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Inaugurat l’edifici de l’Escola 
Municipal de Música i Institut 
Escola L’Agulla

Entrevistem el regidor del PSC 
Josep Plana

 S’aprova un pressupost 
municipal per al 2023 
de més de 6,3 milions d’euros, 
amb una inversió d’1,6 milions 
per al pavelló poliesportiu
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Telèfons
AJUNTAMENT  
977 65 31 01 - 977 65 30 07 
977 65 31 08 (fax)
VIGILANTS MUNICIPALS  
619 042 538
ASSISTENT SOCIAL  
977 65 36 87
CONSULTORI MÈDIC  
977 65 36 75
LLAR D’INFANTS  
977 65 49 62
INSTITUT-ESCOLA 
L’AGULLA  
977 65 35 01 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  
977 65 37 42  
CASTELL   
977 65 36 68 
(en horari de visites)
CENTRE CULTURAL  
977 65 36 69  
(local per a la gent gran)
ESCOLA DE MÚSICA  
977 65 31 01
PISCINES 
TORRE D’EN GUIU  
977 65 38 67
JUTJAT DE PAU  
977 65 31 01
PARRÒQUIA 
SANT JOAN BAPTISTA  
977 65 31 39
COOPERATIVA AGRÍCOLA  
977 65 33 29
FARMÀCIA  
977 65 33 81
EMERGÈNCIES  
112
CAP DE LLEVANT  
(Tarragona) 977 25 80 05
CAP DE TORREDEMBARRA  
977 64 38 09
URGÈNCIES  
977 64 38 01
HOSPITAL DE SANTA TECLA  
977 25 99 00
HOSPITAL JOAN XXIII  
977 25 58 00
CONSULTES EXTERNES  
977 25 58 36
AMBULATORI  
977 29 58 66
ATENCIÓ 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
016 - 900900120
AVARIES EMATSA  
900203329
ATENCIÓ USUARI 
900550555
AUTOCARS PLANA  
977 780909 - 977354445
AUTOCARS HIFE  
902119814
EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTS DE 
TARRAGONA 902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)  
977 25 34 03
CONSELL COMARCAL 
DEL TARRAGONÈS  
977 24 45 00
TANATORI TORREDEMBARRA  
900 50 67 12

Municipi Ordre parades anada

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

Municipi Ordre parades tornada

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

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

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
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Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

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
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Arriben un any més les festes 
de Nadal i ho fan, finalment, 
amb la normalitat que els dar-
rers anys no hem pogut gaudir 
a causa de la pandèmia de la 
covid-19, que ens va obligar a 
aplicar unes restriccions que 
limitaven i deslluïen els ac-
tes programats. Enguany no 
passarà. Sí que notarem en 
la il·luminació i la decoració 
nadalenca dels carrers i pla-
ces del Catllar les mesures 
d’estalvi energètic que hem 
impulsat des de l’Ajuntament, 
seguint les recomanacions de 
la Secretaria d’Acció Climàtica. 
L’impacte emocional de la pan-
dèmia va fer passar a un segon 
pla l’emergència climàtica que 
patim des de fa anys. No ens 
podem oblidar d’aquesta situa-
ció complicada que viu el plane-
ta i tothom ha de contribuir en 
la mesura que sigui possible a 
millorar-la. Des de l’Ajuntament 
del Catllar, també. I en aquesta 
època, podem fer-ho reduint el 
consum energètic però man-
tenint il·luminats els nostres 
carrers en dates tan especials.

En el darrers anys hem vol-
gut potenciar la participació 
ciutadana al nostre municipi 
i aquests dies les veïnes i els 
veïns del Catllar teniu una nova 
oportunitat per dir-hi la vostra i 
contribuir al desenvolupament 
d’un document molt important 
per a un terme municipal tan ex-
tens com el nostre: l’inventari de 
camins municipals del Catllar. 
Us convidem a participar fins al 
proper 9 de gener en el procés 
de consulta pública. Entre tots 
ens dotarem d’un instrument 
que millorarà la gestió de l’àm-
plia xarxa de camins de què dis-
posem al Catllar. A més, aquest 
2023 destinarem 50.000 euros a 
pressupostos participatius.
Recentment també s’ha pre-
sentat el Grup Motor El Catllar, 
un espai ciutadà, compost per 
veïns i veïnes de la comunitat 
que de forma voluntària volen 
treballar junt amb l’Ajuntament 
i l’equip tècnic de la Xarxa San-
ta Tecla en el desenvolupament 
del procés d’implantació. Tot 
plegat per fomentar el benestar 
comú. Diverses associacions i 

entitats han entrat ja a formar 
part del grup motor, però ens 
agradaria comptar encara amb 
més participació.

En aquest darrer trimestre de 
l’any tan intens també hem pre-
sentat el Pla d’Igualtat Local del 
Catllar, un document molt ne-
cessari per arribar a la igualtat 
que un dia haurà de ser una rea-
litat, lluitant contra la discrimina-
ció de la dona. La commemora-
ció el 25-N del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones ens va recor-
dar que encara estem molt lluny 
d’aquesta fita i cal molta feina 
des de les administracions per 
poder erradicar aquesta xacra 
de la nostra societat.

Amb l’afany i interès per ajudar 
la gent més vulnerable seguim 
amb el programa “Amb tu a 
prop” i hem iniciat amb força 
èxit el servei de teleassistència 
per ajudar la gent gran, amb bo-
nificacions que poden arribar a 
la gratuïtat per a rendes baixes. 

Vull acabar aquestes línies tor-
nant a l’inici i desitjar-vos en 
nom meu i de tota la corporació 
municipal:

Bon Nadal i feliç any 2023!

JOAN  
MORLÀ
Alcalde 
del Catllar

Un Nadal amb normalitat 
i també amb estalvi energètic

app.ebando.es/
channel/elcatllar
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S’inaugura l’edifici de l’Escola Municipal de 
Música i Institut-Escola L’Agulla
El passat dissabte 22 d’octu-
bre el conseller d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, 
Josep González Cambray, va 
inaugurar l’edifici de l’Escola 
Municipal de Música (EMM) i 
Institut-Escola L’Agulla.

És un edifici amb finançament i 
ús compartit per part de l’Ajun-
tament i el Departament d’Edu-
cació, que dona resposta a la 
necessitat de tenir un espai 
digne per a l’EMM i el bon fun-
cionament de l’Institut-Escola 
l’Agulla. Aquest nou edifici fa 
possible el repte que tenim da-
vant per fer créixer la formació 
musical al nostre municipi. A 
més, disposem d’espai per si 
l’Ajuntament vol fer més for-
mació. 

La propietat de l’edifici és mu-
nicipal i en té cedit l’ús per a 
la formació que és inherent a 
Educació. Estem davant d’un 
exemple de col·laboració entre 
administracions i de sostenibili-
tat en un edifici perquè les nos-

Estan en marxa les obres de 
la pista poliesportiva de la 
urbanització Mas Pallarès-
Cinc Estrelles.
Les obres les està portant 
a terme l’empresa Courts 
International XXI SL per 
83.990 euros (IVA no in-
clòs). Tenen un període 
d’execució de dos mesos. 
És una obra que va en la 
línia de descentralització 
promoguda per l’equip de 
govern. La pista es constru-
eix a la zona d’equipaments 
de la urbanització.
Es tracta d’una poliesporti-
va tipus POL-2, que inclou 
una pista de futbol sala de 
mides reglamentàries i un 

Es construeix la pista poliesportiva de Mas Pallarès-Cinc Estrelles
camp de bàsquet 
reglamentari amb 
dues cistelles mò-
bils, amb ancorat-
ges per als pals de 
voleibol, amb unes 
dimensions finals de 
44×22 metres. Per-
metrà la pràctica de 
futbol sala, bàsquet, 
handbol i voleibol.
La superfície on s’in-
tervindrà és d’uns 
2.300 metres qua-
drats. El projecte in-
clou la il·luminació 
de la pista mitjan-
çant sis columnes i 
tres projectors tipus 
led.

