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 La Colla de Gegants i 
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en el 33è Aplec Internacional 
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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
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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
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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
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Hem complert un any des 
que la pandèmia de la Co-
vid-19 està entre nosaltres, i 
amb la vacunació —tot i que 
va massa lenta— tenim un 
horitzó proper per poder-la 
superar. Al Catllar, la malaltia 
ha tingut una incidència re-
lativament moderada. Entre 
moltes altres coses ha estat 
gràcies a totes les mesures 
per evitar el contagi que s’han 
impulsat durant aquest any i 
que s’han respectat de forma 
majoritària, cosa que des de 
l’Ajuntament volem agrair. La 
pandèmia ens ha obligat a 
canviar prioritats des del març 
de l’any passat i a destinar 
més recursos a les persones 
que més estan patint els efec-
tes econòmics de la Covid-19. 
Però això no ens ha impedit 
seguir treballant en els prin-
cipals projectes que tenim 
per a aquest mandat, i hem 
pogut obrir el nou edifici de 
l’Escola Municipal de Música 

del Catllar i de l’Institut Escola 
L’Agulla, un equipament que 
ens situa com un municipi de 
referència en l’àmbit educatiu 
entre les localitats d’una mida 
semblant a la nostra.

Tan aviat com puguem inau-
gurarem el Centre d’Interpre-
tació del Riu Gaià, a l’ermita 
de Sant Ramon, un projecte 
que va començar a caminar 
ja fa diversos anys, i que fi-
nalment serà una realitat grà-
cies a la gran tasca de l’As-
sociació Mediambiental La 
Sínia i a diverses persones 
que han demostrat un altre 
cop com estimen aquest riu i 
aquest territori. Amb l’obertu-
ra d’aquest nou equipament, 
disposarem d’un nou recurs 
cultural i turístic més que re-
vertirà en el teixit econòmic i 
empresarial del Catllar.

I en aquestes línies també 
vull expressar el reconeixe-

ment a la Colla dels Gegants 
i Grallers del Catllar, que el 
proper mes de setembre 
aniran a l’Alguer per al 33è 
Aplec Internacional amb 
l’objectiu de donar a conèi-
xer arreu d’Europa la cultura 
popular catalana. Serà un or-
gull que aquests catllarencs 
i catllarenques representin 
la cultura del nostre país a 
l’altra banda del Mediterra-
ni. A la secció d’entitats de 
L’Agulla, coneixem una mica 
més el Club Tennis del Cat-
llar, que tot i la seva joventut 
està més que consolidat i 
demostra la gran vitalitat 
associativa i esportiva del 
nostre municipi.

Ara venen uns dies en què 
potser molts fareu vacances. 
Us demano que mantingueu 
aquesta prudència que hem 
demostrat fins ara perquè 
encara falta el darrer esforç 
per superar la Covid-19.

JoAn  
MoRLà
Alcalde 
del Catllar

un any de pandèmia 
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Es crea la Comissió Sectorial de Serveis 
Socials, Igualtat i Promoció Econòmica
L’Ajuntament del Catllar ha 
creat la Comissió Sectorial de 
Serveis Socials, Igualtat i Pro-
moció Econòmica per abordar 
temes de molt interès donada 
la situació d’excepcionalitat 
que vivim, però també per de-
tectar casos de vulnerabilitat 
al nostre municipi. Per exem-
ple, persones que viuen soles 
i que s’han vist agreujades per 
la dispersió dels habitatges 
que configuren el nostre ter-
me municipal. Cal buscar tots 
els mecanismes de suport, i el 
programa “Amb tu a prop” n’és 
un exemple que cal potenciar, 
però en buscarem d’altres com 
promocionar aparells de tele-
assistència.

La Comissió és un eina que ha 
de permetre la col·laboració 
d’associacions, entitats, i bus-
car suports en organismes 
oficials, etc. Tanmateix, es tre-
ballaran temes molt importants 
com la igualtat entre sexes.

La Comissió Sectorial de Ser-
veis Socials, Igualtat i Promo-
ció Econòmica té la condició 
d’òrgan complementari dins 
l’Ajuntament. La comissió està 
formada pels següents mem-
bres: alcalde —que tindrà la 
funció de president—, el primer 
tinent d’alcalde, regidora de Be-
nestars Social i regidores dels 

ració de propostes d’aquelles 
persones, grups i entitats in-
teressades en les polítiques 
d’igualtat de gènere del nostre 
àmbit territorial proper.

◗ Analitzar i debatre les aporta-
cions que puguin presentar les 
persones membres del Consell.

◗ Participar en l’elaboració de 
propostes relatives als àmbits 
d’actuació que li són propis, 
perquè siguin sotmeses als òr-
gans municipals competents.

◗ Assessorar i donar elements 
per als programes i actuacions 
desenvolupades per l’adminis-
tració municipal en matèria de 
polítiques d’igualtat de gènere.

◗ Vetllar perquè la totalitat de 
les polítiques municipals tin-
guin present el concepte de la 
igualtat de gènere.

◗ Dinamització econòmica del 
comerç i restauració, indústria 
i l’agricultura.

◗ Recerca de noves activitats 
empresarials per al municipi.

◗ Aquelles altres funcions ori-
entades a aconseguir una ma-
jor atenció i benestar social de 
la població en general i de la 
dona en particular.

La comissió  
abordarà temes 
de molt interès 
donada la situació 
d’excepcionalitat 
que vivim

Aquest òrgan 
també tindrà la fi-
nalitat de detectar 
casos de vulne-
rabilitat al nostre 
municipi

Esquerra Republicana de 
Catalunya va ser la can-
didatura més votada al 
municipi del Catllar en les 
darreres eleccions al Par-

lament, celebrades el 14 de 
febrer. La formació republi-
cana va obtenir 449 vots, 
superant el PSC, amb 394 
i JxCat, amb 347. 

grups de l’oposició, una perso-
na representant de cadascuna 
de les entitats o associacions 
del municipi que tinguin entre 
les seves finalitats el treball 
amb dones o la defensa de la 
igualtat d’oportunitats per raó 
de gènere, el benestar social o 
la promoció econòmica, a més 
de personal tècnic i el secretari 
municipal.

La Comissió emetrà informes 
preceptius i no vinculants i po-
drà també formular propostes 
de desenvolupament en matèri-
es de la seva competència. Són 
finalitats i competències de la 
Comissió:

◗ Crear un espai de reflexió i de-
liberació, amb l’objectiu de fo-
mentar el consens d’estratègies 

que donin respostes efectives 
a les necessitats socials de la 
ciutadania.

◗ Promoure la complementari-
etat i la sinergia entre les admi-
nistracions públiques, les enti-
tats privades de caràcter social 
i mercantil que desenvolupen 
la seva activitat en l’àmbit del 
sistema de serveis socials.

◗ Generar una consciència glo-
bal i col·lectiva en l’àmbit dels 
serveis socials.

◗ Assegurar una estructura de 
participació plural.

◗ Elaborar el Pla d’igualtat en-
tre homes i dones tant a nivell 
intern de l’ajuntament com a 
nivell municipal, vetllar per la 
seva aplicació i realitzar-ne el 
seguiment.

◗ Estudiar, promoure i difondre 
les actuacions que contribuei-
xin al desenvolupament efectiu 
dels drets de la dona i elaborar 
propostes de reformes adre-
çades a eliminar les barreres 
que dificulten la igualtat real i 
efectiva d’ambdós sexes.

◗ Estructurar i organitzar, de 
forma periòdica i permanent, 
el debat, la reflexió i l’elabo-

Esquerra, la força més votada 
al Catllar en les eleccions  
al Parlament del 14-F

La participació va baixar 26 
punts respecte els comicis 
al Parlament anteriors, el 
desembre de 2017, i es va 
situar en el 57,01%.  ERC PSC JxCat Vox CUP-G Cs ECP PP PDeCAT

449 vots
23,03% 394 vots

20,21% 347 vots
17,79%

196 vots
10,05%

157 vots
8,05%

127 vots
6,51%

32 vots 
6,51%

118 vots
6,51%

89 vots 
6,51%

RESuLTATS 14-f



4 butlletí  municipal  del  Catllar
març 2021

nÚm. 20’agulla

Tres contractacions  
per a tasques de manteniment  
de camins i espais públics

Fins a 62 persones donen sang 
al Catllar en la darrera campanya

Gràcies a un programa de col-
laboració entre el Servei d’Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament del Catllar, s’han contractat 3 

persones per un període de 5 mesos 
per fer feines de manteniment de ca-
mins i espais públics.

