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Entrevistem Carles Guillén,
regidor d’Hisenda,
Afers Veïnals, Joventut,
Urbanitzacions i Entitats
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Tornen els Concerts
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Protegim
els nostres
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Telèfons

Un estiu molt perillós
als nostres boscos
Joan
Morlà
Alcalde
del Catllar

En aquest número de L’Agulla hem volgut dedicar el tema
principal a la feina que estem fent un any més des de
l’Ajuntament del Catllar a les
zones properes als boscos
del nostre municipi. I és que,
després d’uns darrers mesos
en què les precipitacions han
estat molt minses, les condicions en l’extensa massa
arbòria que tenim al nostre
terme municipal són malauradament les ideals perquè es
produeixin incendis forestals.
Per això, mantenim i ampliem
els treballs en les franges perimetrals de protecció davant
dels incendis en les diferents
urbanitzacions del Catllar.
Vull aprofitar aquestes línies
per demanar-vos que extremeu al màxim les precaucions en les activitats que feu
en zones boscoses i zones
properes per evitar que per
un descuit evitable hàgim de

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

lamentar que es declari un foc
que malmeti el nostre entorn
natural.

pansió del virus: distància,
mans, mascareta. I quan a la
nostra franja d’edat ens toqui
vacunar-nos, demanar hora i
anar que ens posin la injecció. Ja tenim un percentatge
considerable de la població
vacunada i aquest fet s’està
notant de forma molt sensible
en la reducció dels ingressos
hospitalaris, els malalts que
han hagut de ser traslladats
a l’UCI i les morts que hem
de lamentar a causa de la
Covid-19. Vacuneu-vos! No
només és un gest que anirà
a favor de la vostra salut, amb
molts més beneficis que perjudicis, sinó que és un gest de
generositat envers els altres.

Sant Joan serà la primera
prova de foc. Les dades de
la Covid-19 són cada cop
més favorables i sereu molts
els que celebrareu revetlles
i fareu fogueres i llençareu
petards. Com cada any, cal
seguir unes recomanacions,
que també us expliquem a
la pàgina 3 d’aquest número de L’Agulla. El coronavirus
continua sent una altra amenaça que, malgrat aquestes
bones dades de l’evolució de
la pandèmia que ens arriben,
està entre nosaltres i que ens
obliga a no abaixar la guàrdia, sobretot davant la possible arribada de variants més
contagioses.

Vull aprofitar per desitjar-vos
un bon estiu i unes bones vacances als que en podeu fer.
I sobretot molta prudència, ja
sigui al bosc com davant de
la Covid-19.

Hem de seguir amb les mesures bàsiques que tallen l’ex-

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
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DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Ordre parades anada
T-203 sentit Catllar (Ardenya)
Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)
7:30
Av. Catalunya
7:32
TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)
7:37
Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)
7:38
Monnars
7:43
Via Augusta (parada Tuset Municipi
- CAP Llevant)
7:48
Ordre parades anada
Rambla Vella (parada balcó
Mediterrani)
7:50
La Rieradel
de Gaià
T-203 sentit Catllar (Ardenya)
El
Catllar
Urb.
Mas
Boronat
T-703
(enfront
camp
futbol)
Tarragona (estació d'autobusos)
7:55
El Catllar
El Catllar
El Catllar
Tarragona
Ordre parades tornadaTarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona (estació d'autobusos)

Av. Catalunya
TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)
Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)
Monnars
Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)
Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)
Tarragona (estació d'autobusos)
7:00

Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)
7:03
Via Augusta (parada Tuset)
7:07
Municipi
Ordre parades tornada
Monnars
7:10
Tarragona
Tarragona
(estació
d'autobusos)
Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)
7:14
Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)
Urb. els Cocons (paradaTarragona
bus
sentit
el
Catllar)
7:15
Tarragona
Via Augusta (parada Tuset)
Urb. Bonaigua (T-203 Rest.
CaballoMonnars
de Copas)
7:18
Tarragona
El
Catllar
Urb.
Pinalbert
(parada
bus
sentit
El
Catllar)
Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)
7:20
Catllar
Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)
Urb. Coll de Tapioles (C.El
Ausias
March-T-203)
7:21
El Catllar
Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)
Urb. Mas Blanc (T-203 Rest.
El CatllarMas Blanc)
Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina) 7:22
Catllar
Urb. Coll
de Tapioles (C. Ausias March-T-203)
Urb. Mas Blanc, Km. 3,4El(marquesina
T-203)
7:23
El Catllar
Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)
Part Alta - baixador del Castell
7:24
El Catllar
Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)
Av. Catalunya (parada bus
escolar) Part Alta - baixador del Castell
7:25
El Catllar
Catllar
Av. Catalunya
(parada bus escolar) 7:30
Urb. Mas Boronat T-703El(enfront
camp
futbol)
El Catllar
Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)
C. Major (Ardenya)
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya)
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9:16 DE DILLUNS
11:49
13:19
7:00
9:00
11:30
13:05
14:35 18:05
9:21
11:52
13:23
7:03
9:06
11:38 13:13 14:41 18:13
9:22
11:54
13:25
7:07
9:11
11:45 13:16 14:45 18:16
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9:309:28 12:00
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9:45
12:10 13:40 15:10 18:40
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12:15 13:45 15:15 18:45
Públics
de Catalunya

informació: 977-214475 977-354445

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

EMPRESA PLANA, S.L.