Amb més 
de 80.000 
euros d’in-
versió, és 
una obra 
que va en 
la línia de 
descen-
tralització 
promoguda 
pel govern 

tres filles i fills puguin gaudir de 
la seva etapa educativa dels 0 
als 16 anys en un mateix espai.

Planta fotovoltaica
L’edifici de l’Escola de Música 
Municipal i l’Institut-Escola 
L’Agulla comptarà amb una 
planta fotovoltaica, de 40 kW 
d’autoconsum, que se situarà 
al sostre de l’edifici. El projec-
te està redactat per l’empresa 
URA Sageta, SLU i té un pres-
supost de 46.360,47 euros (IVA 
inclòs).
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Es presenta el Servei 
de Teleassistència

Es proposa la creació del Grup 
Motor El Catllar, un espai ciutadà 
per fomentar el benestar comú

El 7 de novembre es va presentar el Ser-
vei de Teleassistència, amb un conveni 
que pretén bonificar el cost del servei, 
que pot arribar a la gratuïtat segons in-
gressos de l’usuari. L’acte, celebrat a la 
sala polivalent del Centre Cultural, va ser 
presentat per membres de la Comissió 
d’Igualtat, Benestar Social i Promoció 
Econòmica i el servei va ser explicat per 
una tècnica de la Creu Roja Tarragona.

L’Ajuntament del Catllar, amb el suport 
de la Creu Roja, ha posat en marxa re-
centment el Servei de Teleassistència, 
amb l’objectiu d’ajudar les persones 
grans i les que tenen problemes de 
mobilitat o algun tipus de discapacitat 
i que puguin seguir vivint al seu domi-
cili amb seguretat i també reduir el risc 
d’aïllament. El servei està bonificat per a 
persones amb dificultats econòmiques 
i en alguns casos pot arribar al 100%.

Aquest servei consisteix en la instal-
lació d’un aparell molt senzill a l’habi-
tatge de l’usuari, connectat mitjançant 

la línia telefònica a una central recep-
tora, amb la qual es pot comunicar en 
cas d’urgència simplement prement 
un botó. Des del centre d’atenció, uns 
professionals atenen la consulta i ac-
tiven, si cal, el recurs més adient per a 
cada situació: localitzar els familiars o 
persones de contacte, desplaçar una 
unitat mòbil al domicili de la persona 
usuària o activar altres serveis d’urgèn-
cia, com el 061, bombers, mossos… El 
servei funciona les 24 hores del dia tots 
els dies de l’any.

Truca al 977 653 101 o envia un correu 
electrònic a ajuntament@elcatllar.cat

El passat 16 de novembre es va fer un 
acte públic al Centre Cultural per propo-
sar la creació del Grup Motor El Catllar. 
Es tracta d’un espai ciutadà, compost 
per veïns i veïnes de la comunitat que 
de forma voluntària volen treballar junt 
amb l’Ajuntament del Catllar i l’equip 
tècnic en el desenvolupament del pro-
cés, de la Xarxa Santa Tecla, per fomen-
tar el benestar comú.

La Comissió de Salut Comunitària de 
Llevant que proposa, junt amb l’Ajun-
tament del Catllar, la creació d’aquest 
Grup Motor, la formen Gemma Colomer 
(metgessa EAP), Marian Alegre (infer-
mera EAP), Maria Gil (treballadora social 

EAP), Bibiana Gutiérrez (nutricionista) i 
Eveli Gascón (referent de benestar emo-
cional).

L’objectiu del Grup Motor és fomentar el 
coneixement mutu i el treball en xarxa 
dels diferents agents per promoure la 
salut del poble. A fi i efecte de presen-
tar aquesta iniciativa i conèixer quines 
associacions i entitats volen formar part 
del grup motor i escoltar propostes de 
treball i consensuar activitats comuni-
tàries (Dia Mundial de la Salut, Dia de 
la Gent Gran, festes majors, Fem Poble, 
etc.) es va convocar la reunió. A hores 
d’ara ja hi ha unes quantes entitats i 
associacions apuntades.

L’Ajuntament del Catllar aprova un pressupost 
de més de 6,3 milions d’euros per al 2023 
L’Ajuntament del Catllar va 
aprovar en el darrer ple muni-
cipal un pressupost municipal 
per a l’exercici 2023 que as-
cendeix a 6.357.781,31 euros. 
El govern i el PSC van votar-hi a 
favor, Ciutadans es va abstenir 
i MO1-TE ho va fer en contra. 
Les despeses ordinàries són 
de 4.446.531,31 euros, mentre 
que les inversions s’eleven a 
1.911.250,00 euros. Aquesta 
xifra d’inversions és la més 
alta dels darrers anys i la gran 
part d’aquest capítol (1.620.000 
euros) es destinarà a la cons-
trucció aquest 2023 del pave-
lló poliesportiu municipal, un 
equipament esportiu llargament 
reivindicat pel teixit esportiu i 
social del Catllar i que la bona 
situació econòmica després 
d’una política econòmica equi-
librada els darrers anys, que ha 
generat un endeutament zero, 
permet poder assumir.
Altres inversions importants 
per al 2023 són la Senyalitza-
ció Pla de pacificació i millora 
viària (71.000 euros), les millo-
res a l’EBAR de la urbanització 
Parc de Llevant (49.000 euros), 
les obres del Pla de pacificació 
i millora viària (48.000) i tam-
bé 50.000 euros destinats als 
pressupostos participatius, una 

novetat important per a aquest any.
Pel que fa als ingressos, els 
recursos ordinaris pugen a 
4.658.582,94 euros. Segons la 
memòria que acompanya els 
pressupostos, s’ha fet una previ-
sió d’ingressos corrents molt real 
i prudent en funció de l’efectiva 
recaptació dels tributs locals. A 
més, es preveu l’ingrés de tres 

subvencions molt importants: 
dues directament vinculades 
amb la construcció del pavelló 
poliesportiu (417.835,26 euros 
del PAM i 370.000 euros del 
PUOSC) i la tercera, provinent 
del Servei Català de Trànsit, 
destinada a la millora de la 
mobilitat urbana al municipi 
(79.198,37 euros).
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tenim. Les anirem explicant durant la 
campanya electoral.

»Vol seguir com a regidor?
Sí. El cap de llista, l’Antonio López, que 
el vam proclamar fa unes setmanes, 
compta amb mi perquè m’ho ha comen-
tat. I, per part meva, repetiré. 

»Quin és el futur del Catllar?
El que veig és que actualment està molt 
diferenciat el nucli de les urbanitzacions 
i hauríem d’anar a donar més suport a 
les urbanitzacions, donar-los més força 
i buscar que la gent de les urbanitzaci-
ons se sentís més partícip del Catllar. A 
vegades, per comoditat, tiren més cap 
a Tarragona, perquè és una gran ciutat, 
que cap aquí. Potser haurien de tenir 
més serveis, intentar fer poble amb les 
urbanitzacions.

»En el mandat vinent quina hauria de ser 
la prioritat de l’Ajuntament del Catllar?
Aquesta en seria una, sens dubte. I re-
forçar més el tema de l’ensenyament i 
que tiri endavant el pavelló poliesportiu, 
que va ser una idea nostra. A l’Institut 
de l’Institut-Escola hauríem d’incloure-
hi el batxillerat, que ara no hi és. En els 
últims cursos d’ESO molts alumnes 
acaben marxant a altres centres on ja 
hi ha batxillerat per a la continuïtat. Des 
de la meva experiència de professor, 
crec que hauríem de tenir batxillerat al 
Catllar, si és possible. 

