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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
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Generalitat de Catalunya
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Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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Després d’un procés electoral 
que ha causat que el número 
de primavera de L’Agulla no 
s’hagi publicat, tornem amb 
aquest número d’estiu en què 
trobareu, en primer lloc, com 
queda el nostre Ajuntament 
i el govern nunicipal després 
dels comicis del 26 de maig, 
amb nous regidors i regidores 
i altres que ja no continuen al 
consistori. Vull expressar el 
meu sincer agraïment als qui 
no continuaran a l’Ajuntament 
per la feina feta durant la seva 
etapa de servei públic i donar 
la benvinguda als nous regi-
dors i regidores, desitjant-los 
a tots sort i molts encerts.

En aquesta revista que teniu 
a les mans us expliquem que 
l’edifici educatiu destinat a 
escola de música i l’aulari de 
l’Institut-Escola L’Agulla ha 
fet un pas més amb la licitació 
les obres, que aquesta segona 

quinzena de juliol voluntàries i 
voluntaris arribats d’arreu del 
món han participat al Camp de 
Treball Internacional del Gaià 
al Catllar i la solidaritat dels 
catllarencs i catllarenques 
amb els afectats per escle-
rosi múltiple expressada en 
la campanya ‘Mulla’t’. També 
fem una crida a participar el 
proper 20 d’agost en la cam-
panya de donació de sang que 
farem al consultori mèdic. 
Calen donacions. A l’estiu, les 
reserves de sang baixen molt.

Estem enmig de l’estiu. Algu-
nes urbanitzacions ja han fet 
les seves festes i altres les fa-
ran properament. També està 
a punt d’arrencar la Festa Ma-
jor del Catllar. Trobareu el pro-
grama complet a la contrapor-
tada de L’Agulla. Us convidem 
a gaudir d’una pogramació 
d’actes molt variada, que hem 
fet pensant en tots els públics 

i gustos. Un any més posarem 
el Catllar al mapa amb la Diada 
Castellera de la Festa Major el 
dissabte 24 de juliol, que en-
guany tindrà com a novetat 
que es podrà seguir en directe 
per RAC-1, l’emissora de ràdio 
líder a Catalunya.

L’estiu, però, també és sinò-
nim d’altes temperatures i 
humitats baixes, o el que és el 
mateix: un grau molt elevat de 
perill d’incendis per als nostres 
boscos. Ja hem tingut fa poc 
exemples dramàtics de com 
un descuit pot acabar cremant 
moltes hectàrees. Per tant, no 
em cansaré de demanar-vos 
que extremeu les precaucions 
al bosc i zones properes. Són 
mesures de sentit comú i ens 
envitaran molts disgustos.

Acabeu de passar un bon es-
tiu. I us desitjo una bona Festa 
Major!

JoAn  
MorLà
Alcalde 
del Catllar

gaudiu de l’estiu 
(i també prengueu precaucions)
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Joan Morlà seguirà al cap-
davant de l’Ajuntament del 
Catllar després de ser ree-
legit com a alcalde en el ple 
de constitució de la nova 
corporació municipal, ce-
lebrat el passat 15 de juny. 
Morlà, cap de llista de la co-
alició formada per UNICAT i 
ERC, va obtenir el suport de 
la majoria absoluta del ple-
nari, concretament dels tres 
regidors de la seva formació, 
a més d’un de MOU1-TE, un 
de Junts pel Catllar i un d’En 
Comú Guanyem. A l’oposició 
resten els quatre regidors del 
PSC i un de Ciutadans.

El nou cartipàs municipal és 
el següent:

Joan Morlà Mensa (UNICAT-
ERC): Alcaldia. Urbanisme, 
Medi Ambient, Governació i 
Ensenyament. 

Daniel rodríguez Polo (MO1-
TE PEL CATLLAR): Primer 
Tinent d’acalde. Participació 
ciutadana, Transparència, Jo-
ventut i Entitats.

Carles Guillén Montserrat 
(JUNTSXEL CATLLAR). Se-
gon Tinent d’Alcalde. Hisenda 
i Afers veïnals.

Joan Morlà continuarà com a alcalde del Catllar

Francesc Saigí nuñez (UNI-
CAT-ERC): Àrea d’Esports, 
Festes i Patrimoni.

A l’oposició hi ha els següents 
regidors: els quatre regidors 
del PSC -Antonio López 
López, Montserrat Inglés 
novell Josep Plana Monné i 
Alicia Inglés Villena- i un regi-
dor de Ciutadans - Jordi Porta 
González-. 

El nou govern 
municipal està 
format per  
UnICAT-ErC, 
Mo1-TE, Junts 
pel Catllar i  
En Comú  
Guanyem

Marcelo Javier Tarantino 
Mingo (EL CATLLAR-ECG). 
Tercer Tinent d’Alcalde. Cul-
tura, Personal i Sanitat.

Ariadna Tous Dalmau (UNI-
CAT-ERC): Àrea de Turisme, 
Comunicació i Noves tecno-
logies i Benestar i Família.
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Dinar de germanor  
del programa  
‘Amb tu, a prop’

Gairebé cent participants 
a la 3a edició de 
l’open BTT Kenda 
nocturn del Catllar

Els voluntaris i els beneficiaris 
del programa “Amb tu, a prop” 
del Catllar fa unes setmanes 
van fer un dinar de germanor. 
El programa està promogut 
des de fa uns anys per l’Ajun-
tament del Catllar, a través de 
la regidoria de Salut, Benestar 

i Família. Es tracta d’un projec-
te d’acompanyament telefònic, 
lliure i gratuït, dirigit a persones 
grans i/o vulnerables que viuen 
soles o acompanyades d’altres 
en la mateixa situació. Per a 
més informació, podeu trucar 
a l’Ajuntament: 977 65 31 01.

La 3a edició de l’Open BTT 
Kenda Nocturn del Catllar 
va aplegar 97 participants el 
darrer cap de setmana de juli-
ol, barrejant tots aquells con-
ceptes d’aventura en la BTT, 
esport, emoció i companye-
risme. La sortida i arribada 
estaven situades a la Torre 

d’en Guiu i el circuit compta-
va amb 28 quilòmetres amb 
pistes i senders aptes per po-
der gaudir-los de nit tot tipus 
de bikers. Un cop acabada la 
prova, els participants van 
poder gaudir d’un sopar i du-
rant tota la tarda es va poder 
gaudir de la piscina.

L’Ajuntament del Catllar 
de Catalunya ha licitat les 
obres de construcció de 
l’edifici educatiu destinat 
a escola de música mu-
nicipal i l’aulari de l’Ins-
titut-Escola L’Agulla. El 
pressupost de licitació és 
d’1.922.434,43 euros (IVA 
inclòs). La durada previs-
ta de les obres és de vuit 
mesos.

El conseller d’Ensenya-
ment de la Generalitat, 
Josep Bargalló, i l’alcalde 
del Catllar, Joan Morlà, van 
formalitzar el passat mes 
de novembre l’acord de 
finançament del nou cen-
tre educatiu. Amb aquest 
conveni, s’estableix que el 
finançament de l’equipa-
ment és compartit per les 
dues institucions.