EMPRESA PLANA, S.L.

13:55
14:00
14:02
14:06
14:07
14:11
14:18
14:20
18:55
19:00
14:25

15:25
15:30
15:32
15:36
15:38
15:42
15:49
20:3015:51
20:3515:56

18:55
19:00
19:02
19:05
19:06
19:10
19:17
19:20
19:27

18:13
18:16
18:20
18:24
18:25
18:27
18:30
18:32
18:33
18:34
18:36
18:37
18:40
18:45

19:40
19:44
19:48
19:52
19:56
19:57
19:59
20:01
20:03
20:04
20:05
20:06
20:07
20:15
20:20
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DIVENDRES
FEINERS
14:18 15:49 19:17
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Transports
Públics
Transports
de Catalunya

www.autocarsplana.com

Atenció
violència de gènere
016 - 900900120

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i
Generalitat de
Sostenibilitat

Catalunya
Departament de Territori i
Sostenibilitat

14:41
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14:49
19:40
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20:30
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20:42
20:44
20:51
20:53
21:00

Avaries Ematsa
900203329
Atenció usuari Ematsa
900550555
Autocars Plana
977 780909 - 977354445
Autocars Hife
902119814
Empresa Municipal
de Transports de
Tarragona 902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)
977 25 34 03
Consell Comarcal
del
Tarragonès
977 24 45 00
Tanatori Torredembarra
900 50 67 12
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Generalitat de Catalunya
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Direcció
General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del
Medi, 16.927,20 euros;
i Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la
Diputació de Tarragona,
11.877,60 euros.

Un estiu complicat per
als boscos del municipi
L’Ajuntament del Catllar inverteix enguany més de 40.000 euros en
el manteniment de franges perimetrals contra incendis
Els darrers mesos no
han estat gaire generosos pel que fa a les pluges en el nostre municipi, i això fa que aquest
estiu, amb les elevades
temperatures, s’hagin
d’extremar al màxim
les precaucions en els
boscos i zones properes per evitar incendis
forestals. L’Ajuntament
del Catllar realitza enguany noves actuacions de conservació
i manteniment de les
franges de protecció i
mesures contra incendis en diferents punts
del municipi, d’acord
amb els ajuts per al
tractament de la vegetació en urbanitzacions
i nuclis de població.
La inversió total és de
40.629,66 euros.

Complementàriament
a aquests treballs de
creació i manteniment
de les franges, l’Ajuntament del Catllar execu-
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ta neteges de camins
municipals estructurals
per tal de tenir-los en
condicions òptimes per
ser utilitzats, en cas de
necessitat, pels efectius
de prevenció i extinció
d’incendis forestals i
com a vies alternatives
per a l’evacuació de les
persones.
De forma paral·lela a
aquestes neteges també es treballa per mantenir el més net possible
i lliures de vegetació les
parcel·les i terrenys de
titularitat municipal que
es troben dins l’àmbit de
les urbanitzacions del
municipi, tant les procedents de l’aprofitament
mitjà com les destinades a vials, dotacions i
serveis. Alhora també
s’actua respecte als
propietaris d’immobles
urbans, fent-los netejar
les seves propietats per
tal d’evitar que dins de
la urbanització hi hagi
focus susceptibles de
propiciar incendis o que
actuïn com a propagadors dels mateixos.

#Covid19

#ProteccioCivil

#RevetllaSegura

Revetlla segura

Aquest any, més que mai, fem una festa segura

Mantingues les mesures
de protecció i higiene per
prevenir contagis, com...

 Mantenir la franja
exterior de protecció de
la urbanització contra
els incendis forestals,
de vint-i-cinc metres
d’amplada, lliure de
vegetació seca, amb la
massa arbòria aclarida,
en condicions òptimes
per tal de minimitzar el
possible impacte d’un
incendi forestal sobre
els habitants i les seves
pertinences.

Així, la zona d’actuació
que serà executada en
l’any 2021 estarà com-

Un treball iniciat fa
anys

Des de fa anys i de forma
ininterrompuda, l’Ajuntament del Catllar ve realitzant per administració
directa, mitjançant la
contractació de personal provinent dels plans
d’ocupació de la Generalitat, i mitjançant l’obtenció de diferents subvencions, les tasques de
neteja i manteniment de
les zones boscoses que
envolten les urbanitzacions del municipi.

Els objectius principals
d’aquesta actuació es
concreten en els següents:

 Col·laborar amb les
entitats urbanístiques,
associacions i comunitats de propietaris que
gestionen les urbanitzacions del municipi
en la defensa dels seus
interessos i en el compliment de les obligacions legals en matèria
de prevenció i protecció
contra els incendis forestals.