El 16 de febrer es va fer una nova cam-
panya de donació de sang al Catllar i 
62 persones es van apropar a la sala 
polivalent del Centre Cultural a donar 

sang. Cinc d’aquests va ser la primera 
vegada que ho feien. Fins a 168 paci-
ents es poden beneficiar d’aquestes 
donacions.

L’objectiu és 
millorar-ne la 
seguretat i el 
benestar en el 
seu pas tem-
poral per les 
instal·lacions 
municipals

La Diputació de Tarragona aprova  
les obres a la carretera TP-2039
El ple de la Diputació de Tar-
ragona corresponent al mes 
de febrer va donar llum verda 
a l’aprovació definitiva de les 
obres a la carretera TP-2039 
al Catllar, entre la intersec-
ció amb la T-203 i la rotonda 
d’intersecció amb la N-340, 
al terme municipal de Tarra-
gona. Amb aquesta actuació 
es millorarà un tram de 4,238 
quilòmetres de la via. Compta 
amb un pressupost d’execució 
de 5.147.113,65 euros.

La carretera TP-2039 forma 
part de la xarxa viària de la 
Diputació i comunica el nucli 
del Catllar amb l’antiga N-340 
a Tarragona. Té una llargària 
total de 6.085 metres i és la 
sortida natural del Catllar i de 
les diverses urbanitzacions 
cap a l’A-7 i cap a les zones 
de platja. Amb l’objectiu de 
regular el trànsit i millorar la 
seguretat viària en aquest 

Altres actuacions que es 
duran a terme per pacificar 
el trànsit i millorar la segu-
retat en aquesta via seran 
la construcció de voreres i 
la instal·lació de passos de 
vianants per reduir la velo-
citat dels vehicles entre els 
PQ 0,900 i 1,550, a les urba-
nitzacions els Cocons i Pi-
nalbert del Catllar. També es 
reordenaran els accessos a  
la carretera des de diverses 
finques i urbanitzacions i 
s’adequaran les parades 
d’autobusos que hi ha al llarg 
de la carretera.

El tram objecte d’aquest pro-
jecte té un trànsit de 2.190 
vehicles al dia i la calçada 
actual té amplades varia-
bles i insuficients, amb molts 
encreuaments amb urbanit-
zacions amb gran quanti-
tat d’entrades i sortides a 
la carretera, algunes amb 
molt volum de trànsit. Per 
tot això, per l’alt índex de si-
nistralitat i per l’important ús  
de la via, tant de vehicles com 
de ciclistes, l’actuació està 
considerada de prioritat alta.

tram de la carretera, també 
es preveuen altres actuaci-
ons. Una és la construcció de 
tres rotondes: en l’accés de la 

urbanització Llevantina i Bos-
cos de Tarragona, en l’accés 
a Monnars i en la intersecció 
amb la T-203 en l’accés al 

cementiri del Catllar i amb el 
nou vial d’accés al nucli del 
Catllar per la zona anomena-
da Eixample del Catllar.

Es construeix un espai 
per als animals  
recollits al Catllar

S’ha construït un nou 
espai per millorar la se-
guretat i el benestar dels 
animals abandonats en 
el seu pas temporal per 
les instal·lacions mu-
nicipals després de ser 

recollits per la guàrdia 
municipal del Catllar. 
Recordem que el Con-
sell Comarcal del Tar-
ragonès té el servei de 
recollida d’animals vius 
a través d’un conveni 

amb el centre Última 
Llar. Els animals que re-
cull la guàrdia municipal 
del Catllar es traslladen 
al magatzem municipal, 
on s’ubica aquest espai 
temporal. El mateix dia 

o l’endemà, venen els 
d’Última Llar a reco-
llir-los si no n’ha apare-
gut el propietari, tot i que 
en la majoria de casos 
apareix i no cal traslla-
dar-los.
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de fer com a part del grup de volun-
taris del Catllar. Les persones grans 
o en situació de risc ens trucaven 
per demanar-nos si els podíem fer la 
compra i nosaltres ens organitzàvem 
per portar-los-hi: fèiem comandes a 
les botigues del municipi, anàvem a 
recollir-les i les repartíem a les perso-
nes que no es podien moure de casa. 
Les paraules i les cares d’agraïment 
de les persones a qui feies el servei 
seran molt difícils d’oblidar. Va ser una 
escletxa de llum dins de la foscor que 
ens envoltava.

»s’han impulsat prou mesures per pal-
liar-ne els efectes econòmics i socials?
De nou, no creiem que s’hagi treballat 
amb la diligència que demanava la 
situació. Al mes de juny es van apro-
var les bases per ajudar famílies amb 
dificultats econòmiques a pagar les 
despeses d’alimentació i d’habitatge 
i també es van aprovar les bases per 
ajudar autònoms i petites empreses. 
En el cas de les primeres, com que les 
bases eren massa restrictives hi va ha-
ver molt poques sol·licituds, algunes 
de les quals encara van ser denega-
des. En el cas de les d’autònoms, les 
bases tampoc s’ajustaven a les neces-
sitats del col·lectiu, de manera que al 
ple del mes febrer, més de mig any 
després, van haver de ser modificades.

i això, volem remarcar que la dedicació 
del regidor Francesc Saigí fa que sigui 
més fàcil de treballar-hi que amb la 
de la resta de membres de l’equip de 
govern).

»com ha viscut personalment la pandè-
mia de la covid-19?
A nivell laboral al principi va ser molt 
dur, perquè soc pintor autònom i vaig 
estar uns vuitanta dies sense treba-
llar i sense cap tipus d’ajut. El nostre 
sector no es va tancar, com molts d’al-
tres, però lògicament no podíem anar 
a treballar enlloc. En l’àmbit familiar 
vaig passar tot el confinament amb les 
meves filles i amb la seva mare, que 
es va traslladar temporalment a casa 
meva, ja que tinc la sort de viure en una 
casa amb terreny.
La part positiva de la pandèmia va ser 
tota la feina que vaig tenir l’oportunitat 

 Ens sap greu dir-ho, però la relació 
amb l’equip de govern és de desconfiança
MO1-TE es va presentar per primer 
cop a les eleccions municipals del 
Catllar el maig de 2019 i va obtenir 
un regidor: Daniel Rodríguez Polo. Es 
va integrar a l’equip de govern, però 
en va acabar sortint transcorregut 
un any. Des de llavors, forma part de 
l’oposició.

»el seu grup va començar el mandat for-
mant part del govern municipal i ara ja 
no hi és. per què en van sortir?
Per dues raons principals. La primera, 
més objectiva, és que els acords que 
s’havien de complir durant el primer 
any de govern no s’havien complert. 
Per exemple, realitzar una auditoria de 
comptes, modificar el ROM per fer-lo 
més democràtic i participatiu o estu-
diar una possible remunicipalització 
de l’aigua. La segona, més subjectiva, 
és que vam veure que no hi havia cap 
ganes de complir-los. Que la filosofia 
de la resta de l’equip de govern era tre-
ballar el mínim possible i sense volun-
tat de cooperar. Com que aquesta no 
és la nostra manera de treballar, vam 
decidir sortir del govern.

»com treballa mo1-te a l’oposició?
Des que vam sortir del govern, tre-
ballem amb dos objectius principals: 
portar la política dels carrers a les 
institucions i de les institucions als 
carrers. Així doncs, en els plens mu-
nicipals hem habilitat un sistema per-
què qualsevol ciutadà, que ara mateix 
no té veu en un ple, ens pugui enviar 
els seus precs o preguntes i el nostre 
portaveu les llegeixi en el seu nom. A 
nivell de carrer, hem començat a pu-
blicar la Remo1-te, una revista que vol 
oferir a tots els ciutadans del Catllar 
informació de qualitat, d’actualitat i, 
sobretot, independent. I també hem 
organitzat activitats, quan la pandè-
mia ho ha permès, per debatre temes 
d’actualitat local amb els nostres ve-
ïns.