En forma de rectangle, 
l’edifici es construirà on 
ara hi ha l’aparcament de 
cotxes, al costat de l’es-
cola. El projecte contem-

L’Ajuntament del Catllar  
licita les obres de  
l’edifici de l’Escola de  
Música Municipal i l’aulari de 
l’Institut-Escola L’Agulla

pla que l’aulari estigui 
integrat al conjunt sense 
semblar un afegit i hi hagi 
espais compartits. Els dos 
edificis estaran connectats, 
però el nou podrà funcionar 
independent fora de l’ho-
rari lectiu. El projecte tam-
bé inclou la connexió amb 
l’edifici existent i l’adapta-
ció de l’accés principal. 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.

Les dues plantes de l’edifici 
s’organitzaran amb un es-
quema de passadís central 
i dependències a cada un 
dels costats amb orienta-
cions nord i sud. L’accés 
se situa a la façana est de 
l’edifici i disposa d’un me-
canisme de doble porta. Al 
vestíbul d’entrada s’hi ubi-
quen 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’adminis-
tració, 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, 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 10 aules, cinc 
a cada costat del passadís, 
i els serveis. 

El pressupost 
és 
d’1.922.434,43 
euros  
i la durada 
prevista de 
les obres és de 
vuit mesos
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Per primera vegada, La Sí-
nia i l’Ajuntament del Catllar 
col·laborem per gestionar uns 
Camps de Treball al Catllar, or-
ganitzats per la Direcció gene-
ral de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest cas, 
internacional, ja que els seus 
participants són vinguts d’arreu 
del món. Sobretot n’hi ha d’eu-
ropeus, com ara una francesa, 
dos belgues, una txeca i un da-
nès. D’una mica més lluny, com 
ara de Sèrbia, Armènia i Rússia. I 
la participants més llunyana, arri-
bada des de Hong Kong. Són en 
total quinze noies i nois, d’entre 
18 i 26 anys que van arribar el dia 
17 de juliol i han estat aquí amb 
nosaltres fins a finals de juliol.
Durant aquestes dues setmanes, 
els i les participants durant els 
matins, han fet sobretot diverses 
tasques ambientals, centrades 
sobretot en la restauració d’hàbi-
tats fluvials i riberencs al riu Gaià, 
el manteniment i millora ambien-
tal del l’espai de la Resclosa de 
la Fàbrica i el seguiment de bio-
diversitat (fauna i flora). També 
s’han fet d’altres tasques com la 
retirada d’herbes al poblat ibèric 
i s’han envernissat diversos pla-
fons de fusta de l’escola.
D’entre totes aquestes tasques, 
cal destacar els treballs de reti-
rada de vegetació aquàtica de 
la zona humida de la resclosa. I 
per què cal fer aquesta tasca?, 
us podreu preguntar. Segura-

Voluntàries i voluntaris arribats d’arreu del món participen 
al Camp de Treball Internacional del Gaià al Catllar

MedI aMbIenT 
Associació mediambiental la sínia 

ment molts de vosaltres vau 
veure com, el passat mes de 
maig, es feien alguns treballs a 
l’entorn de la resclosa. Doncs 
bé, són algunes de les accions 
que estan previstes per mirar 
de recuperar tot aquest entorn. 
Els primers treballs van consis-
tir en la col·locació d’una nova 
comporta i retirada dels fangs i 
vegetació més propera a la res-
closa. Aquests fangs es van si-
tuar aigües avall de la resclosa, 
per modelar la ribera del marge 
esquerre del riu i recuperar així la 
seva naturalitat. 
Al setembre es continuaran els 
treballs amb la retirada de fang 
de la zona humida. Aquest pro-
jecte està finançat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en el marc 
dels projectes de custòdia del 
territori, i té el suport de l’Ajunta-
ment del Catllar i Repsol. Doncs 
bé, abans de retirar els fangs, 
amb els voluntaris i voluntàries 
dels Camps, hem fet diverses jor-
nades de retirada d’aquesta ve-
getació aquàtica per facilitar els 
treballs de retirada de fangs de la 
propera tardor. Aquesta retirada 
de vegetació també afavoreix 
que la superfície d’aigua sigui 
prou àmplia per garantir el bon 
estat ecològic de la zona humida 
i la vida d’aus com els colls verds 
i el rascló, i d’amfibis i rèptils com 
la reineta i la tortuga de rierol.
El passat divendres, 19 de juli-
ol, l’alcalde del Catllar, en Joan 

Morlà, i el regidor Daniel Rodríguez van 
rebre a les dependències municipals, els 
participants del Camp de Treball del Gaià. 
Aquesta trobada va servir per conèixer 
totes les persones que han vingut fins al 
Catllar i agrair-los la tasca que estan fent. 
L’alcalde també els va convidar a parti-
cipar a les activitats que s’organitzaven 
el cap de setmana, com ara la trobada 
castellera.
Agraïm també el suport rebut per la direc-
ció del centre educatiu de l’institut-Escola 
l’Agulla del Catllar, que ens ha permès aco-
llir els participants del camps. S’ha habi-
litat un espai perquè hi dormin i mengin 
durant la seva estada al Catllar. En resum, 
doncs, una bona experiència per ambdues 
parts que segurament l’any vinent prova-
rem de tornar a repetir.

www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat
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El Castell del Catllar i el seu 
entorn van acollir l’11 i 12 de 
maig passat el III Mercat Me-
dieval, amb novetats com les 
visites teatralitzades al castell 
que van permetre conèixer qui 
era Bernat d’Olzinelles i la vida 
quotidiana a l’època medieval. 
Es va poder veure en acció ofi-
cis medievals –ferrer, bufador 
de vidre, escrivà, ceramista, 
torner–, a més del campament 
i els espectacles de falconeria 
i dansa.

III Mercat Medieval del Catllar
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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

La temporada 2018-2019 
quedarà com una de les més 
brillants de la història del Club 
Esportiu El Catllar gràcies a 
un ascens tan històric com in-
esperat a la Primera Catalana. 
El president de l’entitat, Xavier 
Roch, afirma que en l’inici de 
la campanya l’objectiu era la 
permanència, ja que s’acaba-
va de pujar des de la Tercera 
Catalana i hi havia rivals més 
potents, però “la pilota va 
anar entrant i els equips que 
ens seguien van fallar.” 

El conjunt groc-i-blau va 
acabar segon, a set punts del 
primer classificat, la UE Valls 

FUTbOL

El Catllar torna a la Primera Catalana 
després d’un ascens històric

Roch. I és que aquesta serà 
la darrera temporada amb 
l’equip liderat per Xavier 
Roch al capdavant del club i 
es farà una transició tranquil-
la amb el nou equip que es 
farà càrrec de l’entitat a par-
tir del juny vinent, quan venç 
l’actual mandat. “L’objectiu 
d’aquesta temporada és la 
permanència, però no seria 
cap drama no aconseguir-ho, 
perquè entenem que la Sego-
na Catalana és la categoria 
natural del Catllar. A Primera 
ens trobarem transatlàntics 
com el Mollerussa, el Marti-
nenc o el Vilanova”, indica el 
president catllarenc.