’agulla

Que quedi
ben tapat:
NAS
BOCA

Assegureu-vos de comprar els
productes pirotècnics homologats
en un establiment autoritzat i llegiu
les instruccions de cada article
per fer-ne un bon ús

Celebra una festa de Sant Joan
única, en grups reduïts de
persones (familiars o amics)

... l’ús de la mascareta

Es recomana:

1,5

metres

... la distància física
entre les persones

No estan permeses
les aglomeracions de gent

presa pels nuclis de
Mas de Gerembí, Mas
de Cosme, Masieta de
Salort, Mas Pallarès, el
Mèdol, Mas de Cargol,
Esplai Tarragoní, Manous 1, Manous 2, Pins
Manous, la Quadra dels
Manous, la Quadra, Mas
d’Enric, Mas de Panxé,
Mas Vilet dels Pins, Pins
Blancs, Coll de Tapioles,
la Bonaigua, la Guinardera, l’Eixample, els Cocons, els Cocons Mas
de Pastoret i la Cativera.

De les franges de protecció sobre les quals
cal actuar s’han exceptuat els terrenys conreats, perquè ja actuen
com a tallafoc natural.
La superfície resultant
on caldrà actuar de forma efectiva té una extensió aproximada de
40,31 hectàrees.
Per portar a terme
aquests treballs es
compta amb les següents subvencions:

No subjecteu els petards
amb les mans

AIGUA
SABÓ

... el rentat de mans amb
aigua i sabó

Si fas ús de pirotècnia no facis
servir el gel hidroalcohòlic:

No poseu els petards a prop
de la cara ni del cos

SÓN INCOMPATIBLES

Evita compartir menjar i
estris a l’hora dels àpats
500

metres

No llanceu coets
ni petards a menys
de 500 metres
de zones boscoses

web //interior.gencat.cat/revetlles

No llanceu
mai petards
contra ningú

@emergenciescat

emergenciescat

interior.gencat.cat/revetlles
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Tractaments contra la presència Millora del camí del
Mas de Gerembí al
d’escarabats i larves en el
Mas de Teret
clavegueram i zones humides
En el marc de la protecció de la
salut pública, l’Ajuntament del
Catllar ha adjudicat un tractament preventiu i correctiu de
la presència d’escarabats a la
xarxa de clavegueram de les
següents urbanitzacions: Esplai Tarragoní, Pins Manous,
Mas d’Enric, Masia Boronat,
Mas de Pallarès i Mas de Moregons. Aquests tractaments
es realitzen del mes de maig
fins al mes d’agost, amb una
periodicitat mensual.
Al mateix temps, també es fa
un tractament de prevenció
i control de larves de mosquits a la llera del riu Gaià per
tal d’evitar la propagació del
mosquit comú, mosca negra o
mosquit tigre a les zones humides. Aquests tractaments es
realitzen amb una periodicitat
quinzenal durant els mesos de
març a octubre.

S’han portat a terme els
treballs de condicionament
i millora del camí del Mas
de Gerembí al Mas de Teret,
malmès per situacions meteorològiques. D’aquesta

manera, es millora la mobilitat per a usos agrícoles, estratègic en cas de necessitat,
en general pel trànsit propi
d’un camí públic específic de
pista de terra.

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

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

Torna a obrir el bar-restaurant
de la Torre d’En Guiu amb un
nou concessionari

La Diputació està elaborant
un Pla de mobilitat
per a tot el municipi

L’empresa concessionària del barrestaurant de la Torre d’en Guiu ha
renunciat a continuar l’explotació
i, de mutu acord amb l’Ajuntament
del Catllar, s’ha arribat a un acord
per rescindir el contracte. No obstant, aquesta empresa ha subrogat
l’explotació a La Porta del Cel, empresa que va participar en el darrer
concurs per assumir la concessió
d’aquest espai. Aquest fet ha comportat que abans de Sant Joan es
torni a obrir el bar-restaurant. Si
s’hagués convocat un nou concurs, el procés i la seva obertura
s’haurien allargat en el temps, donats els terminis legals que comporta un nou concurs.

L’Ajuntament ha encarregat al Servei d’Assistència Municipal (SAM)
de la Diputació de Tarragona un
estudi de mobilitat i seguretat viària integral de tot el municipi -nucli històric i urbanitzacions- així
com la seguretat ens els accessos a través dels diferents trams
de carreteres. Aquest estudi ha de
comportar una millor regulació,
mobilitat i seguretat del trànsit.

Conveni amb Trànsit
Per altra banda, el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament del Catllar
han signat un conveni marc de col·
laboració en matèria de seguretat
viària.
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Entrevista a CARLES GUILLÉN
Regidor d’Hisenda, Afers veïnals, Joventut, Urbanitzacions i Entitats

La pandèmia ha significat alentir
moltes coses i altres que teníem
planejades no les hem pogut fer”
Carles Guillén i Montserrat va ser el cap
de llista de Junts pel Catllar en les darreres eleccions municipals i va assumir la primera tinença d’alcaldia en un
govern que actualment formen UnicatERC, Junts pel Catllar i El Catllar-ECG.
És regidor d’Hisenda, Afers veïnals, Joventut, Urbanitzacions i Entitats.