»com valoren el pressupost de l’Ajunta-
ment del catllar aquest 2021?
Amb els pressupostos d’aquest any 
hem tornat a constatar que l’equip de 
govern no té cap ganes de parlar i de 
negociar les iniciatives i els projectes 
que proposem. Creiem que caldria 
revertir els impostos recaptats en 
millores en benestar social, cultura, 
lleure o renovació d’infraestructures, 
però infraestructures de proximitat 
que apostin per la sostenibilitat, el 
paisatge i els recursos naturals pro-
pis del nostre entorn. En canvi, veiem 

EnTrEviSTa a DANIEL RODRÍGUEZ POLO 
REGIDOR DEL GRUP mUNIcIPAL DE mO1-TE

“En els plens municipals 
hem habilitat un sistema 
perquè qualsevol  
ciutadà ens pugui  
enviar els seus precs  
o preguntes”

com s’aposta per macroprojectes com 
ara el de l’escola o el del poliesportiu 
(un secret a veus), que sembla que per 
si sols siguin suficients per cobrir les 
necessitats dels ciutadans del Catllar.
Aquesta falta de projectes i d’objec-
tius es converteix cada any en un ex-
cedent de recursos vergonyós. En els 
pressupostos del 2021, per exemple, 
el romanent és de gairebé 2 milions 
d’euros (el 50% del pressupost muni-
cipal). Aquests diners es podrien haver 
invertit, per exemple, en una partida 
de pressupostos participatius que ja 
vam treballar quan formàvem part de 
la junta de govern, per tal d’implicar 
la ciutadania en projectes objectius i 
concrets.

»quina és actualment la relació del seu 
grup amb el govern municipal?
Ens sap greu dir-ho, però de descon-
fiança. Hem estat un any dins del 
govern municipal i hem vist actituds 
i maneres de funcionar que no ens 
hauríem imaginat mai. Així que ara, per 
defecte, desconfiem de tot. Ens mirem 
amb lupa tot el que ens arriba per po-
der debatre-ho i votar-ho amb conei-
xement de causa. I no n’esperem res. 
Per desgràcia, no esperem iniciatives o 
propostes d’un equip de govern que ha 
demostrat una clara falta de vocació a 
l’hora de governar aquest municipi (tot 
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MEdi aMbiEnT 
Associació mediambiental la sínia www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

ratapanyecs i refugis
Si passegeu pel riu Gaià, a l’al-
çada de la Torre d’en Guiu, si 
us hi fixeu bé, en alguns troncs 
d’arbres hi veureu penjades 
unes caixes de fusta, que a 
diferència de les caixes niu 
per a ocells, estan aferrades 
als troncs. Que són o per a qui 
són us preguntareu? Doncs bé, 
són refugis per a ratapanyecs. 
Aquest és el nom amb el que 
anomenem als ratpenats al 
Baix Gaià. Aquests animals 
són els únics mamífers que 
tenen la capacitat de volar. 
Moltes espècies de ratapa-
nyecs estan amenaçades i to-
tes estan protegides. Alguns 
dels principals perills que les 
afecten són els productes qu-
ímics per controlar insectes i 
la manca de refugis com ara 
arbres vells entre d’altres.

Amb l’objectiu d’ajudar-los, 
amb els alumnes de Servei 
Comunitari ambiental de l’Ins-
titut Escola l’Agulla del Catllar, 
hem fabricat i instal·lat diver-
ses caixes refugi properes al 
riu. Aquestes caixes tenen una 
entrada molt estreta a la part 
inferior per a proporcionar re-
fugi a ratapanyecs d’espècies 
forestals o fissurícoles que 
necessiten forats i fissures per 
refugiar-se i també criar. Són 
doncs, elements que posem 
als arbres com a mesura al-
ternativa i temporal, donada la 
manca d’arbres riberencs ma-
durs, o sigui que tinguin forats 
que els hi puguin proporcionar 
refugis naturals.

Pel que fa a les espècies que 
poden ocupar aquestes caixes 
refugi, en trobem de més urba-
nes com ara la pipistrel·la co-
muna (Pipistrellus pipistrellus) 
i la pipistrel·la nana (Pipistre-
llus pygmaeus) i d’altres de 
caire més forestal com el nòc-

tul petit (Nyctalus 
leisleri) i el ratpenat 
de bosc (Barbastella 
barbastellus).

Els ratapanyecs són 
insectívors, que ma-
joritàriament caçen 
al vol,  i s’alimen-
ten per exemple de 
mosquits, també de 
papalones i esca-
rabats etc. Segons 
les diferents espè-
cies, poden menjar 
en un a nit aproxi-
madament entre un 
quart i un terç del 
seu pes en insectes, 
cosa que pot supo-
sar entre 500 i 1000 
insectes cada nit!! 
Així doncs, un gran 
aliat que necessita 
un cop de mà.

Hèctor Hernàndez 
Socias

Associació Medi-
ambiental  

la Sínia
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ÀREA DE CLIENT

ACCEDIR

Totes les gestions del teu servei 
d’aigua més fàcils que mai

www.ematsa.cat

Gratuït!

Aprofita tots els avantatges del servei sense cap cost afegit.

Factura electrònica

Rep per email l'avís d'emissió de la factura.

Avisos Incidències 

T'avisem de les incidències en el subministrament d’aigua per SMS.

Avisos de control de consum 

Configura i personalitza alertes per controlar el teu consum

Altres comunicacions via correu electrònic

Totes les comunicacions relacionades amb el teu servei.

El Centre d’interpretació del riu Gaià 
obrirà el proper de maig
El proper mes de maig està 
prevista, sempre que no hi 
hagi un empitjorament de la 
pandèmia de Covid-19, la in-
auguració de Centre d’Inter-
pretació del riu Gaià, ubicat 
a l’Ermita de Sant Ramon. 
Aquell dia es farà amb una 
activitat de voluntariat al 
riu. L’objectiu en què treba-
llen l’Ajuntament del Catllar 
i l’Associació Mediambiental 
La Sínia és que es el centre 
es pugui visitar el cap de set-
mana de forma guiada, com 
un complement de la visita al 
Castell. Entre setmana, Cen-
tre d’Interpretació del riu Gaià 
ampliarà l’oferta pedagògica 
per als escolars.

Recordem que aquest mes 
de desembre culmina la re-
habilitació de l’Ermita de Sant 
Ramon, que alberga tres expo-
sicions permanents: La conca 
del riu Gaià. A pas d’aigua, ter-
ritori i biodiversitat; El conjunt 
fabril del Catllar; i Xiloteca de 
la conca del riu Gaià.

Xavier Llopart i Hèctor Her-
nàndez - El riu Gaià- i Joan 
Carles Blanch, Josep Za-
ragoza, Joan Díaz i Josep 
Maria Gavaldà -El conjunt 
fabril del Catllar; mentre les 
fotografies de El riu Gaià són 
de Jordi Brú; Aleix Casadó 
(imatges ocells) i Hèctor 
Hernàndez (imatges tortuga 
de rierol i fàbrica del Catllar) 
i pel que fa a El conjunt fabril 
del Catllar són de Jordi Brú i 
Josep Zaragoza.

També trobarem maquetes 
de Josep Zaragoza, mentre 
la Xiloteca de la conca del 
riu Gaià és de Joan Teruel. 
Les Il·lustracions del Ròdol i 
del conjunt Fabril del Catllar 
són de Joan Carles Blanch. 
El disseny és de Canana.
studio i del muntatge ex-
posició és d’Enric Fonts. La 
coordinació del projecte ha  
 anat a càrrec d’Hèctor Her-
nàndez, Joan Díaz, Xavier 
Llopart, Jordi Brú i Josep 
Zaragoza.

La conca del riu Gaià és un 
recorregut del riu des de les 
capçaleres del riu Gaià. Per-
metrà conèixer gorgs, ràpids 
i parets d’alçada, el pas per 

camps de conreus i la plana 
fèrtil que mira al mar. En l’ex-
posició El conjunt fabril del 
Catllar permet fer un recor-
regut des del molí senyorial 

medieval a la fàbrica tèxtil, 
passant per la farga i el molí 
paperer.