El Catllar 
manté gran part 
de la plantilla 
i ha realitzat 
diversos fitxat-
ges, que no han 
encarit, però, 
el pressupost

–que va obtenir l’ascens di-
recte– i set per damunt del 
tercer, el Tortosa. Al Catllar li 
va tocar disputar la fase d’as-
cens contra un altre segon de 
grup, el CF Caldes. L’elimina-
tòria va començar molt bé, 
guanyant 0-2 a terres gironi-
nes, i la van rematar a casa, 
patint més del compte, però 
amb un 2-2 final que deixava 
un global de 4-2.

De cara a la temporada del 
retorn a Primera Catalana, el 
CE El Catllar manté gran part 
de la plantilla i ha realitzat di-
versos fitxatges, que no han 
encarit, però, el pressupost. 

Es tracta del porter José Luis, 
procedent de la Rapitenca; 
els defenses Tomás (Vila-
seca), Edu Escoté (Batea); 
els migcampistes Marc Va-
dillo (Vilafranca), Aaron (La 
Canonja), Lucas (Vila-seca), 
Matthew Clewley (Cambrils), 
Ignacio Velasco (La Pobla de 
Mafumet B), i el davanter Eric, 
Cambrils. L’entrenador serà 
per segona temporada con-
secutiva Àlex González, que 
considera que s’han reforçat 
bé, amb un jugador que ve del 
Vilafranca, de Tercera Divisió, 
dos amb experiència a Prime-
ra Catalana, i la resta, que han 
destacat a Segona.

“Hem convençut jugadors 
de qualitat pel fet de jugar a 
una categoria atractiva com 
és la Primera Catalana i no 
amb més diners. La plantilla 
no ens costa més que a Se-
gona. Tenim molt clar que no 
volem generar deute”, afirma 
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El Parc de la Torre d’en Guiu 
va acollir el 10 de juliol la 
Festa d’Estiu que va tancar 
les XXIII Jornades Esportives 
per a persones amb discapa-
citat, organitzada pel Consell 
Esportiu del Tarragonès amb 
al suport de l’Ajuntament del 
Catllar. Ja són diversos anys 
que el Catllar és l’escenari 
d’aquesta festa i ho fem amb 
molta il·lusió.

Un total de 90 participants 
dels centres Baix Camp de 
Reus, Aprodisca Montblanc, 
Aprodisca la Selva del Camp, 
Ginac de Valls, Fundació 
Santa Teresa del Vendrell 
i de la Fundació Onada de 

Aquesta no ha estat una bona 
temporada pel CFS El Cat-
llar Atlètic i ha acabat amb el 
descens del primer equip a la 
Primera Divisió. La campanya 
del primer equip catllarenc ha 
estat condicionada pels bons 
resultats de l’anterior, quan 
van quedar-se a les portes 
de l’ascens a Tercera Divisió. 
Aquest fet i l’ascens de dos 
equips molt propers va provo-
car la marxa de jugadors cap 

La Festa d’Estiu de les  
XXIII Jornades esportives per a persones 
amb discapacitat a la Torre d’en Guiu

El primer equip del CFS el Catllar atlètic 
baixa a Primera Divisió

Un total de  
90 participants 
van poder  
gaudir d’un 
amplíssim  
ventall lliure 
d’activitats

tradicionals, culminats amb el 
sempre esperat moment mu-
sical final, el lliurament d’ob-
sequis i l’agraïment facilitat 
per l’Ajuntament del Catllar.

Aquesta edició va tenir també 
una participació molt especi-
al, amb una vintena d’alum-
nes de Primària del Summer 
Camp de l’Escola Internaci-
onal del Camp de Salou, que 
van voler compartir la jornada 
i treballar d’allò més la inte-
gració i la cohesió social, in-
teractuant en tot moment. La 
propera edició de les Jorna-
des Esportives per a persones 
amb discapacitat tindrà inici 
el proper octubre.

a aquests clubs. A més, s’hi 
va sumar alguna retirada de la 
pràctica del futbol sala d’algun 
jugador més. Per tant, l’equip 
va començar amb el hàndicap 
de tornar a construir un equip 
que ajudés a la poca base an-
terior que havia quedat.

Els resultats negatius durant 
les set primeres jornades van 
fer decidir a la directiva de 
prescindir de l’entrenador i van 

agafar el primer equip catlla-
renc Jordi Serrano i Lluís Jove, 
que van donar una mica d’aire 
a l’equip. Però la temporada 
es va fer llarga i les lesions i 
mala fortuna en molts partits 
perduts o empatats als últims 
segons feien minvar les opcions 
a mantenir la categoria i l’ànim 
dels jugadors. L’equip va acabar 
descendint de categoria i juga-
rà aquesta temporada vinent a 
Primera divisió catalana. Serà 

dirigit per Carles Altés, que 
torna al club després d’unes 
temporades a d’altres clubs.

Pel que fa al Sènior B, la 
temporada començava amb 
il·lusions de poder fer un 
bon paper a Segona Divisió 
Catalana, però una lliga rara 
proposada per la federació, i 
moltes mancances d’efectius 
als partits van fer que l’equip 
no obtingués l’objectiu.

Les noies del club afrontaven 
la segona temporada a Prime-
ra Divisió catalana amb bones 
expectatives, ja que durant la 
primera volta els resultats eren 
molt favorables i ocupaven les 
primeres posicions de la taula, 
però el descans nadalenc va 
passar factura a l’equip. Tot i 
això, van acabar la tempora-
da en una sisena posició que 
demostra un bon treball fet en 
aquesta campanya.

Tarragona, van poder gaudir 
d’un amplíssim ventall lliure 
d’activitats, amb la progra-
mació de jocs de coordina-
ció i d’equilibri, jocs coope-
ratius, jocs de punteria i jocs 
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Els Xiquets de Reus, els Castellers de 
Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del 
Serrallo van protagonitzar la Diada 
de juliol del Catllar el passat dissabte 
dia 20, que es consolida any rere any 
en el calendari casteller estiuenc. Els 
reusencs van portar a la plaça de la 
Vila el seu primer 5de8 de la tempo-
rada. La colla avellana va començar 
la diada descarregant un 2de8, i a la 
segona van descarregar la “catedral” i 
van tancar la diada amb un 3de8.

Per la seva banda, els Castellers de 
Sant Pere i Sant Pau, malgrat algunes 
baixes, també van demostrar un bon 
nivell. A la primera ronda van des-
carregar un 2de7, després un 4de8 i 
finalment un 4de7 amb l’agulla. Van 
arrodonir l’actuació amb un pilar de 
sis. Per la seva banda, els Xiquets del 
Serrallo van completar els dos castells 
bàsics de set –el tres i el quatre– i el 
5de6.