»Una àrea que també gestiona és la d’Ur-

banitzacions i Afers Veïnals. Sempre arriben moltes queixes de les urbanitzacions.
Sí. El problema del Catllar és que hi ha
molta gent que té un concepte d’urbanització no exacte. Una urbanització és
un àmbit privat dins d’un àmbit general.
Una urbanització és com un edifici: té
la seva associació de veïns, que gestiona l’edifici, i la part exterior és de
l’Ajuntament. Fins que no es recepciona, l’Ajuntament no pot intervenir en la
urbanització perquè és un àmbit privat.
Les urbanitzacions han de complir una
sèrie de requisits per ser recepcionades
per l’Ajuntament.

»Quin balanç fa d’aquests primers dos

anys de mandat a l’Ajuntament del Catllar?
El gran problema ha estat la pandèmia,
que ha significat alentir moltes coses
i altres que teníem planejades no les
hem pogut fer. Es va fer un pressupost
per al 2021 i vam arribar a temps per incloure-hi partides relacionades amb la
pandèmia, com alguns ajuts a afectats
pels efectes econòmics de la Covid-19.

»Hi ha algunes urbanitzacions que ara

»Des de fa un any governen en minoria.

No és el mateix governar sis regidors
que governar cinc, però la veritat és que
tot s’ha tirat endavant amb majories
àmplies, de nou o fins i tot deu regidors
dels onze. Tan malament no ho devem
estar fent. La sortida del regidor de
Mo1-te del govern encara no l’entenc.
Arran de la sortida, em vaig fer càrrec
de la Regidoria de Joventut i, amb la
partida que tenien assignada, que surt
de la negociació del pressupost amb
ells, tenim una encarregada de l’àrea de
Joventut a temps complet combinada
amb la tècnica del Consell Comarcal
i amb això hem tirat endavant un Pla
de Joventut de més de 10.000 euros.
També hem posat en marxa diverses
activitats que han anat a l’Institut.

»Estan potenciant l’àrea de Joventut?

Sí, era una demanda que feia aquest
mateix partit i incomprensiblement en
els pressupostos es van abstenir. Ara

“Amb les urbanitzacions,
l’Ajuntament compleix
la legislació que li ve
imposada, però a
vegades és complicat
fer-ho entendre”
l’encarregada de l’àrea de Joventut fa
tota la part d’aquest àmbit i la tècnica del Consell Comarcal porta més el
servei de cerca de feina i cursos que
ens arriben d’aquest ens. Ha costat posar-ho en marxa a causa de la pandèmia, però finalment amb dos joves del
poble, el Ferran i el Martí, hem engegat
un grup de teatre amateur. A canvi de
l’estada pagada, preparen una obra. És
una manera de fer cultura diferent.

estiguin a punt de ser recepcionades?
En aquests moments, recepcionades hi
ha Masia Boronat, Cinc Estrelles-Mas
de Pallarès i gairebé Parc de Llevant. En
camí estan la Cativera i Mas Vilet. Hi ha
unes altres que estan molt endarrerides
i és molt complicat donar-hi serveis.
Un exemple: la màquina de netejar, si
no hi ha carrers, no pot netejar. O un
altre: no pots donar permís per posar
plaques solars en xalets que estan en
zones urbanitzables però no declarats.
L’Ajuntament compleix la legislació que
li ve imposada, però a vegades és complicat fer-ho entendre.

»En l’àrea d’Entitats, el gran projecte és

el Centre d’Entitats.
Sí, ja estan repartits els despatxos i aviat es posarà en marxa. La pandèmia ho
ha endarrerit, però algunes entitats com
la Societat de Caçadors, els Gegants i
Grallers i l’Associació de Dones ja fa
tenen el seu despatx.. I hi haurà una
sala polivalent per fer-hi petites reunions i no haver d’anar al Centre Cultural
com fins ara.

“L’obra estrella és el
Pavelló, però ja sabem
que l’administració és
feixuga i lenta i és
difícil posar una data
d’acabament”
»Parlant del pressupost municipal de

2022, en què variarà respecte al 2021?
Un 80-85% del pressupost és una part
tècnica que fan els tècnics de l’Ajuntament. I són partides molt clares i
molt marcades: personal, llum, neteja... Queda la partida d’inversions,
que és on pots fer coses diferents, i
amb els diferents romanents positius
anem fent. L’obra estrella és el Pavelló. El projecte d’aquest equipament ja
està a concurs públic. Ja sabem que
l’administració és feixuga i lenta i és
difícil posar una data d’acabament. La
voluntat de l’equip de govern és fer-lo
i ja s’ha iniciat.

»Alguna altra inversió important pre-

vista?
N’hi ha una que l’he tret del cap perquè té un cost molt elevat. Arran de fer
les dues depuradores, s’han creat una
sèrie de camins que uneixen tota la
part exterior del terme i aquesta anella
arriba fins al nucli. Fer-hi un passeig
seria genial. El projecte està fet, però
costa vora del milió d’euros excepte
que vagis a l’endeutament. L’Ajuntament del Catllar té una cosa molt bona
i és que té no té endeutament, que és
zero, i això comporta tenir accés a una
multitud de subvencions. Això és molt
important i és una cosa de la qual estic
orgullós.
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Medi ambient
Associació Mediambiental La Sínia

www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

Empesca’t
Qui viu al riu? Aquesta és la
premissa de la campanya Empesca’t, un projecte anual que
duem a terme arreu de la conca
del riu Gaià. Aquesta proposta
inclou com a acció concreta:
el seguiment a llarg termini de
l’estat de la comunitat de peixos. Mitjançant deu estacions
de seguiment, es realitza una
campanya de prospecció de la
població piscícola al riu Gaià,
per tal de conèixer l’estat de les
poblacions. A més dels peixos,
també tractem de saber més
coses sobre els amfibis, rèptils
i la resta d’animals i plantes que
hi viuen. Bons exemples són la
tortuga de rierol i la serp d’aigua.

participació i implicació de l’Institut de l’Agulla del Catllar.