Els textos van a càrrec de 
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Participació a la 
Marató de TV3 amb 
aportació en concepte 
d’entrada inversa a 
concerts i espectacles

El Catllar recapta  
912,21 euros per La Marató 
de la TV3 CoVID-19

Participa en el Concurs  
de fotografia pel calendari  
del 2022

Volem agrair la solidaritat de totes 
les catllarenques i els catllarencs 
que han participat l’edició d’aquest 
any de La Marató de TV3 fent 
l’aportació en concepte d’entrada 
inversa als concerts del Castell de  
l’estiu i dels diferents espectacles 
de Nadal.

Fins el proper 30 de juliol teniu temps 
de participar en el Concurs de foto-
grafia pel calendari del 2022. Podeu 
consultar informació i les bases a 
www.concurscalendari.elcatllar.cat. 
Si la teva fotografia és una de les 12 
premiades, rebràs un val d’un im-
port de 100 euros per gastar en els 

comerços del Catllar adherits a la  
campanya.

Aquest 2021 hem publicat el calendari 
amb dotze imatges magnífiques. La 
del març és aquesta que  acompanya 
la notícia, amb el títol “Arrels, L’Agulla“ 
i l’autora és Eva Casal Tarrés.

Un nadal diferent
La celebració de les festes 
de Nadal ha estat molt dife-
rent aquest any a causa de la 
situació de pandèmia per la 
Covid-19, però no hi va fal-
tar la cultura i la màgia dels 
Reis d’Orient. El patge reial 
ens va visitar de forma virtu-
al a través de diversos vídeos 
que es van anar compartint a 
través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament fins el dia de 
l’arribada de Ses Majestatss.

El Concert de Nadal va anar 
a càrrec del Cor Docapo de 
Tarragona i també vam gau-
dir del espectacles familiars 
La Fada de la neu, amb Rat 
Cebrian i Domi Garcia, i el Tre-
nanous, amb NS Danza. Tots 
els muntatges a l’auditori del 
Centre Cultural amb entrada 
gratuïta anticipada i totes les 
mesures anti Covid-19.

Tots aquests actes i també 
l’arribada de Ses Majestats 
Els Reis d’Orient es van po-
der seguir a través del canal 
de Youtube de l’Ajuntament.
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Lluitem contra la vespa asiàtica
La vespa asiàtica (vespa velutina 
nigrithorax) és una espècie exò-
tica invasora que ja és al nostre 
territori. La seva presència és 
un perill per l’apicultura i per a 
la salut pública, doncs les seves 
picades són molt doloroses, tot 
i que no són més perilloses que 
les d’una espècie autòctona. 
També suposa un perill, de forma 
indirecta, per a la pol·linització de 
plantes conreades i de flora sil-
vestre, ja que s’alimenta de les 
abelles pol·linitzadores.

La vespa asiàtica té una colora-
ció més fosca que la diferencia 
d’altres vespes socials. Tot i 
així es confon sovint amb altres 
vespes depredadores i altres 
insectes pol·linitzadors que cal 
respectar.

La Diputació de Tarragona ofe-
reix suport als ajuntaments de 
la demarcació per lluitar contra 
aquesta espècie invasora:

-Aplicació SITMUN- Vespa 
asiàtica: un aplicatiu promo-
gut per la Diputació de Girona i 
que compta amb el suport de la 
resta de diputacions catalanes, 
que té com a objectiu establir un 
registre de dades i informació 
territorial sobre aquesta espècie 
i que permetrà a les administra-
cions públiques unificar la re-
collida d’informació associada 
a la detecció de nius de vespa 
asiàtica i compartir criteris per 
realitzar una lluita conjunta.

-Subvencions: destinades a 
la realització d’actuacions per 

forços entre administracions 
i ciutadania per lluitar con-
tra la vespa asiàtica, i de di-
fondre sistemes de control i 
lluita contra aquesta espècie 
invasora, la Diputació de Tar-
ragona organitza una sèrie de 
sessions informatives virtuals 
per als municipis de la demar-
cació.

a la gestió d’espècies plaga i 
espècies invasores en espais 
urbans. Aquesta subvenció 
està destinada al finançament 
d’actuacions dels ens locals, 

per a la reducció de la prolife-
ració d’animals espècies plaga, 
entre elles la vespa asiàtica.

Amb l’objectiu de sumar es-

Sessió tècnica informativa 
a ens locals i entitats del 
Tarragonès

La Colla de Gegants i Grallers del Catllar,  
seleccionats per participar en el  
33è aplec internacional a l’alguer
La Colla de Gegants i Grallers 
del Catllar han estat selecci-
onats per participar en el 33è 
Aplec internacional que tindrà 
lloc a la ciutat de l’Alguer (Sar-
denya/Itàlia), entre els dies 24 
i 26 del proper mes de setem-
bre, en el marc de les Festes 
Sant Miquel de la localitat. 
Aquest aplec internacional és 
organitzat per Adifolk Cultura 
Catalana i l’any passat es va 
haver d’ajornar a causa de la 
Covid-19.

Amb l’objectiu de donar a co-
nèixer arreu d’Europa la cul-
tura popular catalana, l’Aplec 
internacional s’organitza des 
de 1988. La primera edició es 
va fer a Amsterdam, amb el 
nom de l’Aplec Internacional 
de la Sardana, que més tard va 
afegir al seu programa la Mos-
tra de grups folklòrics. L’any 

Val la pena ressaltar que no és 
solament una mostra de cada 
disciplina, sinó que pretén bar-
rejar el bo i millor del que poden 
oferir els grups per convertir els 
actes en espectacles de carrer. 
I la clau de tot plegat: sumar 
elements tradicionals per a 
una dimensió de tradició viva, 
adaptada a la modernitat i en 
constant evolució. El propòsit 
que ens va moure Adifolk a or-
ganitzar l’Aplec Internacional 
va ser el de voler contribuir a la 
projecció del folklore en ciutats 
que, per afinitat cultural, histò-
rica o social amb Catalunya, 
tenien molta significació.

Adifolk en són els organitza-
dors de l’Aplec Internacional, 
amb el suport i la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya 
i les Diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona.

2012, coincidint amb el seu 25è 
aniversari, va passar a denomi-
nar-se l’Aplec Internacional.

Cada edició de l’Aplec Internaci-
onal acull una àmplia diversitat 
de tots els àmbits de la cultura 
popular, als quals encara cal 
sumar els centenars d’acom-
panyants que també formen 
l’expedició catalana.

organitzat per 
Adifolk Cultura 
Catalana,  
l’esdeveniment 
es desenvoluparà 
entre els dies 24 i 
26 de setembre
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El CE El Catllar va 
tornar a jugar la lliga 
de Primera Catalana 
després d’una atu-
rada  de cinc mesos 
el passat 7 de març 
al camp municipal a 
porta tancada. I va 
aconseguir un empat 
davant el Viladecans 
(1-1), que va significar 
el primer punt de la 
temporada després de 
les dues derrotes en 
la primera i la segona 
jornada, celebrades el 
passat mes d’octubre 
l’octubre.

La junta directiva del Club 
Futbol Sala El Catllar Atlètic 
ha pres una dràstica deci-
sió: la retirada tots els seus 
equips de la competició. Ha 
estat la resposta al darrer 
comunicat de la Federació 
Catalana de Futbol on es 
donaven a conèixer el nou 
format i condicions de retorn 
de les competicions.

“No creiem oportunes les 
mesures adoptades per l’or-
ganisme, ja que estem davant 
d’una temporada adulterada 
per la pandèmia de la Co-
vid-19. Per això assumim les 
conseqüències del descens 
de categoria de cada un dels 

El pilot del Catllar Bruno 
Miró ha signat una bona 
arrencada de la tempora-
da 2021. En el Campionat 
d’Espanya de motocross, 
en la categoria de los 85 
centímetres cúbics, va pu-
jar a dalt de tot del podi en 
la primera tanda de la prova 
inaugural, disputada al cir-
cuit de Montearagón. Miró 
va fer una carrera pràctica-
ment perfecte, superant els 
rivals i situant-se líder. En la 
segona tanda, un problema 
tècnic que li va fer trencar 
la suspensió quan liderava 
la cursa el va deixar sense 
poder lluitar pel podi i va 
finalitzar en cinquena posi-

ció. Els punts obtinguts en 
les dues tandes li van per-
metre acabar en segona po-
sició a Montearagón i en la 
mateixa plaça en la general 
del Campionat d’Espanya de 
motocross.

fUTbol

fUTbol Sala MoTo

El CE El Catllar reprèn la lliga 
després de l’aturada per la Covid-19

El CFS El Catllar Atlètic 
retira tots els seus 
equips de la competició

Bon inici de temporada
del pilot catllarenc
Bruno Miró

nostres equips, com ens co-
munica la Federació en cas 
de no competir”, afirma el club 
catllarenc en un comunicat. 
“No volem exposar a un possi-
ble contagi a cap dels jugadors 
i jugadores i familiars i cercle 
més proper, que són la part im-
portant del club”, afegeix

“I no serà pas per les ganes 
que tenim de competir i gau-
dir del futbol sala, poder veure 
els nostres jugadors competir 
de nou, però no considerem 
que les condicions sanitàri-
es siguin les òptimes seguint 
sota un estat d’alarma sani-
tari i amb restriccions soci-
als”, conclou l’entitat.