El proper dissabte 24 d’agost 
se celebrarà la Diada de la 
Festa Major del Catllar, que 
repeteix el magnífic cartell 
dels darrers anys i que la 
situa novement com una de 
les cites potents de l’estiu 
casteller. Castellers de Vi-
lafranca, la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls i la Jove de 
Tarragona tornaran a la pla-
ça de la Vila del Catllar per 
la Diada de la Festa Major, a 
partir de dos quarts de set de 
la tarda. L’organitzador de la 
diada, Joan Ignasi Porta, afir-
ma que es podria viure una 
gran diada el proper dia 24, 
però dependrà de com arri-
ben les tres colles a la cita, 
i recorda que la cita del Cat-
llar serà cinc dies després de 
Sant Magí i sis abans de Sant 
Fèlix. 

rAC-1 retrans-
metrà en directe 
per primer cop 
la Diada de la 
Festa Major del 
Catllar

La cita va  
aplegar els  
Xiquets de reus, 
els Castellers de 
Sant Pere i Sant 
Pau i els Xiquets 
del Serrallo

La Diada de juliol engega 
l’estiu casteller al Catllar

En acabar l’actuació, la Colla Caste-
llers de Sant Pere i Sant Pau va obse-
quiar l’Ajuntament del Catllar i l’orga-
nitzador de la diada, Joan Ignasi Porta, 
amb una fotografia commemorativa 
del pilar de set que van descarregar en 
la Diada del Catllar de l’any passat. La 
jornada castellera va acabar amb una 
nit de bona música a la Torre d’en Guiu 
amb el concert d’Star Ways Band i la 
sessió del DJ Jami Jamp.

Vilafranca, la Vella i 
la Jove, protagonistes 
novament de la Diada 
de la Festa Major

La gran novetat d’enguany és 
que la diada es podrà escoltar 
en directe per RAC-1, l’emis-
sora de ràdio líder de Catalu-
nya, que ha escollit la Diada 
de la Festa Major del Catllar 
com una de la desena que 
retransmetran durant aquest 
any. Un any més, TAC-12 TV 
emetrà la diada en directe per 
la Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya.
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ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

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

InGrEDIEnTS (8 persones)
◗ 8 galetes tipus Diges-
tive
◗ 4 cullerades de man-
tega fosa
◗ 100 g de mascarpone
◗ 100 g de Philadelphia
◗ 200 ml de nata per 
muntar
◗ 3 cullerades de sucre
◗ 8 cullerades de Lemon 
curd
◗ Un polsim de sal

Mousse de pastís 
de formatge amb 
base cruixent de 
galeta coronat amb 
crema de llimona. 
Una recepta delici-
osa, fresca i d’ela-
boració senzilla. La 
podeu preparar en 
una safata gran o en terrines in-
dividuals, que sempre queda més 
elegant. 
L’ingredient que dona un toc exò-
tic i refrescant a les postres és el 
Lemon Curd, una crema feta amb 
ou, mantega, suc de llimona i pela 
de llimona molt utilitzada en la cui-
na anglesa per a la elaboració de 

postres. Al meu blog hi trobareu la 
recepta original o, si no, també en 
podeu comprar a qualsevol hiper-
mercat.
Si teniu poc temps i voleu fer la 
base més senzilla, simplement 
tritureu les galetes amb les mans. 
Deixeu reposar entre 3 i 24 hores a 
la nevera, l’endemà sempre queda 
més bo.

PrEPArACIÓ
◗ Triturem les galetes 
amb la trituradora i les 
posem en un bol.

◗ Hi afegim la mantega i 
ho barregem bé.

◗ Ho posem a la base 
dels gotets i ho com-
pactem amb una cullera.

◗ En un bol muntem la 
nata prèviament refri-
gerada.

◗ En un altre bol abo-
quem el mascarpone, la 
Philadelphia, el sucre i la 

sal i ho batem amb les 
varetes.

◗ Hi afegim la nata i ho 
remenem tot amb una 
espàtula generant movi-
ments suaus i circulars.

◗ Aboquem aquesta bar-
reja a sobre de la base 
de galeta.

◗ Coronem amb el lemon 
curd.

◗ Ho deixem refrigerar 
un mínim de 3 hores.

CHEESECAKE AMB LEMonCUrD

L’origen de la urbanització Pinalbert el 
trobem a principis dels anys setanta, 
quan es va construir l’autopista AP-7. 
En una finca propietat del catllarenc 
Celestino Aced es va fer un pou per 
subministrar aigua per als treballs 
de construcció de la nova via ràpida. 
Quan es va acabar l’autopista, Aced 
es va trobar amb un pou que submi-
nistrava aigua i molt bona i va decidir 
promoure una urbanització. De “pi” 
i el nom del seu nét, Albert, va sortir 
el nom de la urbanització: Pinalbert. 
Més endavant es va crear la junta de 
compensació.

En aquesta urbanització hi trobem 57 
parcel·les, de les quals una quinzena 
estan ocupades tot l’any i unes altres 
quinze estan sense edificar. La resta 
és de famílies que hi passen els caps 
de setmana i les èpoques de vacances. 
La majoria d’habitants procedeixen 
de Tarragona. Van arribar a finals dels 
setanta i vuitanta per construir-se una 
“barraqueta” i el seu hort, que al cap dels 
anys es va convertir en alguns casos 

la primera residència. Buscaven una 
parcel·la amb aigua bona i el pou en 
subministrava, cosa que no passava a 
Tarragona, que fins al transvassament 
de l’Ebre tenia una aigua molt dolenta.

A mitjan dels vuitanta es van asfaltar 
els carrers i la junta de compensació 
defensa que va ser llavors que l’Ajun-
tament del Catllar va recepcionar la ur-
banització, però el consistori considera 
que encara està pendent i caldria que, 
entre altres actuacions, la junta cons-
truís el clavegueram. Però els veïns 
afirmen que no tindrien on abocar les 
aigües brutes i continuen funcionant 
amb fossa sèptica.

Un dels problemes que tenen a Pinal-
bert és la manca d’equipaments, ja que 
la zona verda està repartida entre un 
espai sota de torres d’alta tensió, fet 
que legalment impedeix construir-hi 
res –només s’hi han fet les bústies de 
correus–, i un segon espai a l’altra ban-
da de la carretera TP-2039. En no ha-
ver-hi pas de zebra de barres reducto-

res de velocitat, 
és poc aconse-
llable creuar a 
peu aquesta via 
de forma fre-
qüent, sobretot 
els infants.

Juan Herrerías porta 31 anys com a 
secretari de la junta de compensació 
i es queixa del poc cas que han fet els 
diferents Ajuntaments tot i les contí-
nues demandes. Herrerías explica que 
hi ha parcel·les abandonades, plenes 
de vegetació i brutícia, i denuncia que 
l’Ajuntament hauria d’obligar els propi-
etaris a netejar-ho. O també la parada 
del bus escolar, que no té marquesina, 
com sí que en té la de l’autobús que els 
uneix amb Tarragona i el nucli del Cat-
llar, i es troben que les administracions 
“es passen la pilota” i no ho solucionen. 
Cal recordar que els veïns han hagut de 
costejar moltes actuacions, des d’unes 
escales que uneixen les urbanitzacions 
Pinalbert i Parc de Llevant, fins a jardi-
neria, neteja, etc.