»Alguna cosa més que vulgui comentar.
Que la força ens acompanyi.

cara a cara amb les persones i poder 
comentar les coses amb els companys. 
En un poble com el Catllar s’ha fet difícil, 
i ha quedat molt aïllat durant la covid. 
Ha estat difícil, sí.

»Durant aquests gairebé quatre anys, 
què haurien fet des del PSC que no ha 
fet el govern?
Tenim unes formes de pensar diferents 
en segons quins temes. Hi ha coses del 
poble que nosaltres voldríem tirar enda-
vant o reforçar. La nostra il·lusió seria 
tornar a guanyar en aquestes properes 
eleccions i aquest cop governar i po-
der tirar endavant aquestes idees que 
quedaven pendents i idees noves que 

 Des del Partit Socialista hem intentat 
sempre fer una oposició constructiva
Josep Plana Monné, que té 51 anys i 
és professor de secundària, va ocupar 
el tercer lloc de la candidatura del PSC 
en les darreres eleccions municipals, el 
maig de 2019. Va obtenir l’acta de regi-
dor i forma part de l’oposició dins del 
grup municipal socialista.

»Quin balanç fa d’aquesta etapa com a 
regidor al Catllar?
El balanç és molt positiu. Malgrat ser 
oposició, des del Partit Socialista el que 
hem intentat sempre és fer una oposi-
ció constructiva pensant en el bé del 
poble i les coses que es poden millorar. 
Quan ens han presentat alguna cosa, 
ben poques vegades hi hem votat en 
contra, sinó que hem intentat donar-hi 
suport i hem buscat moltes iniciatives 
que crèiem que podíem tirar endavant. 
I n’estem satisfets.

ENTREVISTA a JOSEP PLANA
REGIDOR DEL PSC A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hauríem d’anar 
a donar més suport 
a les urbanitzacions, 
donar-los més força, 
que tinguin més serveis

Des de la meva 
experiència de professor, 
crec que hauríem de 
tenir batxillerat al Catllar, 
si és possible

hem intentat fer una oposició cons-
tructiva i anar a favor de coses que 
aportessin coses positives al poble. 
No hem anat mai a posar traves i a 
complicar el mandat. Tot el contrari. 
Hem donat suport als pressupostos 
municipals del govern en minoria pel 
bé del poble, amb d’objectiu de sumar 
i tirar endavant projectes.

»Ha estat un mandat complicat a cau-
sa de la covid. Com ha estat viure una 
pandèmia com aquesta des de dins de 
l’Ajuntament?
Ha estat complicat, com a tot arreu. Es fa 
molt estrany fer les coses virtuals, com 
els plens municipals, i no poder estar 

»Per exemple?
Recentment s’ha aprovat l’itinerari de ca-
mins, que va ser una idea que va sortir 
de nosaltres i ha tirat endavant. El balanç 
és positiu, malgrat estar a l’oposició. Ens 
hauria agradat més governar, amb el re-
sultat que vam treure a les urnes. Vam 
ser els guanyadors.

»No hi ha hagut oportunitat, durant el 
mandat, d’entrar al govern?
No. No se’ns ha ofert.

»Els socialistes us heu diferenciat de la 
resta de l’oposició?
Hi ha hagut oposicions més construc-
tives i altres que no tant. Nosaltres 
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MEDI AMBIENT 
Associació Mediambiental La Sínia Hèctor Hernàndez Socias

Plantada de L’Agulla  
i desconstrucció de l’embassament
Reforcem el bosc de 
ribera

Àlbers, freixes de fulla 
petita i tamarius són les 
espècies que vam esco-
llir per fer les plantacions 
a l’entorn de la Resclosa 
de la Fàbrica amb els 
alumnes de P5 i primària 
de l’Institut-Escola L’Agu-
lla del Catllar. El passat 
9 de novembre, vam fer 
aquesta plantada en el 
marc de les activitats per 
celebrar que el centre ha 
rebut la distinció d’Escola 
Verda de la Generalitat de 
Catalunya. Felicitats!

Va ser una jornada in-
tensa en la qual totes les 
nenes i nens van partici-
par en la plantada dels 
arbres i arbustos, so-
bretot al marge esquer-
re del riu. Vam aprofitar 
també l’activitat per fer 
una tanca verda davant 
de la pista de pàdel, so-
bretot amb tamarius i 
freixes de fulla petita. A 
partir d’ara, caldrà anar-
ne fent els corresponents 
manteniments, part dels 
quals faran els alumnes 
de l’Institut de Servei Co-
munitari Ambiental. Una 
bona acció que ha impli-
cat un bon nombre de 
persones, en pocs anys 
en veurem els resultats i 
tothom en podrem gau-
dir. Bona feina!

Desconstrucció  
parcial de  
l’embassament

Aquest estiu vam fer 
una visita amb els res-
ponsables de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua 

a l’embassament del 
Gaià. En aquesta visita, 
vam parlar entre d’altres 
qüestions sobre la ne-
cessitat de fer un estudi 
tècnic i econòmic de la 
possible viabilitat de dur 
a terme un projecte de 
desconstrucció parcial 
de l’embassament. Una 
estructura sobredimen-
sionada, que actualment 
genera un greu problema 
de connectivitat de la 
fauna aquàtica, a més 
de l’impacte paisatgístic. 
Aquesta desconstrucció 
parcial hauria de garantir 
que el riu Gaià recuperi 
la seva connectivitat flu-
vial, i a la vegada que els 
regants puguin continuar 
fent la seva activitat, sent 
els únics que mantin-
guessin l’aprofitament de 
l’aigua d’aquest embas-
sament. Des de l’ACA hi 
ha el compromís de fer 
aquest estudi i caldrà 
valorar, una vegada fet, 
les possibilitats reals de 
la proposta.
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Telèfon gratuït d'avaries 24hTelèfon gratuït d'atenció al client 
900 550 555 900 203 329

Més 
consells

ematsa 
www.ematsa.cat

CUIDA 

CUIDA EL 

Diversos productes d'ús quotidià
contaminen les aigües residuals
i dificulten el procés de depuració.

L'AIGUA,

MEDI AMBIENT

Olis
Els olis són insolubles, és a dir, no es poden
dissoldre. A més, són altament contaminants. 

RECOMANACIONS
Utilitzar l'oli amb moderació. Recollir el sobrant
en una ampolla i, quan aquesta estigui plena,
portar-lo a la deixalleria o al contenidor
pertinent. L'oli vell del cotxe cal portar-lo a un
taller.

En cap cas es pot llençar pel vàter o l'aigüera.

Amb una participació més 
que considerable, el 17 
d’octubre es va presentar 
el Pla d’Igualtat Local del 
Catllar, un document molt 
necessari per arribar a la 
igualtat que un dia haurà 
de ser una realitat, lluitant 
contra la discriminació de 
la dona.

A partir d’ara, el Pla haurà 
de passar per aprovació en 
sessió plenària. Una vega-
da aprovat, es farà públic 
i se’n portarà a terme el 
desplegament.

Es presenta el Pla d’Igualtat Local del Catllar
És un  
document 
molt  
necessari 
per lluitar 
contra la 
discrimi-
nació  
de la  
dona 

Es torna a celebrar Sant Nicaset
Després de dos anys de pa-
rèntesi, el passat 11 d’octu-
bre es va reprendre la fes-
tivitat de Sant Nicaset amb 
la ferma voluntat de tornar 
a fer créixer la festivitat en 
propers anys. La celebració 
després de l’ofici va comptar 
amb els gegants, capgrossos 
i grallers, així com també el 
típic dolç i vins de prostres.
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Festa Major del Catllar 2022Festa Major del Catllar 2022
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En aquestes festes de Nadal, l’Ajunta-
ment del Catllar, seguint les recomana-
cions de la Secretaria d’Acció Climàtica 
de la Generalitat de Catalunya, que ens 
recorda la importància de decorar els 
carrers de forma sostenible per estalvi-
ar energia en un moment en què tothom 
està patint els efectes de l’emergència 
climàtica amb conseqüències devas-
tadores, ha decidit reduir el nombre de 
llums de Nadal i alhora dotar-los d’un 
mecanisme d’apagada i encesa amb 
l’objectiu d’estalviar energia.