L’equip catllarenc va igualar el gol inicial del Viladecans gràcies a Sergio Rodríguez tres minuts després del 0-1.

fanTaSia
Creua la vida, com les ales de
la papallona, com les ales d’un
ocell, com les ales de la meva
ànima i sentir l’aire les acarona.

Pujar el cel amb els estels i
plorar la solitud d’aquest cor
amb elles.

Voldria ser un cigne blanc
poder lliscar per damunt de
l’aigua del llac i cobrir les
meves ferides amb assutzenes 
blanques. 

aiXÍ  
ETS TU
El teu nom és poesia
vestida de fantasia i 
d’il·lusió.
Els teus ulls, marrons com
la mel, brillants com les 
estrelles a la nit i els teus 
cabells llargs brillen com 
els raigs de sol.
Tens el do de saber
escoltar i aquesta mirada 
tan encisadora... aquest 
somriure que tens...
Com l’aire que duu el 
vent, ple e sentiments i 
emocions.
Així ets tu.  

Espai  
    dels Lectors

Pilar Montalà

Podeu enviar els vostres es-
crits a comunicacio@elcat-
llar.cat. Han d’anar signats 
amb nom i cognoms, adjun-
tar DnI i telèfon de contacte. 
no poden excedir els 2.000 
caràcters (espais inclosos).
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lES noSTrES UrbaniTzaCionS

La Masieta de Salort

Una de les urbanitzacions més pe-
tites del Catllar és la Masieta de Sa-
lort, que agafa el nom d’aquest edifici 
singular que recorda el passat pagès 
del municipi. Està formada per una 
dotzena de parcel·les i el seu origen, 
com la majoria de les urbanitzacions 
catllarenques, el trobem fa al voltant 
de mig segle, en construccions per 
anar-hi a passar el cap de setmana i 
les vacances que s’han acabat con-
vertint en, alguns casos, en primera 
residència. S’hi accedeix des de la 
carretera TP-2031 i la urbanització 
és un carrer sense asfaltar en forma 
d’”L”.

L’any 2008 va iniciar el projecte 
d’urbanització. El primer pas va ser 
constituir la junta de compensació. 
Però la greu crisi econòmica pos-
terior ha endarrerit que l’elaboració 
del projecte i ha fet que hagi tardat 
més anys del previst inicialment per 
enllestir-lo. En una de les darreres 

sessions, el ple municipal de l’Ajun-
tament del Catllar i, un cop superat el 
període d’al·legacions, podran inici-
ar-se les obres de la primera fase del 
projecte. D’aquesta manera tindran 
llum i aigua, serveis que fins ara no 
disposen, a més d’asfaltar el carrer. 
Està previst que el projecte es tiri 
endavant en dues fases.

Per al president de la junta de com-
pensació de la urbanització de La 
Masieta de Salort, José Luis Ruiz, 
serà un gran avanç per als veïns i 
veïnes, que actualment paguen un 
IBI de zona residencial i els manquen 
els serveis més bàsics. Tenen ganes 
de començar unes obres que espe-
ren des de fa anys.

L’any 2008 
va iniciar el projecte 
d’urbanització

ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

InGREDIEnTS 

Per a la base:

◗ 200g de galetes integrals.

◗ 125g de mantega.

◗ 2 cullerades de cacau en 
pols.

◗ Un pessic de sal.

Per a la massa:

◗ 300g de nata per muntar.

◗ 300g de mascarpone.

◗ 5 ous L ecològics.

◗ 150g de sucre morè.

◗ 2 cullerades de cacau en 
pols.

◗ 200g de xocolata negra 
fondant.

◗ 125g de mantega.

Si sou amants de la 
xocolata no us podeu 
perdre aquesta delí-
cia. El podeu consu-
mir calentet acabat de 
fer, fred al dia següent 
o escalfat al micro-
ones acompanyat 
d’una bola de gelat 
de vainilla. El procedi-
ment es bastant sen-
zill, només comentar 
que per saber si està 
cuit heu de confiar 
amb els temps i tem-
peratures indicades 
ja que al ser un pastís 
cremós, si el punxeu 
per a comprovar-ho la 
punxa sempre sortirà 
humida.

PREPARACIÓ
Per a la base:

◗ Triturar les galetes.
◗ Fondre la mantega i barre-
jar-la amb les galetes, la sal i el 
cacau.
◗ Compactar la massa a la base 
d’un motlle d’uns 20cm folrat 
amb paper de forn.
◗ Coure al forn amb el grill 
encès a 170C durant 5 minuts. 
Deixar refredar.

Per a la massa:

◗ Fondre la xocolata i la mante-
ga. Abocar en un bol gran.
◗ Afegir al bol el mascarpone, el 
sucre, el cacau, la nata, els ous i 
barrejar amb ajuda de la túrmix.
◗ Abocar la preparació sobre la 
base i coure durant 50 minuts a 
dalt i a baix a 160ºC.

Pastís 
cremós de 
xocolata

Més receptes a:  
https://lasdeliciasdeariadna.wordpress.com  
Las delicias de Ariadna
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D’ací a poc, en concret del 10 
al 21 de maig, serà la preins-
cripció per a l’entrada a la Llar 
d’Infants Municipal i pensem 
que pot ser un bon moment 
per a posar en valor l’educa-
ció 0-3.

Les persones aprenem des del 
moment en que naixem i així 
ho avalen els estudis de neu-
roeducació: ara sabem que les 
funcions bàsiques per al des-
envolupament integral del cos 
i la ment i les relacions socials 
es donen dins els sis primers 
anys de vida, i de manera molt 
especial en els tres primers.

Per tant, els infants són ca-
paços i competents per a de-
senvolupar les seves pròpies 
capacitats i establir relaci-
ons, però, amb tot, necessiten 
d’adults que els acompanyin 

Estic asseguda a la cadireta 
del cotxe, miro per la finestra 
i veig la meva senyoreta que 
em diu adéu amb la mà. Pen-
so que avui ha sigut un dia 
genial, m’ho he passat tan bé 
jugant al pati amb els meus 
amics... Fico la mà a la but-
xaca i me n’adono que porto 
la pedreta que m’he trobat a 
sota de l’olivera, és el meu 
tresor... quan arribi a casa el 
posaré a dins de la capseta 
de fusta nova on guardo totes 
les meves troballes especi-
als.

llar d’infanTS l’aGUlla

ESCola

L’educació infantil de primer cicle (0- 3 anys):
Una etapa educativa i amb entitat pròpia

Els tresors de l’Institut Escola L’Agulla

atenent i interpretant les se-
ves necessitats, individuals i 
col·lectives, així com possi-
bilitant un entorn motivador 
en propostes per a l’aprenen-
tatge. La família és el primer 
entorn responsable i la llar 
d’infants l’entrada a l’àmbit 
educatiu i socialitzador.