Assenyala que l’envelliment de la po-
blació de la urbanització ha reduït el 
poder adquisitiu dels veïns i veïnes. 
També fa una quinzena d’anys que 
van deixar de fer la festa d’estiu de 
la urbanització. Destaca, però, que 
continua la bona relació entre veïns. 
Herrerías conclou que els habitants 
de Pinalbert se senten abandonats 
per l’Ajuntament i que només el no-
ten molts pocs cops, com quan fa poc 
més d’un any van canviar les lluminà-
ries dels fanals.

L’actualment junta de compensació 
de la urbanització la formen: Albert 
Fresquet (president), Josep Carbonell 
(vicepresident), Juan Herrerías (secre-
tari), Ramon Mateu (tresorer) i Eduardo 
Moratinos i Esteban Díaz (vocals).

LeS nOSTreS UrbanITzaCIOnS

pinalbert
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El Catllar recull 660 euros 
per l’esclerosi múltiple

 La piscina municipal del Catllar va sumar-se 
el passat 14 de juliol a la campanya ‘Mulla’t’ 
i va recollir 660 euros, que es destinaran a la 
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). El ‘Mu-
lla’t per l’Esclerosi Múltiple’ és l’esdeveni-
ment que més ha donat a conèixer aquesta 
malaltia. El seu objectiu és que durant un dia 
tothom pugui mostrar la solidaritat cap a les 
9.000 persones que tenen aquesta malaltia 
a Catalunya mullant-se en les piscines que 

participen a la campanya.

Cada any, el Mulla’t centra els seus esfor-
ços en donar visibilitat a una problemàtica 
en particular relacionada amb l’esclerosi 
múltiple. Aquest any, s’ha donat visibilitat 
als símptomes invisibles de l’esclerosi múl-
tiple que afecten a la qualitat de vida, com 
la fatiga, el dolor, la tristesa o els problemes 
sexuals.

reconeixement  
a l’avi centenari  
Josep Maria Jarque

Distinció del Consell 
Comarcal per a la  
Coral Sant nicasi

Sopar del Casal de la 
Gent Gran del Catllar

L’Ajuntament del Catllar ha 
fet un reconeixement a Jo-
sep Maria Jarque Lecina, veí 
del municipi que ha complert 
100 anys. El nou avi centenari 
va rebre una placa en reconei-

xement de l’Ajuntament, que 
li van lliurar l’alcalde, Joan 
Morlà, acompanyat dels regi-
dors Goretti Gatell i Marcelo 
Tarantino.

La Coral Sant Nicasi del Catllar 
ha estat reconeguda aquest 
divendres amb una de les Dis-
tincions de Mèrit als Serveis 
Distingits del Consell Comar-
cal del Tarragonès. Aquestes 
distincions, que lliura el Con-
sell Comarcal del Tarragonès 

recollint el suggeriment d’al-
guns municipis de la comarca, 
té l’objectiu d’honorar perso-
nes o entitats que hagin con-
tribuït a augmentar el prestigi 
d’un municipi del Tarragonès 
o de la comarca en el seu con-
junt.

El Casal de la Gent Gran del 
Catllar va celebrar el passat 13 
de juliol a la Torre d’en Guiu el 

tradicional Sopar d’Associats. 
A més de l’àpat, hi va haver 
música en viu i ball.
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Una de les claus per a una 
bona adaptació és tenir uns 
bons hàbits i rutines establer-
tes. Pautes que treballem a 
Llar i que podeu seguir treba-
llant a casa, per facilitar que 
puguin avançar en la seva au-
tonomia personal, reforçar la 
seva seguretat i desenvolupar 
l’autoestima abans d’iniciar 
l’escola.

 Aprendre a vestir-se i des-
pullar-se. La qual cosa com-
porta vestir-los amb roba cò-
moda, no tenir pressa i anar 
explicant-li les peces de roba 
que es posa.

 Anar al lavabo de forma au-
tònoma

 retirar l’ús del xumet i el 
biberó i objectes de transició

  Acabar d’assolir menjar 
sol/a i explicar-li què està 
menjant. Consolidar que men-
gi variat i sense aixecar se.

 reduir el temps de la mig-

diada, sobretot qui no s’ha de 
quedar al menjador.

 Procurar un ritme ordenat 
d’activitat i descans

 Jugar i fer activitats conjun-
tes... Donant qualitat al temps 
que passeu junts.

 Donar responsabilitats per 
fomentar la col·laboració en 
les tasques 

 Fomentar els hàbits d’aten-
ció: explicar un conte, seure i 
fer un dibuix per centrar l’aten-
ció i motivar perquè iniciï una 
tasca i l’acabi en un temps 
raonable.

 Parlar amb claredat, dient 
sempre el nom real de les co-
ses.

 Les normes i límits. Expli-
car a l’infant què s’ha de fer i 
què no s’ha de fer i les seves 
conseqüències. Ser ferms i 
estables en les decisions que 
prenguem. 

El temps educatiu 
Un dels debats sorgits arran 
del futur “Decret de menjadors 
escolars” és què entenem per 
temps educatiu. Aquest temps 
realment podríem afirmar que 
són les 24 hores del dia, ex-
cepte quan dormim, i ben just. 
Els nostres infants i joves es 
troben immersos en una infi-
nitat de moments educatius al 
llarg del dia, bé sigui per poder 
compaginar els horaris labo-
rals de les famílies, per l’afany 
de facilitar una educació inte-
gral o per altres motius, rebent 
‘inputs’ de diversos actors.

Un dels principals espais és 
el centre educatiu, òbviament, 
on passen gran part de la seva 
jornada, però no podem obli-
dar la resta de temps en què es 
porten a terme activitats extra-
escolars com música, esport, 
dansa, estudi, etc. 

Al municipi del Catllar per sort 
tenim una oferta extensa, des-
tacable i de qualitat per afavo-
rir aquesta educació integral 

dels alumnes, des de la Llar 
d’infants, fins als ensenya-
ments municipals de música, 
passant per entitats culturals 
i esportives. Totes aquestes 
institucions col·laboren entre 
elles i entre els seus professi-
onals i integrants. Aquest és 
un valor afegit que per sort al 
Catllar es compleix amb es-
creix. Cal mantenir aquesta 
bona sintonia i les sinergies 
que s’han creat al llarg del 
temps, amb el catalitzador i 
nexe d’unió del centre educa-
tiu l’Agulla.

Aquestes sinergies creen mo-
ments educatius on el currícu-
lum ocult, aquell que s’aprèn 
per mentoratge, per imitació, 
per observació o per les pa-
raules i fets que es dirigeixen 
als alumnes i que no consten 

en cap desplegament de 
continguts, esdevé el més 
significatiu. Uns ‘inputs’ que 
tenen molta influència entre 
els nostres infants i joves, i 
sovint marquen per sempre 
la personalitat i l’evolució de 
vida d’aquests. 

Per això és important la bona 
entesa i la col·laboració amb 
els integrants i professionals 
que gestionen els moments 
educatius que es produeixen 
al llarg del dia; l’estructura 
emocional i intel·lectual de 
les futures generacions és a 
les nostres mans.