Per actuar en clau d’estalvi, eficiència i 
paisatge urbà sense contaminació lu-
mínica, al Catllar estem tirant endavant 
diferents mesures:

•Disseny adaptat a l’entorn i les neces-
sitats reals de l’espai a il·luminar.

•Un funcionament i uns horaris d’ence-
sa i d’apagada ben ajustats, amb l’objec-
tiu que la llum artificial s’adapti al tipus 
d’activitat pròpia de cada franja horària.

•Valorar alternatives a la decoració 
amb llums, amb elements no lluminosos 
i d’altres que aprofiten el reflex d’altres 
fonts de llum. No representen un con-
sum addicional d’energia.

•Noves tecnologies en la il·luminació 
decorativa, com llums led, fibra òptica 

o fils lluminosos per crear enllume-
nats eficients. Si a més són de baixa 
potència lumínica, causen un impacte 
ambiental reduït i suposen un consum 
inferior.   

Agraïm la seva col·laboració i com-
prensió, confiant que no ocasioni cap 
molèstia, ja que la protecció del medi 
ambient i l’estalvi d’energia és cosa de 
tots.
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El CFS El Catllar 
Atlètic rep els Premis  
Auriga Fuscvs

Mesures per millorar 
el trànsit al municipi

El Catllar avança en  
el seu Inventari de Camins 
obrint-lo a la ciutadania

El Club Futbol Sala El Catllar Atlètic 
va rebre el 7 d’octubre una distin-
ció dels Premis Auriga Fuscvs, del 
Consell Esportiu del Tarragonès, en 
una gala celebrada al Morell. A la 
recollida del premi hi van assistir 
el president de l’entitat, Lluís Jové 

Recasens; el vocal i delegat del sè-
nior A, Joaquim Palazón Torregro-
sa; el vocal Óscar Jiménez Porra; el 
vocal i segon entrenador del sènior 
femení A, Eduard Cascales Reca-
sens, a més del regidor d’Esports 
del Catllar, Francesc Saigí.

Un total de 90 municipis catalans 
rebran un paquet de 10 milions 
d’euros del Departament d’Interi-
or per desenvolupar actuacions 
vinculades a la mobilitat segura, 
sostenible i intel·ligent, la pacifi-
cació del trànsit i la reducció de 
l’accidentalitat en l’àmbit urbà, i un 
d’aquests és el Catllar. La subven-
ció en el cas del nostre municipi 
és de 79.198,73 euros, d’un total 

proposat de 117.427,55 euros.
Amb aquesta subvenció, l’Ajunta-
ment del Catllar instal·larà a l’en-
trada al nucli històric un radar que 
indicarà la velocitat, un nou pas de 
vianants i reductors successius a 
la calçada per reduir la velocitat 
dels vehicles.
També s’actuarà al voltant de 
l’Institut-Escola L’Agulla per fer-hi 
un entorn més segur.

Un cop realitzada la pre-
sentació de l’esborrany de 
l’inventari de camins muni-
cipals del Catllar el passat 
29 de novembre al Centre 
Cultural, s’ha iniciat el pro-
cés de consulta pública prè-
via a l’aprovació inicial del 
projecte. Fins al proper 9 de 
gener, podeu dir-hi la vostra 
mitjançant el correu electrò-
nic ajuntament@elcatllar.
cat, indicant a l’assumpte 
del correu “INVENTARI DE 
CAMINS”. Podreu visualitzar 
els diferents documents de 
l’esborrany del projecte en 
format presencial a les ofici-
nes municipals o bé a través 
de la pàgina web municipal.
Les propostes seran valo-
rades per l’equip redactor 
del projecte i, si escau, in-
corporades al document. 
Després es farà l’aprova-
ció inicial al ple municipal 
i es podran presentar al-
legacions, per passar des-
prés a l’aprovació definitiva. 
Aquest serà un document 
dinàmic, un instrument que 
servirà per al manteniment 
dels camins, per regular la 
circulació motoritzada, per 
senyalitzar camins i itine-

raris, per demanar sub-
vencions, per protegir les 
senderes d’interès cultural 
o paisatgístic.
El geògraf Xavier Campillo 
està realitzant conjunta-
ment amb l’empresa El 
Brogit l’Inventari de Ca-
mins. L’objectiu del docu-
ment és que el consistori 
sàpiga quins senders són 
de titularitat municipal, és 
a dir, de la seva propietat, 
i serveixi d’instrument per 
exercir-hi les seves com-

petències, com el manteni-
ment, la senyalització o la 
regulació de la circulació, 
entre altres. Al llarg dels 
seus 26,4 km² d’exten-
sió, el municipi del Catllar 
compta amb un total de 77 
camins públics, en molts 
casos camins històrics, 
amb una longitud de fins a 
107 quilòmetres. Aquests 
són els camins que sempre 
s’han destinat a l’ús públic, 
i que en molts casos són 
camins històrics. 

La setena edició de la Trobada 
Gegantera del Catllar, que es 
va celebrar el passat 8 d’octu-
bre, va homenatjar qui va ser 
el seu primer president i cap 
de colla, Joan Ignasi Porta, 
que va morir l’any 2020.

A causa de la pandèmia la tro-
bada no s’havia celebrat els 
darrers dos anys.

La 7a Trobada Gegantera del Catllar 
homenatja Joan Ignasi Porta

La Trobada Gegantera del 
Catllar es va iniciar amb la 
plantada i després va arren-
car la cercavila. Després es 
va fer un dinar popular, se-
guit del Cafè Graller. Acabat 
l’àpat, al Centre Cultural es 
va desenvolupar l’acte d’ho-
menatge al Nasi, com tots el 
coneixien. Hi va haver conta-
contes amb berenar i concert.

En Joan Ignasi Porta havia 
estat regidor a l’Ajuntament 
del Catllar i, a més de la Colla 
Gegantera del Catllar, estava 
molt implicat en el teixit cul-
tural del municipi catllarenc, 
organitzant algunes de les 
edicions de la Diada Caste-
llera de la Festa Major, una de 
les més importants de l’estiu 
a Catalunya.
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L’arquera catllarenca Elia Canales Mar-
tín està a punt d’iniciar un any 2023 
molt intens i en què tindrà un gran 
objectiu: classificar-se per participar 
en els Jocs Olímpics de París 2024. 
Elia Canales Martín va néixer el 1991 
a Tarragona i als quatre anys va anar a 
viure a la urbanització 5 Estrelles-Mas 
de Pallarès. Des de fa tres anys resideix 
a la Residència Blume, a Madrid, on al 
Centre d’Alt Rendiment (CAR) de la ca-
pital espanyola segueix progressant en 
la pràctica del seu esport, el tir amb arc. 

Va començar amb el tir amb arc gairebé 
per casualitat, quan l’estiu del 2013, en 
uns campaments, el primer dia es va le-
sionar el turmell i l’únic esport que po-
dia practicar era aquest. Aquella tardor 
es va apuntar al TAU de Sant Salvador, 
l’únic club proper on podia practicar 
aquest esport que tant li havia agradat. 
Va comprovar que tenia aptituds, i una 
progressió ràpida. Després va passar a 
l’ARC Constantí, on va començar a par-
ticipar i aconseguir bons resultats en 
campionats territorials en la categoria 
cadet. Van seguir els campionats cata-
lans i els estatals. El 2017 va participar 
amb l’equip estatal cadet en el Campi-
onat del Món a Rosario (Argentina) i va 
obtenir plaça per als Jocs Olímpics de 
la Joventut.