Deia Maria Montessori (La 
descoberta de l’infant, 2001) 
que el nostre deure inexcu-
sable és ajudar l’infant a fer 
actes útils i intel·ligents,  a la 
llar ho fem palès a través de 
posar l’èmfasi en la mirada 
d’un infant protagonista del 
seu aprenentatge i de l’orga-
nització de la vida quotidiana 
amb la finalitat que sigui el 
més educativa possible, o el 
que és el mateix, que les pro-
postes d’activitats, els espais i 
els materials tinguin un sentit i 

La meva escola està plena de 
tresors... la senyoreta de mú-
sica sempre porta una capse-
ta d’on treu instruments, ob-
jectes i un munt de cançons 
que cantem i ballem tots 
junts. També a la classe te-
nim una taula plena de petits 
tresors: pinyes, pedres, fustes, 
petxines, closques de car-
gols... amb les que fem man-
dales, sèries, classificacions...
un munt de propostes diver-
tides amb les que aprenem 
molt. L’altre matí, de sobte, el 
cel es va omplir de núvols que 

un significat per als infants. Ja 
que és a través de les situaci-
ons viscudes i l’activitat autò-
noma que d’una forma natural 
es produeixen els aprenentat-
ges. I on l’educadora acompa-
nya en el procés.

A més com destaca M. Ánge-
les Espinosa1 , l’educació al 
0-3  té en compte aspectes 

clau per als drets de la infàn-
cia: 

  El dret al desenvolupa-
ment de l’ infant fins al mà-
xim de les seves possibilitats 
ja que afavoreix l’adquisició 
d’habilitats, competències i  
capacitats que, a més, maxi-
mitzen l’èxit en la transició a 
l’escola.

 El dret a l’equitat perquè 
l’educació en aquests primers 
moments té un efecte espe-
cialment positiu en els més 
vulnerables, ja sigui per una 
discapacitat o  per situacions 
de risc social.

 La igualtat de gènere per 
la coeducació i perquè afa-
voreix la conciliació familiar i 
que majoritàriament les mares 
s’incorporin al mercat laboral.

Per tot, volíem exposar el que 
representa una Llar Municipal 
que no és només un centre, 
sinó que va més enllà. És una 
tasca educativa de compromís 
amb la comunitat i l’educació 
perquè l’educació és un dret 
fonamental, també en els in-
fants més petits, l’objectiu de 
la qual és facilitar que la infàn-
cia pugui ser gaudida al mà-
xim, tractant de donar solució 
als reptes actuals. 

I ara potser ja podeu enten-
dre perquè quan ens anome-
nen “guarderies” ens resulta 
pejoratiu. Som Llar d’infants 
o escoles bressol. Perquè al 
0-3 eduquem i tenim entitat 
pròpia!
1 Professora de Psicologia Evolutiva 
i de l’Educació, directora de l’Institut 
Universitari de Necessitats i Drets de 
la Infància i l’Adolescència (IUNDIA) i 
membre del patronat d’Unicef

Cada matí em desperto feliç 
imaginant el nou tresor que 
trobaré a l’escola. Avui he 
decidit portar jo el meu i he 
fet un dibuix per a la classe. 
M’agrada la meva escola i 
sobretot m’estimo les per-
sones que m’ajuden a créi-
xer i a aprendre cada dia una 
miqueta més. Gràcies Institut 
Escola l’Agulla per donar-me 
tants petits tresors.

Equip directiu de l’Institut 
Escola L’Agulla

van deixar caure un munt de 
pedres de gel... al principi vam 
tenir una mica de por, però la 
mestra ens va tranquil·litzar i 
junts vam esperar que a poc 
a poc tot tornés a la calma. 
Després i amb ganes d’expe-
rimentar, vam fer neu simulant 
el tresor tan bonic que ens ha-
vien regalat abans els núvols. 
Recordo també que per Nadal, 
els alumnes més grans ens 
van enviar una felicitació que 
vam veure a l’ordinador... vam 
pensar que teníem molta sort 
de tenir aquests nous amics i 

amigues. Els pares sempre em 
diuen que el tresor de l’amistat 
és el que cal protegir i cuidar 
amb més esforç. La senyoreta 
també té dues maletes plenes 
de contes que ens deixa em-
portar-nos a casa. Sempre ens 
diu que cuidem aquests petits 
tresors plens de lletres perquè 
ens ajudaran a viure un munt 
d’històries i aventures plenes 
de màgia. Em poso tan con-
tenta quan els llibres em to-
quen a mi... desitjo arribar a 
casa i ensenyar-los a tota la 
meva família.

L’Ajuntament del Catllar ha posat 
en marxa un sistema d’avisos a la 
ciutadania a través de l’aplicació 
‘Ebando’, on s’informa de notícies i 
esdeveniments que es duen a terme 
al municipi. 

Aquesta aplicació mòbil permet una 
comunicació immediata amb la ciu-
tadania, que rep avisos a l’instant de 

les últimes notícies i actualitzacions 
de l’agenda d’activitats. També és 
una eina de consulta senzilla i rà-
pida. 

Per baixar l’aplicació 
al mòbil i donar-vos 
d’alta, aquest és 
l’enllaç: https://bit.
ly/2XPliVQ

El Catllar va celebrar el 
Dia de la Dona el passat 8 
de març a Centre Cultural 
amb el Racó Lila. A les sis 
de la tarda es va llegir el 
Manifest feminista. L’acte 
va comptar amb la col-
laboració de la Biblioteca 
municipal i de l’Associació 
de Dones del Catllar.

Sistema d’avisos a la ciutadania 
a través de l’aplicació ‘Ebando’

Celebració del 
Dia de la Dona
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Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

vET-ConSEJoS

mi perro  
se rasca, 
¿es  
normal?

Con la primavera muchos de nuestros pe-
rros se rascan más de lo habitual, y una 
de las preguntas más frecuentes que es-
cuchamos los veterinarios en consulta es 
si es o no normal.

Hay que tener en cuenta que un perro con 
prurito, además de rascarse, puede lamer-
se, frotarse contra objetos o personas, sa-
cudir las orejas, incluso morderse. 

El prurito es el motivo de consulta más 
común en animales que presentan algún 
trastorno dermatológico. Por este motivo, 
cuando un perro se rasca, debemos ob-
servarlo con atención e inspeccionar su 
piel por si hubiera algún tipo de lesión. 
Sin embargo el hecho de que la piel esté 
intacta no indica necesariamente que no 
exista ningún problema. Podríamos estar 
al comienzo del proceso y que aún no hu-
biera lesiones. 

Lo que nos tendría que alertar de que algo 
no está bien es, por ejemplo, falta de pelo 
en determinadas zonas, enrojecimiento de 
la piel, “granitos”, masas, quistes, habones, 
heridas, caspa, costras y cambio de color 
de la piel. 

A grandes rasgos, las causas más comu-
nes de prurito en el perro son: dermati-
tis atópica (alergia a algo del ambiente), 
alergia a algún alimento, parásitos (pulgas, 
ácaros), hongos y bacterias.

En todos los casos, y ante cualquier duda, 
consultar con el veterinario es primordial 
para evitar un problema mayor, ya que 
muchas patologías dermatológicas son 
difíciles de diagnosticar y  solucionar, y 
cuanto más tarde 
se haga, más 
tardaremos 
en resol-
verlo. 

Amb només quatre anys d’his-
tòria, el Club Tennis El Catllar 
(CTEC) s’ha convertit en una de 
les entitats amb més membres 
del municipi, ja que compta actu-
alment amb 225 socis. Al tennis 
ja feia uns anys que s’hi jugava 
a les pistes de la Torre d’en Guiu, 
però mitja dotzena d’aficionats 
van decidir fer un pas més i cons-
tituir-se en una entitat legal. Des 
de llavors, el CTEC no han deixat 
de créixer i actualment competeix 
amb cinc equips, des d’alevins a 
+50 anys. A més, organitzen tor-
nejos socials i també el tradicio-
nal Torneig de Festa Major.

Fa dos anys es van inaugu-
rar dues pistes de pàdel, que 
s’han sumat a les dues de ten-
nis. Malgrat tot, el tennis conti-
nua tenint més practicants que 
el pàdel, cosa que no passa en 
altres municipis. La majoria de 
socis i jugadors són del Catllar, 
però també n’ha de Tarragona, 

EnTiTaTS

Club Tennis El Catllar

Els Pallaresos, la Riera de Gaià i, 
fins i tot, de Reus.

El president de l’entitat, Fran-
cesc Càceres, afirma que la clau 
del creixement del club són les 
classes que fan des de l’Escola 
de Tennis, tan per adults com 
nens i nenes. Actualment van a 
càrrec de Mariona del Peral, una 
tarragonina que vivia a Anglaterra 
i fa un parell d’anys va acceptar la 
proposta del Club Tennis El Cat-
llar. Mariona del Peral és també 
directora tècnica del CTEC, a més 
de coordinadora de preparació 
física. L’staff el completen Marc 
Osta és el fisioterapeuta; Ana Gu-
tiérrez, fisioterapeuta i Cristina 
Mañé, nutricionista.