Recollida de brossa a l’entorn del riu Gaià

Ara fa uns anys, que participem
en la campanya de recollida de
brossa de l’entorn natural, que
s’organitza a nivell europeu a
través de la campanya del Clean Up. Amb els alumnes del
Servei Comunitari Ambiental
de l’Institut L’Agulla del Catllar,
vam organitzar una recollida de
brossa a l’entorn del riu Gaià.

El seguiment es fa mitjançant
la participació d’alumnes de diverses escoles dels municipis
riberencs al Gaià i del voluntariat
ambiental. Una vegada realitzats
tots els mostrejos, es processa
la informació i es redacta un informe. És una activitat que entenem com de ciència ciutadana
i de foment del voluntariat dels
alumnes dels diversos centres
de la conca del riu Gaià. A través
dels coneixements que adquireixen en aquesta jornada, participen en una activitat d’estudi del
seu entorn natural més proper.
Al Catllar, el seguiment es fa a la
llacuna fluvial de la Resclosa. Els
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut L’Agulla del Catllar han estat
els encarregats aquest any de
l’activitat. Entrant a l’aigua amb
botes de riu, una a una vam anar
retirant les nanses situades en
diversos punts de la llacuna.
A part d’alguns problemes per
caminar per dins del riu, donat
el fons fangós de l’indret, la sorpresa més interessant va ser el
nombre important de tortugues
de rierol que vam capturar. I de
totes les mides: adultes i joves,
algunes d’elles sense marcar.
Una vegada totes identificades,

Sorprenentment, val a dir que
vam trobar menys deixalles i
residus que altres vegades. Però
com sempre, tovalloletes i plàstics diversos han estat els residus més habituals. En total, vam
recollir 32,5 quilos de deixalles:
25 quilos de residus diversos,
una part sobretot de tovalloletes; 7 quilos de plàstics, sobretot
d’envasos, i finalment mig quilo
de vidre i un palet.

pesades i mesurades, es retornen a
l’aigua. També vam poder constatar
la quasi nul·la presència d’espècies exòtiques de peixos, gambúsies
i carpes. Així doncs, en resum, una
bona experiència pels alumnes que
hi van participar i unes bones dades

per continuar amb el seguiment de
la biodiversitat del riu. S’ha agrair el
suport de l’Ajuntament del Catllar en
els diversos projectes de conservació del riu i a l’Agència Catalana de
l’Aigua, amb la qual tenim un acord
de custòdia fluvial. I evidentment, la

Cal agrair sobretot l’esforç de la
cinquantena de persones que hi
van participar, molts d’ells noies
i nois joves, alumnes de l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar,
que durant el matí del mateix dia
també van estar fent tasques de
neteja en punts de tot el municipi. Bona feina!
Fe d’errades
En la mateixa secció del
número passat, per error
vam posar ratapanyecs
enlloc de ratapatxecs, que
és el correcte.
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Josep Maria Gavaldà, entre
les Distincions de Mèrit als
Serveis Distingits del Tarragonès
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Èxit de l’estrena
de ‘Diner negre’,
el nou muntatge
teatral de L’Enramada

El Consell Comarcal del Tarragonès va lliurar el passat 4 de
juny a Perafort les Distincions
de Mèrit als Serveis Distingits.
Aquesta sisena convocatòria
(2019-2020) s’havia posposat
a causa de la Covid-19. Entre
els distingits hi havia l’exalcalde del Catllar Josep Maria
Gavaldà.
Josep Maria Gavaldà i Colomina ha estat alcalde del Catllar entre els anys 1983 i 2014.
Es va iniciar en la política com
a regidor en el primer ajuntament democràtic el 1979 i va
finalitzar el seu periple al consistori catllarenc el 2015.
La seva tasca a escala local i
comarcal queda ben acreditada amb tots els canvis que
va promoure al municipi durant tots aquests anys, però
cal destacar tres projectes

com els més emblemàtics: el
Centre Cultural, el parc de la
Torre d’en Guiu i la recuperació i consolidació del castell
del Catllar.
Apassionat per la història i
l’arquitectura, ha contribuït a

millora el municipi, així com a
la qualitat de vida dels convilatans. Gavaldà ha tingut la
mirada fixada a donar a conèixer el patrimoni cultural del
Catllar i ha deixat empremta
en el món cultural, social, educatiu, econòmic, polític, etc.

El dissabte 5 de juny es va
estrenar al Centre Cultural
del Catllar el darrer muntatge
del grup local de teatre L’Enramada. Es tracta de Diner
negre, una comèdia d’embolics escrita per Ray Cooney.
Ho van fer amb totes les entrades venudes, tant per a la
funció inaugural com per a la
de l’endemà a la tarda.