FrAnCESC SErITJoL MArIMon 
Director Institut-Escola 

L’Agulla
977 65 35 01

www.escolalagulla.com

LLar d’InFanTS 
L’aGULLa
Com podem  
ajudar els infants  
durant l’estiu ?

El proper 20 d’agost 
podreu donar sang 
al Consultori Mèdic 
del Catllar
Durant l’estiu, les reserves de 
sang baixen, i des del Banc de 
Sang i Teixits de Catalunya es fa 
una crida a seguir donant sang 
durant aquesta època. Al Catllar 
ho podreu fer el proper dimarts 
20 d’agost de les 18.30 a les 
21.30 hores al Consultori Mèdic, 
dins d’un dels molts actes de la 
Festa Major.

L’equip d’infermeria del Banc de 
Sang protagonitza enguany la 
campanya d’estiu, amb l’objectiu 
d’aconseguir 35.000 donacions 
els mesos de juliol i agost per 
cobrir les necessitats dels hos-
pitals catalans i atendre tots els 
malalts i accidentats. La campa-
nya es va activar a inicis de juliol, 
just després de l’onada de calor, 
que va reduir una quarta part les 
donacions previstes. 

Els i les professionals del Banc 
de Sang protagonitzen la imat-
ge de la campanya i una col-
lecció de GIFs per animar a 

donar sang. Tothom que doni 
sang a qualsevol dels hospi-
tals amb banc de sang o a les 
unitats mòbils tindrà l’opor-
tunitat de fer-se un GIF de la 
donació per compartir amb els 
seus contactes via Whatsapp o 
xarxes socials. A més, tots els 
donants de l’estiu també rebran 
un adhesiu amb la imatge de la 
campanya ‘Aquest estiu, ani-
ma’t a donar sang’.

Els GIFs es poden buscar a 
Instagram, Twitter, Facebook i 
Whatsapp amb la cerca ‘donar-
sang’ i també es poden veure 
al canal de Giphy del Banc de 
Sang (https://giphy.com/do-
narsang).

Los programas de vacu-
nación de perros y gatos 
nos permiten mantener-
los SANOS, tanto a ellos 
como a los humanos con 
los que conviven. Existen 
multitud de enfermeda-
des causadas por VIRUS 
que se encuentran en el 
medio ambiente y pue-
den entrar en contacto 
con nuestras mascotas.

La mejor pauta de va-
cunación para tu mejor 
amigo la establecemos 
los VETERINARIOS de 
forma personalizada, en 
función de las caracte-
rísticas y condiciones del 
animal, como raza, área 
geográfica donde vive, 
tipo de vida que lleva, 
entorno y otros anima-
les, etc. 

Las vacunas de las que 
disponemos los veterina-
rios actualmente protegen 
a los perros y gatos frente 
a algunas enfermedades 
consideradas muy GRA-
VES (entre otras, rabia, 
parvovirosis, moquillo, 
leptospirosis, hepatitis 
infecciosa, leishmaniosis, 
en perros, y leucemia fe-
lina, panleucopenia, cali-
civirus, rinotraqueitis, en 
gatos). Con la vacunación 
inducimos a su sistema 
inmunitario a sintetizar 
DEFENSAS frente al agente 
infeccioso que provoca la 
enfermedad.

Previamente a la vacuna-
ción es importante que los 
veterinarios realicemos al 
paciente una EXPLORA-
CIÓN FÍSICA COMPLETA 

para cerciorarnos que se 
encuentra en perfecto es-
tado de salud. También es 
importante tener en cuenta 
que el animal ha de estar 
correctamente DESPARA-
SITADO según las pautas 
que recomendamos los 
veterinarios antes de su 
vacunación.

La primera vacuna de ca-
chorro la solemos aplicar 
a las 12 semanas de edad. 
En este momento rellena-
mos la cartilla sanitaria del 
paciente, documento que 
le servirá para toda la vida 
y que se irá completando 
año tras año. Un cachorro 
que no esté vacunado no 
debe tener contacto con 
otros perros o gatos, para 
evitar el contagio de enfer-
medades.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comVeT-COnSeJOS

¿por qué debo  
vacunar  
a mi perro?
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Comunicació

FEINES ALS HORTS
Es planten bròquils, cols i pasta-
nagues. Despunten els melons, 
les síndries, els cogombres i les 
carbasses.

Es poden sembrar espinacs, ra-
ves, naps i bròquils.

Per recollir les cebes cal dei-
xar-les assecar al mateix hort. Si 
fa molta calor, aquesta pràctica 
no és recomanable.

Si hem de preparar la terra per 
a les plantes de tardor, abans 
de llaurar incorporarem fems; 
aquests aporten quantitats im-
portants de fòsfor i potassi, i 
poden substituir l’adob mineral, 
si es considera oportú.

CAMP
Al setembre, passada la calor 
forta, l’ambient és propici a un 
gran desenvolupament de les 
plantes. Si les pluges ho per-
meten, és temps per preparar 
la terra per les sembres de la 
tardor, tot incorporant adobs i 
fertilitzants.

A finals d’agost i setembre és 
temps de verema, es cullen po-
mes i peres.

JARDINERIA
És el moment de fer la plantació 
d’esqueixos de gerani i maria-
lluïsa.

La gespa s’ha de regar molt, 
sempre a primera hora del matí, 
per mantenir-hi un alt grau d’hu-
mitat i s’ha de tallar molt sovint.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
PLAGUES COMUNES

Aranya roja: Només és reco-
manable tractar les finques que 
tinguin més del 80% de fulles 
amb aranya roja. Productes: 
azociclotín, cihexatín, dinobuton, 
fenbutatín, hexitiazox, piridaben.

mosca de la fruita: Les captu-
res són entre moderades i altes 
segons les zones, cal que esteu 
atents als contestadors telefò-
nics automàtics de les diferents 

zones fructícoles. 977 219 312

corc o carpocapsa (cydia po-
monella)Durant el mes d’agost, 
tindrà lloc el canvi de segona 
generació a tercera. Nivell de 
tolerància: 2 adults capturats/
trampa/setmana. 

Tractament fitosanitari 
En plantacions problemàtiques 
que han patit danys en la cam-
panya anterior, és recomanable 
seguir les pautes següents: 

1. Instal·leu trampes de feromo-
na sexual

2. Ajusteu el volum de caldo a 
1.000 l/ha

3. Empreu els productes preve-
ient-ne l’eficàcia i la possible re-
sistència a les matèries actives 
utilitzades 

4. No repetiu una matèria activa 
utilitzada en 1a generació en les 
successives generacions 

5. La cadència de tractaments 
s’establirà segons les necessi-
tats de la plantació, 15-7 dies 

6. Rentatge de productes: repe-
tiu el tractament si se superen 
els 20 l/m2 de pluja. 

VinYA
Corc del raïm: Pels diferents mo-
ments de tractament segons el 
producte utilitzat i les dades de 
les diferents zones, cal estar 
atents als contestadors. Així 
mateix podeu trobar els avisos 
a la botiga de la Cooperativa 
agrícola del Catllar, on us po-
dran aconsellar i subministrar 
els productes adequats per a 
cada tractament.