El gran objectiu de l’entitat i que, 
segons Càceres, ja fa anys que 
demanen a l’Ajuntament és la 
construcció d’una tercera pis-
ta de tennis. “Amb només dues 
pistes no podem prendre part en 

algunes competicions a nivell ter-
ritorial”, comenta.

La pandèmia també ha alterat el 
dia a dia del Club Tennis El Catllar, 
amb el tancament total primer de 
les instal·lacions i parcial més en-
davant. Els vestidors encara estan 
actualment tancats. Totes aques-
tes limitacions no han afectat però 
la salut de l’entitat a nivell de mas-
sa social. 

La quota per formar part de l’enti-
tat són 60 euros anuals i els me-
nors de 18 anys en paguen només 
35. Les classes amb la monitora es 
paguen a part. Trobareu més in-
formació a clubtenniselcatllar.cat. 

La junta directiva està formada per 
Francesc Càceres Montserrat -pre-
sident-, Miguel Alarcón Gutiérrez 
-vice-president-, Eva Güell Noval-
bos -secretària-; Pilar Jové Portero 
-tresorera-, Carmen Ripoll López i 
Bernat Vellvè Blanch -vocals-.
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L’Olga Xirinacs, nascuda a 
Tarragona l’any 1936, ha vis-
cut tota la vida al número 1 de 
la Rambla de Tarragona, una 
casa amb vistes al mar Me-
diterrani. Ha escrit 81 obres 
entre poesia, contes i novel·la, 
però es ben segur que sigui en 
aquesta obra on se’ns mostra 
més obertament.

A El Rec. Memòries de vint-
i-sis estius Olga ens presen-
ta els seus orígens vitals, la 
seva relació amb l’àvia Lola, 
els seus referents poètics i 
literaris, la seva estima a la 
música, al piano i a la lectura. 
També ens explica com, ja de 
ben menuda, començà a llegir 
de forma compulsiva els llibres 
de la biblioteca de la casa de 
Rubí. 

A més, amb paraules que se’ns 
transformen en imatges ens 
explica la seva infantesa, els 
estius passats a la casa pairal 
dels avis, a Rubí, en companyia 
de l’àvia Lola, que era originà-
ria del poble. Els personatges 
principals del llibre són la Lola 
gran, l’Olga Petita i l’Olga Gran, 
que es mouen per paisatges, 
racons i persones que a l’Olga 
l’han marcat tant a Rubí com a 
Tarragona.

Rubí el descriu com un para-
dís de la infantesa, on la seva 
vida segueix el curs de l’aigua 
del rec que surt del clausell, un 
enginy que repartia l’aigua als 
veïns que se’n beneficiaven, la 
mateix que feia cap a l’hort i 
a la casa. L’aigua que descriu 
Olga és vida, rega els horts, 
permet el bany refrescant a la 

bassa, dóna vida als insectes 
i als peixets vermells, circula i 
arriba al mar. L’aigua mai no és 
la mateixa, però el lloc sí.

El llibre m’ha agradat molt, 
ja que hi he vist reflectits els 
estius que passava a la casa 
pairal de la família de la meva 
mare, a la Fatarella. He llegit el 
llibre el Nadal 2020, just quan 
més recordem els Nadal ante-
riors que no tornaran, mentre 
fem càlculs de les possibilitats 
de contagi de la Covid 19 i si 
ens hem de retrobar o no amb 
els éssers estimats. 

L’Olga, al zenit de la seva exis-
tència, defineix la vida com 
els fets de «recordar, obser-
var i escriure», en tant que jo 
hi afegiria fotografiar, és a dir 
col·leccionar imatges per evo-
car records i compartir-los a 
les xarxes socials.

Llarga vida a l’escriptora, una 
Olga que a El Rec. Memòries 
de vint-i-sis estius compar-
teix amb els lectors les seves 
experiències més vitals esde-
vingudes a l’edat més tendra.
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La primavera anuncia el 
començament d’un nou 
cicle vegetal. La natura es 
desvetlla i tota mena de 
cultiu fa el seu creixement 
a vista d’ulls.

FEINES ALS HORTS

Es planten tomàquets, pe-
brots i albergínies, mon-
getes, melons, síndries, 
carbassons, pastanagues, 
raves, porros, carabasses 
i apis, cebes, enciams.

Mantenir la terra en bon 
estat de saó, es a dir grau 
d’humitat adequat per 
plantar i cultivar el màxim 
temps possible. Regar pro-
fundament perquè l’aigua 
arribi a les arrels. Regar 
sempre a primera hora i 
cap al tard.

ARBORICULTURA, 
BOSCOS I PRATS

Amb l’augment de la tem-
peratura es generalitza la 
brotada d’arbres i arbust, i 
per això convé posar mol-
ta cura en les feines su-
perficials d’eliminació de 
les males herbes, iniciar la 
poda en verd en el arbres 
mes primerencs i fer trac-
taments si cal, en l’estat de 
floració no es pot fer cap 
tractament.

JARDINERIA

Sembrarem petúnies, coro-
nats,.....plantarem clavells, 
violetes, dàlies, malves de 
jardineria.

Vigilar plagues i malalties, 
sobretot en anys de molta 
pluja, especial contra pu-
gons i oïdi en els rosers.

Poda d’arbustos: podar els 
arbustos que han acabat 
de florir.

Rosers: tallar els rebrots 
que han crescut massa 
vigorosos per afavorir la 
floració de roses.

Adobar el jardí, es època de 
fort creixement.

Cavar el terra al voltant 
de les plantes per afavorir 
l’aeració i absorció d’aigua. 

TRACTAMENTS  
FITOSANITARIS

Horticoles

Pugons (insecte) en aques-
ta època seguim trobant 
pugons de forma genera-
litzada en tomaquera, enci-
am, mongetera, carxofera i 
altres...Cal estar atents i fer 
el tractament a l’inici de la 
seva presència i abans que 
es tanqui el cabdell, en el 
cas de l’enciam.

Mildiu (fong) Poden pro-
liferar els fongs causants 
d’aquesta malaltia en enci-
am, ceba, porro, patata en-
tre d’altres cultius d’horta. 

Fum o cendrosa (fong) Si 
es detecta aquesta malaltia 
cal protegir les plantes amb 
sofre, amb pols o líquid, si 
es produeixen danys im-
portants caldrà recórrer a 
antioïdis específics.

fruiters
noguer
Carcocapsa (insecte)

 Antracnosis (fong)

Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el trac-
tament.

AVellAner

Diabló, pugons, aranya (in-
sectes)

CITRICS: cotonet, pugó, 
mosca blanca

Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el trac-
tament.

VinYA

Míldiu, cendrosa, podridura 
grisa.(fong)

Cal estar atents al contes-
tador automàtic del Servei 
de Sanitat Vegetal de Tar-
ragona al número de telèfon 
977 219 312

oliVerA

Ull de gall o repilo (fong)
En cas de humitat elevada 
i altes temperatures, cal 
vigilar les fulles. En cas 
de detectar les primeres 
taques, es fa necessari un  
tractament.

EL PERIoDE D’ABRIL/MAIG ÉS TEMPS DE:

fEinES al CaMP, HorTa i JardÍ

podeu trobar més  
informació d’aquest  

llibre a: 
https://www.cossetania.

com/el-rec-2334
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

A pesar de tot anem avançant i 
millorant en la nostra voluntat 
de servei públic. La pandèmia 
ens va portar, en un inici, a una 
situació d’incertesa, d’una certa 
aturada i reorganització a l’hora 
que sorgien noves necessitats. 
Enmig d’aquesta dicotomia, hem 
hagut de continuar treballant. I 
ho hem fet adaptant-nos en tot 
moment a les necessitats que 
marcaven des del PROCICAT, 
mesures sanitàries, organitzati-
ves de l’administració, adaptació 
actes culturals, etc... 