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

La direcció ha anat a càrrec
de Joan Maria Vidal i l’elenc
està format per Ferran Novell, Salvador Mateu, Maria
Blanch, Isabel Fortuny, Jordi
Pasqual, Elsa López, Marta
Parés, Artur Serra i el mateix
Joan Maria Vidal. L’equip tècnic està integrat per Anabel
Díaz i Enric Vellvé (so i llums)
i Judit Mateu (traspunt).

ÀREA DE CLIENT

ACCEDIR

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.
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Es presenta el llibre
de Josep Llop

L’11 de juliol es va presentar La memòria salvada, una
novel·la històrica escrita per
qui va ser l’arquitecte municipal del Catllar, Josep Llop, que
fa el salt a la ficció després de
treballar l’assaig durant anys.
Va ser una presentació especial, una recreació històrica de
la mà d’un parell de trobadors
medievals en un espai tan especial com el castell del Catllar, encarnats per Ferran Rull i
Martí Olalla, que escenificaren
el relat, el dels Gavaldà. En la
presentació hi van participar,
a més de l’autor, l’alcalde del
Catllar, Joan Morlà; l’exalcal-

Les modificacions aprovades
en el ple municipal de maig
contenen la creació de bonificacions per incentivar les
instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles. En l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i

Adhesió a la Xarxa
per a la XCN
En el darrer ple municipal,
es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament del Catllar a la
Xarxa per a la Conservació de
la Natura (XCN), que promou
l’Associació Mediambiental la
Sínia. La Xarxa per a la Conservació de la Natura és una
xarxa d’ONG ambientals i altres organitzacions catalanes
que promouen la conservació
de la natura amb implicació
ciutadana. Ho fan a través
de la custòdia del territori i el
voluntariat ambiental. Està
formada per associacions,
fundacions, administracions
públiques, empreses, universitats i centres de recerca, i
és, doncs, una entitat de segon nivell.

La missió de la XCN és promoure la conservació de la
natura mitjançant la implicació social, principalment a
través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dona suport i
amb qui treballa de forma col·
laborativa, i establint aliances
per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

Oberta la nova convocatòria
municipal d’ajuts a autònoms
i petites empreses
L’Ajuntament del Catllar ha obert la
convocatòria d’ajuts a autònoms i
petites empreses de menys de 15
treballadors afectades per l’emergència sanitària de la Covid-19. El
termini per presentar sol·licituds
acaba el 20 de juliol.

Podeu consultar
les bases aquí:

nÚm. 21

Modificació de les ordenances
fiscals per promocionar
les instal·lacions d’autoconsum
amb energia fotovoltaica
El govern del Catllar, amb el
suport del grup municipal del
PSC, ha modificat tres ordenances fiscals —F18, F19 i
F20—, amb l’objectiu de promocionar les instal·lacions
d’autoconsum amb energia
fotovoltaica.

de del municipi i president de
la Fundació del Castell del
Catllar, Josep Marià Gavaldà,
i mossèn Josep Gil.

juny 2021

Catllar

obres (F18), la bonificació pot
arribar al 95%. En l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost
sobre activitats econòmiques
(F19), la bonificació serà com
a màxim del 50%. I en l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles
(F20), amb caràcter general, la
bonificació serà del 50% sobre
la quota íntegra.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la
seva legalització davant de la
Generalitat de Catalunya amb
anterioritat d’un any màxim
a la data d’aprovació de les

ordenances fiscals, podran
sol·licitar el reconeixement
de la bonificació de l’impost
de béns immobles.
Aquestes bonificacions seran
compatibles amb altres bonificacions d’altres tributs sobre
el mateix concepte, així com
amb subvencions que qualsevol de les administracions
publiques posin a disposició
de la ciutadania per a la promoció de la implantació de
la tecnologia fotovoltaica en
autoconsum. Aquestes modificacions entraran en vigor
després de la publicació definitiva al BOPT.

Concerts al Castell
Estiu 2021
Aforament limitat
Reserves al 600 460 488
Entrada 5 €

ELLAS MUSIC BAND
10.07.21 22:00h
Dissabte
OCTO
Orquestra
Cambra
Tortosa
24.07.21 22:00h Dissabte
LAURA GARÍ
07.08.21 22:00h
Dissabte

juny 2021
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Celebració del Dia Mundial
de la Poesia al Catllar

El dilluns 22 de març el Catllar
va celebrar al Centre Cultural
el Dia Mundial de la Poesia.
L’acte va ser organitzat per
la Biblioteca Municipal i va
comptar amb la lectura proposada pel Departament de
Cultura amb diversos idiomes
i la lectura de poesies diverses:

 Presentació Dia Mundial
Poesia (Isabel Llavoré).

 Lectures de poemes de petits usuaris de la biblioteca.

 Institució de les Lletres Catalanes (Anna Domingo).

 Presentació Felícia Fuster
(Carmen Ripoll).
 Lectura poema No em despulleu en català, castellà, asturià, romanès, francès, italià,
anglès i grec.