A partir d’aquí va decidir dedicar-se 
més professionalment al tir amb arc 
i va guanyar el Campionat d’Espanya. 
L’Elia va passar a formar part de l’equip 
estatal júnior i el 2019 ja va entrar a 
l’equip estatal absolut. Va ser a finals 
del 2020 quan li va arribar l’oportunitat 
d’ingressar a la Residència Blume de 
Madrid i des de llavors viu allí. Valora 
que compta amb més recursos, com 
un psicòleg, un coach, fisioterapeuta i 
entrenador. L’Elia compagina l’esport 
d’elit amb els estudis, concretament 
enginyeria informàtica, a distància a 
l’UCAM.

EL GRAN OBJECTIU
El 2021 va quedar molt a prop de clas-
sificar-se per participar en els Jocs 
Olímpics de Tòquio. “Tenia el nivell per 
anar-hi, però no era el meu moment”, 
afirma l’Elia, que creu que ara sí que 
està preparada pe ar una cita tan im-
portant: París 2024. Per aconseguir-ho, 
ha d’obtenir plaça i la vol assegurar 

Elia Canales, 
una catllarenca camí dels Jocs Olímpics

aquest 2023. La pot assolir en el Jocs 
Europeus de Polònia i aspira a fer-ho 
en les tres categories: individual, mixta 
—es competeix amb un arquer mascu-
lí— i per equips —estan integrats per 
tres noies—. Si no ho aconsegueix en 

aquest campionat en tindrà una nova 
oportunitat al Mundial de Berlín o per 
rànquing mundial a finals del 2023. “El 
2024 tindria més oportunitats, però ho 
vull assegurar enguany”, comenta l’es-
portista catllarenca. L’any 2023 l’inicia-
rà, però, amb els campionats de sala —a 
cobert— amb l’Open Indoor a França, al 
gener, i l’Estatal, febrer.

L’Elia és l’actual número u del rànquing 
estatal absolut de tir amb arc i ostenta 
el rècord estatal de 70 metres en aire 

lliure des del 2019, quan va assolir 674 
punts. Aquest 2022 ha batut el seu propi 
record aconseguint un punt més. En el 
seu palmarès ja hi trobem fites impor-
tants com el subcampionat del món 
júnior individual (la imatge del pòdium) 
i per equips mixtos, subcampiona dels 
Jocs Olímpics de la Joventut, campiona 
d’Europa absoluta i subcampiona per 
equips mixtos, entre molts altres títols 
estatals, catalans i territorials.

L’Elia considera que per aconseguir 
èxits en el tir amb arc hi ha tres pi-
lars. El primer és tenir un bon estat 
físic per aguantar competicions de 
tres o quatre dies i fins i tota una set-
mana; la segona, la tècnica, ja que 
és un esport on cal molta precisió; i 
la més important, segons ella, és la 
part mental, per aguantar la pressió 
i abaixar les pulsacions durant les 
competicions. El mental coach i el 
psicòleg tenen un paper molt impor-
tant en aquest aspecte. 

Aquest 2023 té 
el gran objectiu 
d’assegurar-se 
una plaça per a 
la cita olímpica

Ostenta el rècord 
espanyol absolut 
de tir amb arc de setanta 
metres des de l’any 2019
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El dissabte 26 de novembre 
recollíem a Barcelona, de la 
mà la consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà i Roura, i 
el conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, el distin-
tiu d’Escola Verda, distintiu 
que ha arribat després de dos 
anys de formació per part de 
l’equip.

Per a nosaltres representa un 
reconeixement de la feina que 
hem estat fent del de setem-
bre de 2017 cap a un centre 
sostenible.

En aquesta mateixa revista 
hem publicat diversos articles 
sobre aquest tema, perquè 
és un aspecte essencial del 

LLAR D’INFANTS L’AGULLA

Ja som escola verda  
reconeguda!

ESCOLA

Com cada mes de setembre, 
s’inicia un nou curs a l’Institut-
Escola L’Agulla. Enguany l’alum-
nat s’ha incorporat uns dies 
abans del que havia estat habi-
tual, i el professorat ja feia dies 
que treballava al centre i des de 
casa per preparar el nou curs.

De totes les novetats que ha 
comportat aquesta represa, la 
més cridanera, almenys de por-
tes enfora, ha estat l’establiment 
de la jornada partida en matí i 
tarda per a primària i secundària 
de l’Institut-Escola, promoguda i 
justificada des del Departament 
d’Educació amb l’objectiu d’una 
millor conciliació familiar, és a 
dir, que els horaris laborals i els 
escolars siguin més compati-
bles, així com que els infants de 
famílies socialment més desfa-
vorides puguin estar millor ate-
sos en centres públics.

Que la conciliació familiar s’ha-
gi de fer exclusivament allar-

Nou curs, nous 
reptes, nous horaris

El Catllar commemora el 25-N

nostre projecte, tant en l’àm-
bit educatiu com de la gestió, 
apostar per la sostenibilitat 
del centre a través de gestos 
quotidians, amb accions so-
bre la gestió de l’energia i de 
l’aigua, dels residus, com per 
exemple la utilització de ma-
nyoples de bany en el canvi en 
lloc de tovalloletes humides i 
ara els bolquers de roba reuti-
litzables, així com el reciclatge 
a través de la classificació de 
la brossa en origen a les es-
tances amb els infants i els 
llocs comuns com ara l’office, 
el compostador per a les pe-
les de fruita..., i plantar arbres, 
plantes aromàtiques, etc per 
l’absorció de CO2 de l’aire.

Durant aquests anys, i ja en 

són cinc, ens hem anat posant 
reptes per aconseguir que la 
Llar deixi una petjada més pe-
tita en l’entorn, implicant-hi la 
nostra petita comunitat edu-
cativa, Ajuntament, famílies i 
infants, còmplices de totes les 
accions dutes a terme... i de 
les que estan per venir.

En un temps en què ja no par-
lem de canvi climàtic sinó de 
crisi climàtica, ens sabem res-
ponsables, des de les accions 
quotidianes a les més grans 
decisions, d’introduir canvis 
i deixar de fer les coses com 
sempre s’han fet; com deia 
Albert Einstein, “Si busques 
resultats diferents, no facis 
sempre el mateix”. Tot i que 
som conscients que els canvis 

poden tenir un cost perquè po-
den generar resistències, s’han 
de produir i s’han de liderar per 
demostrar que són possibles.

Estem fent camí, però sempre 
acompanyades, i per aquest 
motiu volem agrair:

La col·laboració de les famílies 
en el dia a dia i en les accions 
col·lectives, així com en les 
decisions que es prenen en el 
Consell Escolar.

La confiança de l’Ajuntament 
en les accions que duem a ter-
me i que projectem.

Gràcies, entre totes i tots ho 
estem fet possible!

SOM DE COLORS i ens agrada 
el verd, el verd de la sosteni-
bilitat.

Equip Educatiu de la Llar 
L’Agulla. LLIM del Catllar

gant l’estada dels nois i noies 
a l’Institut-Escola potser no és 
la millor solució, però sí la més 
senzilla, perquè iniciar una ne-
gociació a nivell de país per tal 
que les empreses permetin als 
seus treballadors amb fills i fi-
lles estar més estona amb ells a 
casa sembla una quimera; tot el 
contrari del que passa en països 
propers al nostre.

El paper de les famílies, en totes 
les variants que la societat ac-
tual aporta, és una responsabili-
tat molt enriquidora, però alhora 
innegligible i no traspassable a 
l’escola; i els governs, que han 
de ser el reflex de la societat, 
haurien d’implementar políti-
ques que facin possible que 
així sigui. Cal que les famílies 
puguin estar més hores juntes, 
fent de famílies. Tota la societat 
ho agrairà.