Míldiu: Igualment cal estar 
atents a aquesta malaltia. Les 
informacions sobre la seva 
evolució s’han facilitat a tra-
vés dels contestadors telefò-
nics automàtics. Les Estacions 
d’avisos,a través de Ruralcat, 
han enviat avisos SMS al mòbil 
i correu electrònic als agricultors 
que ho han sol·licitat, cosa que 
ha facilitat la lluita contra aquest 
fong. Si voleu rebre avisos SMS, 
cal que us inscriviu a www.ru-
ralcat.net.

oliVerA
Caparreta: Per controlar aquesta 
caparreta podeu triar dues es-
tratègies diferents:

1-Tracteu a finals d’estiu quan 
totes les larves han sortit de 
sota l’escut de la femella mare 
i quan la calor de l’estiu ha pro-
vocat el màxim de mortalitat 
d’aquestes larves.

Podeu inclús esperar al tracta-
ment de mosca del setembre o 
octubre i realitzar un tractament 
conjunt.

2-Espereu a l’hivern, en cas que 
l’atac no sigui molt intens, i des-
prés de podar feu un tractament 
contra les larves i femelles hi-
vernants de caparreta amb pi-
riproxifèn.

Mosca: Les condicions climàti-
ques, la intensitat de la collita i 
la receptivitat dels fruits condi-
cionen el comportament de les 
poblacions de la mosca en cada 
campanya. Estigueu, doncs, molt 
atents a les recomanacions dels 
avisos, no feu tractaments pre-
ventius o fora de temps.

Ull de gall o repiló: Manteniu 
protegides les plantacions amb 
fungicides cúprics i amb fungi-
cides orgànics per tal d’evitar 
l’atac d’aquests fongs a partir 
del moment en què es donin les 
condicions favorables: tempera-
tures suaus i humitats elevades.

tomàquet i peBrot

Erugues: Els màxims poblacio-
nals es produeixen a l’estiu i part 
de la tardor. La seva distribució 
en el cultiu protegit no és unifor-
me, hi ha més concentració en la 
perifèria de la parcel·la. Els cul-
tius de tardor són els més afec-
tats. Quan s’observin postes o 
algun fruit perforat, s’ha de fer 
algun tractament químic o biolò-
gic, que serà més efectiu en els 
primers estats larvaris.

 Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

bILLar a TreS bandeS

LLIbreS

Sant Jordi és una de les fes-
tes que m’agrada més, ja que 
durant una bona part del dia 
em permeto el luxe de triar i 
remenar les parades i llibreri-
es de les contrades a la cerca 
de diamants en brut. No busco 
best-sellers, sinó més aviat lli-
bres d’escriptors de la provín-
cia de Tarragona. I aquest és 
un dels fruits de la cacera de 
Sant Jordi 2018. ‘Billar a tres 
bandes’ va ser escrit per Rosa 
Pàmies Ollé, nascuda a Reus 
l’any 1945, mestra de primà-
ria de professió i pedagoga de 
formació. Aquesta autora, des 
que està jubilada ha publicat di-
versos llibres, entre d’altres ‘De 
novata a jubilada’ (2016), basat 
en el testimoniatge i crítica de 
l’educació al nostre país. 

‘Billar a tres bandes’ ha estat la 
primera novel·la que ha escrit 
l’autora i el primer llibre que he 
llegit d’ella, però segur que no 
serà l’últim. He gaudit del relat 
durant els primers dies d’es-
tiu, a poc a poc, fruint de cada 
moment, però al mateix temps 
amb un nus a l’estomac per la 
temàtica que tracta, ja que ens 
fa unes pinzellades de la guerra 
i la postguerra, de la vida dels 
guanyadors i la supervivència 
dels perdedors, com sobrevi-
vien els fills i els familiars dels 
vençuts, i la figura de l’estraper-
lista que intenta guanyar-se la 
vida amb la necessitat de béns 
dels altres.

El llibre està dividit en tres 
blocs: fets ocorreguts l’any 
1925, 1955 i 1985, etapes de 
la vida de la protagonista de la 
nostra història. Tota la novel·la 
està bastida en una història 
d’amor secreta de la protago-
nista principal que s’emporta a 
la tomba. L’escriptora ens des-

criu els embolics de faldilles, 
l’amor prohibit, les relacions de 
parella i els matrimonis per in-
terès familiar, que es mantenien 
per guardar les aparences. Hi 
ha personatges molt entranya-
bles, com la Maria, una perua-
na que va arribar a la península 
fugint de l’assetjament sexual i 
del robatori de nadons, i que va 
acabar al servei de la casa de la 
protagonista, on acaba sent la 
marmessora dels seus secrets 

La família és la propietària d’un 
banc de l’època, cosa que els 
permet viure de forma tran-
qui-la i sense preocupacions 
econòmiques, però al mateix 
temps ens descriu una família 
de diverses generacions que 
tenen un futur assegurat amb 
els negocis familiars més clars 
o ben foscos en funció del mo-
ment. A l’obra, és d’agrair que 
l’escriptora localitzi la seva his-
tòria en paratges propers com 
Reus, Tarragona i Vila-seca. El 
llibre es troba estructurat en 
capítols curts que faciliten la 
lectura. Per això, si busqueu 
una novel·la històrica que us 
deixi molt bon gust de boca, i 
que us expliqui la història més 
propera del Baix Camp, ja l’heu 
trobada.

Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta 
història maridada amb vermut 
de Montbrió del Camp, ja que 
la novel·la és una història que 
convida a la reflexió de la vida 
viscuda, dels bons i dels mals 
moments i, sobretot, la conclu-
sió seria: qui sembra recull.

Autora: 
roSA PàMIES oLLÉ
Fussion Editorial
307 pàgines

L’AGoST/SETEMBrE ÉS TEMPS DE:
FeIneS aL CaMP, HOrTa I JardÍ
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Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Joan Morlà, Ariadna Tous i Francesc Saigí (UNICAT-ERC), Daniel Rodríguez (MO1-TE PEL CATLLAR), Carles Guillén (JUNTS X EL CATLLAR) 
i Marcelo Tarantino (EL CATLLAR-ECG)

Un cop celebrades les últimes 
eleccions municipals al nostre 
poble el proppassat 26 de maig i 
amb els resultats per tots/es co-
neguts, les quatres forces políti-
ques que en els nostres respectius 
programes electorals recollíem 
propostes, quan no similars, molt 
properes les unes amb les altres, 
vam negociar i finalment acordar 
un Pacte Municipal pels propers 
quatre anys. Aquest acord sig-
nat per ERC-Unicat-AM, MO1-TE, 
Junts pel Catllar i El Catllar en 
Comú-Guanyem confirmava com 
a alcalde en Joan Morlà i alhora 
es configurava l’Equip de Govern 
que dirigirà la política municipal al 
llarg d’aquesta legislatura. Aques-
ta entesa, tot i les diferències ide-
ològiques que ens distingeixen, 
no ha estat difícil d’aconseguir; la 
coincidència en els grans objec-
tius, tant en l’àmbit estrictament 
municipaliste com en el referent a 

la qüestió nacional i de país, va fa-
cilitar que en poc temps arribéssim 
a un ampli consens i configurés-
sim un programa conjunt pels pro-
pers anys. Aquest equip de Govern 
contempla la suma de l’experiència 
amb la il·lusió i l’empenta de les 
noves incorporacions provinents 
dels diferents partits.