 Lectura de poetesses locals
(Neus Esmel, Yolanda Tarrés i
Maria Vidal).
 Lectura de poemes triats de
diversos catllarencs.
 Lectura de poemes del
Col·lectiu Inèdit de l’Ateneu
de Tarragona. La presidenta
és Pilar Montalà, resident al
Catllar.

Doble presentació de llibres
per Sant Jordi al Catllar
El Catllar va celebrar
enguany el Sant Jordi amb doble presentació de llibres
al Centre Cultural la
tarda del 23 d’abril.
El primer va ser
Quodlibeta, de Mossèn Josep Gil i Ribas,
i després d’una audició de sardanes amb
la Cobla Ressò a la
plaça Pau Sulé Mensa, es va presentar
La doble mort d’un
anarquista, de Josep
Gironès.

Catllar
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Teresa Mañé, la
nova àvia centenària
del Catllar

El Catllar té des del 27 de
març una nova àvia centenària: la Teresa Mañé Claramunt. Aquest mateix dia
del seu aniversari va ser
homenatjada per l’Ajuntament del Catllar. L’alcalde
del municipi, Joan Morlà,
acompanyat d’altres regidors, va visitar la Teresa al

portal de casa seva, donades les restriccions per la
pandèmia de la Covid-19, i
li va fer entrega d’una placa
commemorativa i un ram de
flors. En aquest moment tan
especial, van acompanyar
la Teresa, nascuda el 1921,
alguns membres de la seva
família.

10

’agulla

butlletí municipal del

juny 2021

Catllar

nÚm. 21

FUTBOL

Els equips prebenjamí i benjamí del
CE El Catllar guanyen les seves lligues
L’equip prebenjamí del CE El Catllar ha signat una gran temporada 2020-2021, que ha merescut
fins i tot que el primer equip li
fes el passadís el passat 30 de
maig. El prebenjamí A catllarenc ha quedat campió de lliga,
després de superar el Vendrell,
i també s’ha proclamat guanyador del Torneig Festagol de
Creixell, imposant-se al Nàstic
de Tarragona per 1-0 a la final.
A la lliga, l’equip catllarenc no ha
cedit ni un punt, i ha completat
una temporada rodona. L’entrenador, Ignasi Abelló, destaca que
es tracta d’un grup de jugadors
amb un talent innat, que tenen
una base de cinc o sis jugadors
que ja fa tres temporades que
juguen junts, des de la categoria
babies. Una altra característica
curiosa és que no tenen porter.
“Som deu jugadors i deu porters.
Tots acaben jugat un temps a
la porteria”, explica Abelló, que

Tennis

A l’esquerra, el conjunt prebenjamí, i a la dreta, el benjamí B.

porta 13 anys entrenant equips
de futbol base i reconeix que
costa trobar una generació de
futbolistes de tant nivell com
aquesta.
A nivell futbolístic practiquen
un futbol de control de la pilota,
sortint des del darrera. “Apliquem conceptes futbolístics
que normalment es treballen
en categories superiors, però

amb el talent innat que tenen
aquests jugadors amb set anys
els assumeixen sense problema”, assenyala el mister, que
no ha deixar de banda un treball paral·lel basat en els valors
en la companyonia, la humilitat
i el respecte cap al rival i que
aquesta superioritat en la gran
majoria de partits no es traduís en humiliació, sinó en deixar
jugar el contrari. La plantilla ha

La catllarenca Jordina Toral
es proclama campiona
del circuit juvenil a Salou
El Club Tennis El Catllar
suma un nou èxit en la seva
curta història. El passat 6
de juny, la seva jugadora
Jordina Toral es va proclamar campiona del circuit juvenil disputat a Salou. Una
gran victòria per a aquesta
jove promesa del tennis tarragoní.

estat formada per: Alexis, Biel
Montalà, Pol, Martí, Julen, Biel
Blanco, Ferran, Elliot, Arnau i
Adrián. La propera temporada,
aquest grup de jugadors pujarà
a la categoria benjamí on podrà
seguir progressant i demostrant
aquest gran nivell de joc.
Per la seva banda, l’equip Benjamí B del club catllarenc, entrenat
per Àlex Carmona, també ha gua-

nyat la Lliga aquesta temporada i
ascendeix de categoria a la 1a Divisió. En la darrera jornada es jugaven el títol contra l’Escola Valls
Futbol després d’empatar només
un partit en tota la temporada. I
van guanyar 4-0. Aquest equip
ha estat integrat per: Adrià, Ivan,
Hèctor, Arnau, Sam, Leo, Bruno,
Mar, Jaume i Martí. Tots passaran aquesta temporada vinent a
l’aleví, excepte la Mar.
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Ariadna Tous
Bloguera de
‘Las delicias de Ariadna’
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Les nostres urbanitzacions

Manous 2

BANOFFEE PIE
INGREDIENTS
◗ 300 g de galetes Digestive
◗ 75 g de mantega
◗ 350 g de dulce de leche
◗ 3 plàtans
◗ 200 ml de nata per muntar.
◗ 25 g de xocolata negra.