Albert Andreu
Coordinador Cicle Superior

Entre el 21 i el 26 de no-
vembre es van portar a 
terme diferents actes 
per commemorar el 25-
N, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones. A 
l’Institut-Escola L’Agulla, 
a l’hora del pati, durant 
aquella setmana es va 
fer el Bibliotiquin del 25-
N, una selecció de llibres 
de temàtica feminista de 
la Biblioteca Municipal 
del Catllar.

El 25 de novembre es va 
poder gaudir d’un conta-
contes i, tot seguit, orga-
nitzada per l’Agrupació 
de Dones, es va fer una 
encesa d’espelmes amb 
accions simbòliques 
adreçades a la consci-
enciació social. El 26 de 
novembre va arribar el 
torn del Bibliotiquin fe-
minista; la presentació 
del llibre El meu nom és 
Clítoris, d’Isabel Llavo-
ré Fàbregas; l’especta-
cle de dansa Memòria 
de les oblidades, de La 
Im.perfecta Cia Dansa, i 
la lectura de la declaració 
institucional de l’Ajunta-
ment del Catllar. El darrer 
acte va ser el concert de 
Mercè March Trio.
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Pilar Ramón
Veterinària col·legiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

VET-CONSEJOS

¿POR QUÉ LA 
VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA DEBE 
SER OBLIGATORIA 
EN CATALUÑA?

La RABIA es una enfermedad infectocontagiosa de 
origen vírico, mortal y transmisible a los humanos, 
que causa miles de muertes a personas al año en 
el planeta. Lo que pasa es que tenemos la suerte de 
vivir en un país “desarrollado” y parece que a priori 
no nos afecta. Pero, ¿y si nuestro perro se pusiera a 
jugar con un perro nuevo que casualmente padece 
la enfermedad? ¿Y si finalmente ese perro desa-
rrollara síntomas y diera positivo? En ese caso, la 
vida de nuestro peludo y la nuestra propia también 
correrían peligro. Actualmente España es un país 
libre de rabia canina, GRACIAS a la vacunación an-
tirrábica obligatoria que se lleva a cabo en la mayor 
parte del territorio en nuestros perros. Sin embargo, 
países como Marruecos y Ucrania son endémicos 
de esta enfermedad, con lo que no ha sido difícil 
que en los últimos años haya atravesado nuestras 
fronteras y nos haya puesto en alerta.

El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña 
(CCVC), junto a los veterinarios clínicos, hace mu-
cho tiempo que lucha por conseguir la obligato-
riedad de la vacunación antirrábica, para erradicar 
esta enfermedad zoonótica que supone tan grave 
problema para la salud pública. Recientemente el 
CCVC ha elaborado un manifiesto para impulsar 
esta iniciativa, ya que el mes pasado se abrió a 
consulta pública la obligatoriedad de esta vacuna, 
previa a la elaboración de un proyecto de decreto 
de vacunación antirrábica.

No podemos controlar el estado de salud de los 
otros animales domésticos, ni tampoco de los ani-
males salvajes que nos cruzamos en los paseos, 
pero sí podemos PROTEGER a nuestro perro frente 
al contagio de la rabia con la VACUNACIÓN.

L’Agrupació de Dones del Catllar 
ha complert el seu primer quart 
de segle d’història i ho ha fet 
després de superar una època 
complicada a causa de la pan-
dèmia de la covid-19. Com en 
moltes entitats de casa nostra, 
l’etapa d’inactivitat social provo-
cada per aquest virus ha estat 
una prova difícil. Però després 
d’una època d’aturada, l’Agrupa-
ció de Dones del Catllar ha acon-
seguit reprendre la seva activitat 
gràcies a la junta directiva que 
encapçala com a presidenta Ali-
cia Domínguez.

L’entitat compta actualment amb 
110 sòcies, que participen en 
diverses activitats periòdiques 
culturals i esportives: ball en lí-
nia (en la imatge de dalt), zumba, 
patchwork, restauració i ioga. Es 
desenvolupen en diferents locals 
cedits per l’Ajuntament del Cat-
llar. També porten a terme ex-
cursions pel terme i viatges per 
Catalunya i l’estranger i participen 
en diferents activitats i comme-
moracions, com el Dia de les Do-
nes el 8 de març i el Dia contra la 
Violència envers les Dones el 25 
de novembre. Santa Àgueda tam-
bé és una festivitat que celebren 
i col·laboren amb l’Ajuntament 
en l’organització de festes com 
la cavalcada de Reis i el Carna-
val i activitats com La Marató de 
TV3. El gran acte és la Festa de la 
Sòcia el desembre, en què fan un 
àpat de germanor i homenatgen 
les sòcies amb més antiguitat. En 
la imatge de baix, un moment de 
la Festa de la Sòcia 2022, cele-
brada el passat 18 de desembre.

Recentment l’Agrupació de Do-
nes del Catllar s’ha sumat al 
Grup Motor, un espai ciutadà per 
fomentar el benestar comú, im-
pulsat per l’Ajuntament i la Xarxa 
Santa Tecla. També l’estiu passat 
van inaugurar un mural a la pla-
ça Pau Solé Mensa. El mural és 
una al·legoria de la dona en tota 
la seva extensió i complementa 
el ja existent per reivindicar la 
igualtat i contra la violència de 
gènere, ideat i pintat per alum-
nes de l’Institut-Escola L’Agulla 
del Catllar.

L’Agrupació de Dones del 
Catllar compleix 25 anys

L’Agrupació de Dones del Catllar 
va néixer el 1997 quan diverses 
catllarenques van veure que en 
algunes poblacions veïnes les 
dones s’agrupaven per realitzar 
activitats i van decidir fer el ma-
teix. La primera junta va estar 

presidida per Victòria Roy. Des 
del primer moment, l’Ajuntament 
del Catllar va donar suport a 
aquesta entitat cedint-li un local 
i atorgant-li una subvenció anual. 
L’Agrupació de Dones del Catllar 
té molta relació amb altres grups 
de dones de la rodalia i partici-
pen en trobades a nivell tarragoní 
i català.

En la Festa Major també hi col-
labora, l’Associació de Dones del 
Catllar, amb exposicions dels 
seus treballs o altres iniciatives, 
molt recordades, com una mos-
tra de vestits de casament, que 
va servir per recordar la moda 
dels anys seixanta i setanta. Però 
també han preparat els vestits 
dels gegants i els capgrossos.

L’entitat compta 
actualment amb 
110 sòcies, que 
participen en 
diverses activitats 
periòdiques  
culturals  
i esportives

P e r r u q u e r i a  &  E s t è t i c a 
 Av. Catalunya,6 Baixos. El Catllar. Tarragona, 43764
 616 317 988    PV Perruqueria & Estètica
 pvperruqueriaestetica    pvmpatri@gmail.com
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A na Tecla Martorell, una tar-
ragonina nascuda l’any 1960, 
la vaig conèixer en un club 
de lectura organitzat per la 
biblioteca de Montbrió del 
Camp. Allí ens va parlar de 
la seva obra: Memòria de les 
oblidades, un llibre amb un 
argument que s’ha portat 
als teatres de Catalunya i 
fins i tot ha estat premiat en 
el format de videodansa de 
Dans PXL.

L’autora és escriptora, pe-
dagoga i mestra d’escola 
d’adults, aquesta darrera una 
professió que li ha permès 
conèixer diferents realitats 
migratòries. Tarragona i els 
seus barris, amb un 22 % 
de població d’altres països, 
és ciutat d’acollida, degut a 
les grans possibilitats labo-
rals disponibles en el sector 
serveis i la indústria i per la 
proximitat amb pobles on 
encara sobreviu l’agricultura.