Estem molt satisfets de poder 
anunciar que el 18 de desembre 
de 2020 es va fer l’acta de recep-
ció de l’obra de l’Institut Escola 
L’Agulla i de l’Escola Municipal 

de Música. Per tant ja podem 
fer ús d’aquestes instal·lacions. 
Com tots ja sabeu, aquesta obra 
ha suposat una forta inversió per 
al nostre municipi, cofinançada 
amb el Departament d’Educació. 
Es tracta d’una obra singular ja 
que ,comparteixen un mateix es-
pai dos tipus d’ensenyaments, 
però que, al cap i a la fi, els usu-
aris són els habitants del nostre 
municipi.

Els ensenyaments reglats de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca començaran, com a tals, el 
curs 2021-2022. Fins aleshores 
s’anirà dotant de mobiliari, ins-
truments i material necessari, tal 
i com estava previst en la perti-
nent partida pressupostària.

Quant als ensenyaments musi-
cals, cal esmentar que part del 
curs passat i d’aquest, s’han 
hagut de fer les classes on-
line. Amb aquesta modalitat 
de classes s’han detectat una 
sèrie de dificultats en la matè-
ria de llenguatge musical, que 
afecten directament al contin-
gut de les mateixes i al resultat 
final dels aprenentatges. Vam 
valorar aquesta situació jun-
tament amb el coordinador de 
l’escola de música, i es va acor-
dar compensar aquestes man-
cances amb la reducció de les 
quotes durant aquesta situació 
de classes on-line. Per fer-ho 
possible s’havien de modificar 
les ordenances fiscals. Cal dir 
que en l’últim ple extraordinari 
es va aprovar aquesta modifica-
ció de les ordenances fiscals pel 

que fa referència a la rebaixa de 
les quotes, sempre que les clas-
ses no puguin ser presencials. 
En el moment de la publicació 
d’aquesta revista s’ha tornat a 
la modalitat presencial dels es-
tudis musicals. 

Gràcies al Programa de Garan-
tia Juvenil de la Generalitat de 
Catalunya s’ha contractat una 
persona pel període de 6 mesos.

Tanmateix, el Conveni de coo-
peració educativa de practiques 
externes entre l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de l’URV 
ha permès de tenir en practiques 
una estudiant del darrer any del 
grau d’arquitectura per un total 
de 750 hores, essent obligació 
de l’ajuntament aportar 5,50 
euros per hora en concepte de 

beca d’ajut a l’estudi.

És manifest l’interès d’aquest 
equip de govern de cuidar el pa-
trimoni, en aquesta línia, s’han 
acabat les obres de rehabilita-
ció de l’Ermita de Sant Ramon 
i en la mesura que es pugui es 
podran veure les exposicions 
com a Centre d’Interpretació del 
Baix Gaia. També han comen-
çat les obres de rehabilitació 
de la coberta de Mas Pallarès 
que es trobava molt deteriorada, 
aquesta edificació ha d’esdeve-
nir un centre d’interès social.

Tot esperant que aquesta situ-
ació pandèmica que ens toca 
patir passi aviat rebeu una cor-
dial salutació de tot l’equip de 
govern i sapigueu que estem a 
la vostra disposició.

A pesar de tot…

Aquest passat 2020 vam voler 
donar suport i recolzar a l’Equip 
de Govern negociant amb ells 
els Pressupostos Municipals en 
considerar que essent nosaltres el 
Grup majoritari del Consistori en 
nombre de regidors era necessà-
ria aquesta implicació nostre pel 
bé del Catllar que som totes i tots.

El nostre vot va ser una ABSTEN-
CIÓ i gràcies a això vam acon-
seguir una ampliació dels pres-
supostos per a les Festes a les 
Urbanitzacions de 5000 a 9000€, 
també que finalment acabessin de 

posar a punt les instal·lacions de 
la Ermita de Sant Ramon per a po-
der disposar del Centre d’Interpre-
tació del Riu Gaià, projecte pensat 
i iniciat en el nostre curt mandat 
anterior i que van paralitzar fins 
ara que hem aconseguit repren-
guin i acabin finalment. També 
vam demanar la instal·lació d’un 
pipi-can, obres encara pendents 
de començar en no trobar l’Equip 
de Govern una ubicació que els 
agradi, nosaltres vam suggerir-ne 
dues al costat del riu.  I també ja 
s’ha fet realitat el projecte de les 
videoactes al Saló de Plens.

Aquest 2021 els nostres vots 
eren més essencials per l’Equip 
de Govern que amb la marxa de 
Mou-te havien deixar de ser 
quatripartit per esdevenir un 
tripartit en minoria, i vam seguir 
volent el millor pel nostre mu-
nicipi amb l’aval dels 615 vots 
rebuts i ser el partit més votat 
en les eleccions municipals de 
2019 i intentant portar a terme 
part del nostre programa elec-
toral des de l’oposició. Així els 
hem demanat la realització de 
tres accions del nostre progra-
ma de Govern:  

Des de l’oposició treballem pel Catllar que vols

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

1. Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l’edifici del nou 
Institut-Escola, en ser propietat 
municipal, per així subministrar 
la llum d’aquest edifici tant a 
l’escola com a la Llar d’infants 
i estalviar que l’ajuntament hagi 
de pagar la llum de tots aquests 
edificis, cercant un estalvi ener-
gètic que també beneficia al 
poble. 

2. Arreglar el carrer Coll de Ca-
nut del nucli antic del poble en 
la part existent actualment.

3. La construcció d’un Local 
Social a la Urbanització Mas 
Vilet que seria municipal i el  
podrien fer servir totes les ur-
banitzacions del voltant, on la 
urbanització cedeix part dels 
terrenys. 

Tot això sense oblidar l’any 
tan difícil i complicat que es-
tem passant tothom amb la 
pandèmia que encara vivim i 
on no podíem permetre que El  
Catllar es quedés sense pressu-
postos, un fet on els més perju-
dicats serien els nostres veïns 
i veïnes. 

Des de l’oposició seguirem tre-
ballant per a beneficiar al po-
ble, sempre hem dit que som 
un partit de Govern i, per això, 
recolzarem l’Equip de Govern 
en tot allò que veiem favorable 
pel nostre municipi i votant en 
contra del que no pensem pugui 
ser bo pel nostre poble. Per això 
ens van votar més de 600 vila-
tans, per a treballar pel Catllar, 
pel Catllar que vols, pel Catllar 
de totes i tots.

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Algunas personas se pregunta-
rán porque en este boletín mu-
nicipal, pagado con los impues-
tos de todos los ciudadanos, los 
partidos políticos no tenemos el 
mismo espacio para hacer llegar 
nuestra voz. Pues es porque el 

equipo de gobierno lo dispone 
así. No es un gobierno para to-
dos igual tal como decía el lema 
del Sr. Alcalde. 

Desde el comienzo de la legis-
latura este G.M. ha pedido esa 

igualdad para poder llegar a to-
dos los hogares del municipio en 
igualdad de condiciones pero, 
por lo visto, cuanto menos es-
pacio tengamos, menos críticos 
podemos ser con las acciones 
de quienes nos gobiernan.

La ley del embudo en este boletín 
municipal

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

Al mes de desembre, la biblio-
teca municipal va estar tancada 
dues setmanes perquè la perso-
na que hi treballa va fer vacan-
ces. Segons l’alcalde, el motiu 
per no substituir-la va ser reduir 
el risc de contagi del covid-19. 
En realitat, sospitem que això 
implicava fer l’esforç de buscar 

una persona a la borsa de treball 
de l’Ajuntament. I que no valia la 
pena. Però amics, encara que a 
alguns els agradaria, el covid no 
val com a excusa per a tot. De 
fet, en una situació d’aïllament 
social com l’actual, encara és 
més important potenciar acti-
vitats que puguin ajudar les per-

sones a sentir-se millor. Activi-
tats segures, amb distància i a 
l’aire lliure. És possible. Només 
cal dedicar-s’hi una mica, tenir 
iniciativa i pensar la manera. 
Això és el que ens agradaria 
veure al nostre ajuntament i, 
especialment, a la regidoria de 
cultura.

Salut sí, cultura també



AVANCEM AMB
TARRAGONA
A Repsol continuem apostant per la tecnologia i per projectes 
innovadors d’eficiència energètica i economia circular per impulsar el 
nostre entorn, fomentant el desenvolupament socioeconòmic de 
Tarragona, donant suport a empreses locals i generant oportunitats.
Perquè volem continuar avançant junts.

Més informació, a tarragona.repsol.es