Potser no és aquesta revista l’es-
pai idoni on desplegar detallada-
ment tots els acords del Pacte 
que vàrem signar (el compromís 
de tots nosaltres és fer-los pú-
blics a través dels propis mitjans 
de comunicació respectius) però 
volem destacar del programa al-
guns objectius i compromisos de 
rellevància acordats amb un am-
plíssim consens.

En primer lloc, la voluntat expres-
sa per part de tots/es nosaltres 
de treballar conjuntament, amb 
una sola veu, des de la Junta de 
Govern, sense detriment, és clar, 
de les diferents posicions ideo-
lògiques. En segon lloc, la nostra 

ferma convicció que és a través de 
la Participació Ciutadana des d’on 
podrem desplegar totes les polí-
tiques municipals. Serà necessari 
modificar el ROM (Reglament Or-
gànic Municipal) per dotar-lo de 
mesures i mecanismes que ampliïn 
i potenciïn l’acció popular. En tercer 
lloc, posarem tot el nostre empeny 
en fomentar l’activisme feminista, 
incorporant la visió de gènere a 
tots els projectes i iniciatives que 
surtin des d’aquest Consistori.

En quart lloc, el compromís de 
màxima transparència en totes 
les decisions, activitats i iniciati-
ves que es realitzin des de l’Ajun-

tament. El dret d’accés a les dades 
i la informació pública és el millor 
instrument per afavorir la impli-
cació ciutadana de tots els veïns 
i veïnes en la presa de decisions i 
el retiment de comptes, al qual des 
de ja ens comprometem. En cinquè 
lloc, aquest Equip de Govern conti-
nuarà decididament en la lluita per 
assolir la plena sobirania del nos-
tre país i treballarà solidàriament 
amb totes les institucions que se’n 
ocupen, per l’alliberament de tots 
els presos i preses polítiques, pel 
retorn dels exiliats i exiliades i així 
també pel sobreseïment de les 
causes de tots els represaliats i 
represaliades.

Són molts els projectes a rea-
litzar que tenim sobre la tau-
la: des de l’Escola de Música, 
el nou Institut, la construcció 
d’un Pavelló esportiu, etc., i ho 
volem fer amb la participació i 
complicitat de totes les perso-
nes, independentment de la seva 
procedència o espectre polític, i 
ho volem fer treballant colze a 
colze amb totes les Entitats so-
cials, esportives i culturals, així 
com també amb totes les Asso-
ciacions Veïnals de les nostres 
urbanitzacions.

És la nostra intenció retornar 
la confiança rebuda a totes les 
persones que ens han fet cos-
tat, i també a aquelles que van 
triar altres opcions polítiques. 
Treballarem per acostar l’Ajun-
tament a la ciutadania i perquè 
la gent se senti interpel·lada a la 
participació en tots els assump-
tes públics del nostre municipi. 
Tenim l’equip per fer-ho, tota 
l’empenta i la il·lusió. Esperem 
no defraudar-vos!

Agradecimiento a los votantes 
y simpatizantes de ciutadans 
del catllar

Acord 
amb futur

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

Gràcies! No podríem començar 
d’altra manera, gràcies a tots 
vosaltres, a totes les catllaren-
ques i catllarencs pels 629 vots 
de confiança que vau dipositar en 
nosaltres les passades eleccions 
municipals. 

629 vots de triomf en unes elec-
cions complexes, marcades per 
molts factors externs i on, mal-
grat tot, vam guanyar amb un 
28,89% del total de vots emesos. 
Estem molt agraïts per tornar a 
fer de nosaltres, el PSC, la força 
més votada en unes eleccions 

municipals al Catllar i tornar a 
reeditar els 4 regidors de l’ante-
rior legislatura.

Tot i això, aquests vots, els 4 regi-
dors obtinguts, no han estat sufi-
cients per poder tornar a ser força 
de govern i un pacte múltiple entre 
cinc forces polítiques del consis-
tori (la coalició ERC i Unicat, Mo1-
te, Junts i El Catllar En Comú ) són 
l’actual equip de govern, amb una 
composició de forces molt similar 
a l’existent abans de les eleccions 
municipals. 

Des del Partit Socialista de Ca-
talunya (PSC) els desitgem que 
tinguin força, visió de futur i en-
certs pel bé del poble, però que 
tinguin en compte que nosaltres 
des de l’oposició estarem molt a 
sobre seu perquè sigui així i tre-

ballarem amb la vostra confiança 
obtinguda a les urnes per poder 
fer un Catllar millor.

Treballarem per fer #ElCatllar-
quevols, impulsant millores com 
ampliar la xarxa de desfibril-
ladors municipals, potenciar la 
formació educacional al poble, 
treballar per la millora en l’aten-
ció a les persones necessitades, 
demanar la instal·lació de la fibra 

òptica a tot el poble i urbanitza-
cions existents sense discrimi-
nacions, fomentar l’esport base 
en diferents disciplines i insistir 
en la necessitat de la construcció 
d’un pavelló esportiu multiusos.

Potenciarem #ElCatllarquevols 
amb el turisme rural i cultural 
del municipi tot fent esment en 
la promoció del nostre patrimoni, 
arranjant i millorant l’àrea d’au-

tocaravanes i estudiant l’execu-
ció d’un projecte per desviar la 
carretera per fora del nucli del 
poble i la creació d’una rotonda 
a l’alçada del cementiri per a una 
millor regulació del trànsit.

Instal·lar una xarxa wifi munici-
pal, crear un consell de partici-
pació d’urbanitzacions, millorar, 
renovar i ampliar els contenidors 
i la recollida selectiva seran altres 
temes que des del PSC tindrem 
molt en compte aquesta legisla-
tura per insistir a l’equip de go-
vern en la millora de la qualitat 
de vida al poble.

El Grup Municipal del PSC us 
vol desitjar a totes i tots vos-
altres una bona festa major! 
Visca el Catllar! Visca #ElCat-
llarquevols

gràcies per 
la vostra 
confiança

Agradecimiento a los votantes 
de Ciutadans del Catllar.

En este breve espacio, quere-
mos agradecer su confianza 
a todos los que no se sienten 
representados por el equipo de 
gobierno, a los que no creen la 

comedia soberanista (los volve-
remos a frenar), y los que con-
fían en el orden constitucional 
como norma jurídica inviolable. 
Para todos ellos, somos su Gru-
po Municipal, nuestro proyecto 
va dirigido a las personas, preo-
cupados por cosas tan básicas 

como la convivencia, el respeto 
(sin diferenciar ideologías), y los 
servicios (contraprestación de 
nuestros impuestos).

Os deseamos feliz verano y bu-
ena fiesta mayor!