Hi ha immigració de molts 
orígens i de diverses reali-
tats, però amb un fet comú: 
busquen una vida millor per 
a ells, els seus fills i les se-
ves famílies que resten al 
lloc d’origen.

Per arribar al nostre país po-
sen en perill la seva vida, a 
la recerca d’oportunitats que 
molts cops no són allò que 
esperaven trobar. En aquest 
cas se’ls genera la vergonya 
de no haver aconseguit allò 
que buscaven, però es que-
den aquí i ens ajuden a cons-
truir un país plural, divers, ric 
en cultures i llengües que fa 
de Tarragona centre d’acolli-

MIL MILLES
LLIBRES

Podeu trobar  
més informació  
d’aquest i altres  

llibres a:  
https:// 

lafinestralectora.cat/ 
mil-milles/

da, i el Balcó del Mediterrani, 
a la portada del llibre, lloc 
per veure el mar i recordar 
els orígens.

Des que vaig llegir el llibre, 
miro els ulls de moltes de 
les persones que em cre-
uo pels carrers i penso que 
podrien ser els personatges 
del llibre, amb les realitats 
que explica l’autora, o ben 
semblants. També reflexio-
no sobre la immigració, les 
persones que acaben fent 
feines poc qualificades en-
cara que tinguin una bona 
formació. Són les dones i 
els homes que tindran cura 
dels nostres infants i de la 
gent gran, els que treballen 
al camp i ens ajuden a rea-
litzar tasques bàsiques, tot 
sovint mal remunerades, 
unes feines que sense ells 
seria difícil realitzar.

Sort n’hi ha de professionals 
com la Tecla que els ajuden 
a integrar-se i a trobar el seu 
camí aprenent la llengua i la 
cultura, per facilitar-los la in-
tegració. I també ens ajuda 
a nosaltres enriquir-nos amb 
noves cultures.

Autora: Tecla Martorell
Editorial: Cossetània - Col-
lecció Prisma
221 pàgines

Vicky Gironès
vgironespunet@gmail.com
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 SALVAT 
Comunicació

CITA:
“Si vols ser feliç una set-
mana, fes un viatge. Si vols 
ser feliç un any, casa’t. Si 
vols ser feliç tota la teva 
vida, cultiva un hort” (pro-
verbi xinès).

FEINES AL CAMP
Bona època per a podes 
generals. Si es preveuen 
gelades, aturar la poda.
Bon moment per plantar 
i/o trasplantar arbres amb 
arrel nua.
Llaurar per esponjar i ai-
rejar la terra.
Adobar amb fems, com-
post i/o similars. No uti-
litzar fertilitzants rics en 
nitrogen perquè estimula 
el creixement i en aquesta 
època del l’any la majoria 
de plantes estan en repòs.

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

JARDINERIA
Poda d’arbustos i tan-
ques. Cal adobar amb 
matèria orgànica o com-
postos 
-Plantarem pensaments, 
jacints, narcisos de tardor, 
tulipes, camèlies, lilàs, cla-
vellines...

FEINES ALS HORTS
Sembrarem i/o planta-
rem:
-Bledes, enciams, esca-
roles, cebes, espinacs, ra-
ves, faves, pèsols, tirabecs, 
fonoll, alls, cols, bròquils, 
brotons, àpids.
Per sembrar el julivert 
caldrà buscar un lloc sec 
i exposat al sol.
Preparació del compost 
amb les restes de collites, 
fulles, menjar... Cal api-
lar-ho tot en un lloc airejat, 
regar-ho de tant en tant i 

barrejar-hi fems i alguna 
paletada de terra, i al cap 
de sis mesos ja podrem 
disposar d’un bon adob 
vegetal. Altra manera de 
saber si està a punt és 
quan ja no reconeguem 
les restes perquè ja estan 
descompostes.

TRACTAMENTS  
FITOSANITARIS
FRUITERS
És recomanable fer 1 o 2 
tractaments a caiguda de 
fulla amb productes cú-
prics.
COL I COLIFLOR - Erugues
Control biològic: Quan els 
tractaments insecticides 
es redueixen, apareixen als 
nostres camps diferents 
depredadors i parasitoi-
des que ajuden a contro-
lar les poblacions de plaga, 
encara que no ho puguem 
detectar a simple vista.
Control químic: matèries 
actives registrades per al 
cultiu.
Bacillus thuringiensis (agri-
cultura ecològica): no pre-
senta termini de seguretat.
ENCIAM - Míldiu. A l’anvers 
de les fulles s’hi formen 
unes taques groguenques 
que, al revers, queden co-

bertes per un miceli blan-
quinós. Tractament fúngic.
CEBA , CALÇOT, PORRO 
- Míldiu. Provoca taques 
allargades, localitzades 
principalment a la part 
superior de les fulles, que 
arriben a semblar crema-
des. Apareixen també pe-
tites zones cobertes per 
un polsim gris clar. Trac-
tament fúngic.
Mesures culturals: Cal no 
fer plantacions denses, per 
afavorir una bona ventila-
ció i procurar un bon dre-
natge del terreny. D’altra 
banda, és important con-
trolar els adobs nitroge-
nats, ja que sovint s’apli-
quen en excés i acaben 
essent els responsables 
de la fragilitat de la plan-
ta, i en conseqüència, de la 
futura infecció d’aquesta.

OLIVERA
Es pot fer un tractament 
preventiu amb productes 
fúngics després de l’espor-
ga de l’olivera per ajudar a 
cicatritzar els talls provo-
cats. A la vegada també 
servirà de forma preventi-
va per a l’ull de gall o repi-
ló, donat que cada any és 
més prematura l’afectació 
pel canvi climàtic.

DESEMBRE 2022 I GENER 2023

FEINES AL CAMP, HORTA I JARDÍ
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), 
Carles Guillén (Junts pel Catllar) 
i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

El títol fa referència a l’adapta-
ció que creiem que s’ha d’anar 
fent amb fermesa per superar i 
ajudar a lluitar quan es generen 
nous reptes com ara l’emergència 
climàtica, crisi energètica, neces-
sitats socials.
Ja s’han posat en funcionament 
algunes accions que fan referèn-
cia als reptes abans anunciats. 
Pel que fa a les necessitats so-
cials, una vegada detectat que hi 
ha un nombre elevat de persones 
d’edat avançada que viuen soles 
per tot el territori que forma l’àm-
bit municipal, es va posar en mar-
xa, ja fa temps, el programa “Amb 
tu a prop”. Més recent és el servei 
de teleassistència, amb un nota-
ble interès i peticions. Aquest pot 
arribar a bonificacions del cent 
per cent, és a dir, pot resultar gra-
tuït per a les rendes més baixes.

Ajudes per comprar aliments a les 
rendes més desfavorides, amb es-
tret suport amb qui col·labora en 
la seva detecció, també formen 
part d’aquests reptes.
De caràcter social són els Plans 
d’Igualtat Intern i Extern que 
s’han aprovat, ara el repte és fer 
accions que els facin útils.
Quant a salut, en col·laboració 
amb l’operadora de referència 
sanitària, s’està implementant la 
Salut Comunitària. Així com els 
itineraris saludables i els parcs 
de salut, el foment de l’esport 
també formen part d’aquesta 
aposta per la salut.
Referent al repte per ajudar a fre-
nar l’emergència climàtica, ben 
aviat s’instal·laran plaques foto-
voltaiques al sostre del nou edi-
fici de l’Escola de Música Muni-
cipal i aulari d’Educació. Aquesta 

instal·lació es veurà completada 
energèticament quan la caldera 
de biomassa que va annexada al 
futur pavelló municipal doni ser-
vei a tota la zona.
El repte de la posada en marxa 
d’aquesta caldera de biomassa 
hauria de portar un nou repte, que 
seria el de proveir-la de matèria 
primera per al seu funcionament: 
l’estella, amb una gestió sosteni-
ble dels boscos que formen part 
del nostre terme municipal; els 
beneficis secundaris d’aquesta 
explotació, no menys importants, 
serien la prevenció d’incendis fo-
restals.
Els canvis en l’enllumenat, que 
ja es van fent d’un temps ençà 
amb la substitució per tecnologia 
led, han de contribuir a l’estalvi 
d’energia i reduir la contaminació.
La transició cap a vehicles elèc-

trics ja ha començat a l’Ajun-
tament, puix que disposem del 
primer vehicle elèctric per donar 
servei municipal.
Un altre gran repte és l’impuls 
de les Comunitats Energètiques, 
que podran oferir, amb la impli-
cació de l’Ajuntament i la ciuta-
dania, el desenvolupament de 
recursos renovables de manera 
sostenible i serveis energètics 
que permetin als seus membres 
gestionar de manera eficient i 
intel·ligent el seu consum.
La participació ciutadana ha 
estat una eina utilitzada durant 
aquesta legislatura, a continuar 
potenciant com a repte també. 
Com a exemples, la participació 
ciutadana s’ha emprat en l’estudi 
de mobilitat, en el disseny de la 
remodelació de la plaça Pau Solé 
Mensa, en el grup motor en el Pla 
d’Igualtat extern, en l’inventari de 
camins, en la implantació de la 

Salut Comunitària i finalment 
amb una partida als pressupos-
tos per al 2023 per fer uns pres-
supostos participatius.
Finalment, seran realitat en un 
futur pròxim la construcció del 
pavelló poliesportiu municipal 
polivalent i el local social de Mas 
Vilet. Ambdós ja compten amb la 
resolta voluntat política, assigna-
ció econòmica, projecte executiu 
i plec de condicions tècniques. 
Tot plegat, a punt de la licitació 
de les obres.
No voldríem acabar aquestes líni-
es sense desitjar-vos molt bones 
festes de Nadal i un feliç any nou. 
Són dies per gaudir de les perso-
nes que més estimem i de fer un 
parèntesi per desconnectar de 
tots els aspectes més negatius 
de la nostra vida, sense oblidar 
les persones més necessitades 
de la nostra societat.

Nous temps, nous reptes

PSC El Catllar: Endavant, 
sempre endavant i en positiu

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

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Estem patint un problema greu 
d’inseguretat al municipi, tant a les 
urbanitzacions com al nucli urbà 
des de fa ja molt de temps, però úl-
timament s’està agreujant. Fins i tot 
els lladres entren a cases amb els 
propietaris dins. Demanem a l’equip 
de govern que faci alguna cosa al 

respecte, entenem que el Catllar és 
difícil de protegir per l’estructura 
disseminada de les urbanitzacions 
i el nucli urbà, però és necessari 
posar fil a l’agulla i buscar soluci-
ons. Estem veient que altres pobles 
semblants al nostre amb el mateix 
problema ja disposen de càmeres 

gestionades directament pels Mos-
sos d’Esquadra. Alguna solució s’ha 
d’aportar als veïns. Per altra part, 
volem felicitar aquestes festes de 
Nadal i desitjar un pròsper any nou 
a tothom.

La inseguretat, 
gran problema 
al Catllar

S’acaba l’any,  
i més coses...

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

Que vagi per endavant: Els millors 
desitjos i que l’any vinent sigui 
sobretot valent i transformador. 
Com cada any, ens hem de felici-
tar i reservar les millors accions 
per a aquestes dates. Volem que 
així sigui i que es mantinguin tants 
dies de l’any com es pugui, tant 
en les accions personals com en 
les accions polítiques. Pot sem-
blar que quan s’acosten eleccions 

és semblant a Nadal. Doncs no, 
nosaltres volem que l’acció sobre 
el bé i els béns comunitaris sigui 
tot l’any, amb implicació i resili-
ència, fent-hi participar tothom i 
facilitant la tasca de les nostres 
associacions.
I observant que l’any passat els 
Reis d’Orient no van fer gaire cas 
de les nostres peticions, enguany 
ens dirigim a les Reines Magues 

per fer-los arribar els nostres de-
sitjos i esperances, amb la segu-
retat que elles sabran fer un més 
bon ús de les seves arts màgiques.
Ah, i també volem un municipi net, 
sostenible, socialment responsa-
ble, amb mirada de gènere i col-
laboratiu.
GAUDIU DE LA FESTA!

Desembre 2022. Convocatòria 
de ple extraordinari per part de 
l’equip de govern per aprovar el 
pressupost municipal correspo-
nent al proper any 2023. El Grup 
Municipal del PSC del Catllar hi 
votem a favor perquè sempre, 
sempre el poble, el nostre poble, 
nucli antic i urbanitzacions són 
el primer per a nosaltres, i deixar 
el Catllar sense pressupost clar 
i definit de cara al proper any 
2023 seria perjudicar-nos tots 

plegats.
Cal recordar que el maig de 2019 
vam guanyar les eleccions muni-
cipals amb un gairebé 29% dels 
vots totals emesos, fet que ens 
va donar la victòria en obtenir 4 
dels 11 regidors i regidores que 
s’escollien gràcies a rebre la 
confiança majoritària de la nos-
tra ciutadania en forma de vot.
No vam arribar, però, als 6 neces-
saris per poder governar en so-
litari sense necessitat de pacte 

amb cap altra força política, i ja 
sabem com són la política i els 
pactes, i una complicada i com-
plexa coalició de 4 partits van 
mirar de fer anar aquesta majoria 
amb la difícil suma de 3+1+1+1, i 
el fet d’haver-se de posar d’acord 
quatre partits ben dispars en els 
seus diferents programes polítics 
i idees.
Malgrat tot poc temps després 
aquest complicat pacte es va 
trencar i l’equip de govern va 

restar en minoria. Nosaltres vam 
demostrar i seguim demostrant, 
dia a dia, que primer és el Catllar 
i que es pot treballar pels catlla-
rencs i catllarenques i ajudar a 
governar també des de l’oposi-
ció, fent una oposició construc-
tiva, i per aquest motiu, pel fet 
que la ciutadania del Catllar, tota 
ella, és sempre el primer, votem 
a favor de tenir un pressupost 
municipal per a l’any vinent. 
El Grup Municipal Socialista 
PSC des de l’oposició treballem, 
doncs, pel Catllar, pel seu nucli 
antic i per totes les seves urba-
nitzacions buscant el benefici de 
la nostra ciutadania.
Aquest pressupost del 2023 és 
complex, té les seves coses i farà 
parlar de ben segur, i ho anirem 

sentint, escoltant, al carrer, en 
tertúlies improvisades al llarg 
de l’any vinent, però allí hi se-
rem, atents, i al servei de la ciu-
tadania per fer-lo rutllar amb la 
màxima efectivitat i que se’n 
puguin extreure servei de profit, 
de present i de futur, per a tota la 
gent del Catllar, i que ens sentim 
orgullosos de veure progressar 
el nostre poble en benefici de 
tothom.
I en època de fitxatges de mercat 
d’hivern tot fent un símil futbolís-
tic, només farem esment del gran 
fitxatge estrella que tots plegats 
haurem de tirar endavant: el pa-
velló municipal. I aquí som i hi 
serem perquè res surti malament, 
perquè com deien els antics: “Així 
s’escrigué, que així es faci”. Bo-
nes festes i bona entrada d’any!
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Quan a Repsol parlem d’economia circular ens 
referim, per exemple, a contribuir a la sostenibilitat 
donant una nova vida útil als residus

Què és per 
a tu l’economia 
circular?

Si vols saber més coses
sobre economia circular,

entra a repsol.com