Base cruixent de galeta coberta per
rodanxes de plàtan i nata fresca
muntada coronada amb pluja de
xocolata negra ratllada. Una delícia
per als vostres sentits: deliciosa i
visualment espectacular. A més a
més, són unes postres molt fàcils
de preparar, que ni tan sols necessiten forn, i que contenen ingredients comuns i econòmics.
El banoffee pie troba els seus orígens a Anglaterra i el seu nom indica fa referència als seus ingredients: banoffe és la contracció de
banana (plàtan) i toffee. Si no trobeu toffee podeu substituir-lo per

PREPARACIÓ

◗ Triturem les galetes. Hi afegim la mantega a temperatura
ambient i ho barregem amb
les mans. Folrem l’interior del
motlle amb la barreja. Deixem
reposar a la nevera durant uns
10 minuts.
◗ A sobre hi posem el dulce de
leche.
◗ Tallem els plàtans a rodanxes i les col·loquem a sobre.
◗ Muntem la nata, ben fresca
de la nevera, en un bol. La
posem per sobre amb ajuda
d’una mànega o, simplement,
amb una cullera.
◗ Finalment, hi ratllem la xocolata per sobre.

dulce de leche, sovint més fàcil de
trobar a les nostres contrades. La
recepta està pensada per utilitzar
un motlle d’uns 20 cm de diàmetre.

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

A prop del límit amb el municipi de
Tarragona hi trobem la urbanització
de Manous 2, que té el seu origen els
anys setanta i, com la majoria d’urbanitzacions del Catllar, va créixer de
forma desordenada com una zona
de parcel·les per passar-hi el cap de
setmana i les vacances. Concretament van ser molts treballadors del
port de Tarragona que es van convertir en propietaris d’una parcel·la
a Manous 2 en aquella època. Actualment, els fills i nets encara les
mantenen i moltes s’han convertit
en primeres residències.
La urbanització es divideix en dos
sectors (nord i sud), als quals s’arriba des d’un vial que enllaça amb
la carretera TP-2031. En total, hi ha
199 parcel·les i en la meitat hi viuen
els propietaris tot l’any. Des de l’any
2011 tenen constituïda la Junta de
Compensació, que ja fa dos anys va
acabar el projecte d’urbanització i
ja té tots els pagaments realitzats.
Per a l’inici dels treballs d’urbanització només els cal l’autorització de
l’Ajuntament del Catllar, que, segons
els ha informat, està pendent de realitzar la inversió en els col·lectors
de la depuradora i, un cop estiguin
enllestits, donar-hi la llum verda definitiva.
Fa quatre anys que arriba l’aigua
de l’Ebre a les cases de Manous 2,

després que fossin advertits per la
farmacèutica del poble que l’aigua
del pou, que fins llavors consumien,
tenia problemes de contaminació.
Són inversions que han hagut de fer,
com també una instal·lació de llum o
arreglar alguns carrers, davant la desatenció que denuncien que pateixen
per part de l’Ajuntament del Catllar.
Una de les altres queixes que té la
Junta de Compensació de Manous 2
és el mal estat del vial que els connecta amb la carretera i els carrers
que porten a la depuradora després
que els camions que treballaven en
la construcció de l’equipament en
fessin ús i també ara hi passin els
camions de recollida de la brossa.
Han demanat que s’arreglin els forats i desperfectes, però denuncien
que “la Diputació de Tarragona” —
propietària de la via— “i l’Ajuntament
del Catllar es passen la pilota l’una
a l’altre”.
També la neteja dels vorals i les zones boscoses properes a les cases
davant del perill d’incendis forestals
és una demanda que tenen els darrers anys, ja que en fa uns quants
que no es realitza. Un altre dels perills de què avisen és la gran velocitat amb què els vehicles circulen
per alguns carrers i, per això, demanen la instal·lació de bandes reductores.
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LLAR D’INFANTS L’AGULLA

Quan l’institut-escola i la llar col·laboren (2):
L’oportunitat de tenir un hort
El curs passat, 19-20, l’Equip
Educatiu, juntament amb les
famílies, iniciàvem l’enjardinament de la zona del darrere
del centre, la qual anomenem
“el Garrofer” perquè hi ha un
arbre d’aquesta espècie que
n’ocupa gran part.
Aquest 2020-2021 l’iniciàvem
amb plena pandèmia, i per cert
a la Llar no hem hagut de confinar cap grup gràcies al pla
establert i a la col·laboració
de les famílies. Poc ens pensàvem que es faria realitat un
dels objectius que ens plantejàvem a llarg termini: seguir
enjardinat i tenir un hort al
Garrofer.
Aquest esdeveniment ha estat
possible per una oportunitat:
hem iniciat la formació del
Programa d’Escoles Verdes i
l’Institut-Escola L’Agulla, també. Així que a partir d’aquest
fet ha estat fàcil arribar a la de-

terminació d’ambdós centres
de treballar plegats en certs
projectes, i el primer ha estat
la posada en marxa de l’hort.

• Compartir un espai amb els
nens i les nens més grans i
tenir-nos en compte uns/es
als/les altres.
• ...

Per fer-ho possible s’ha dut
a terme un grup de treball en
què han participat membres
dels equips educatius dels
centres, però també familiars dels infants que ens han
assessorat sobre els llocs
més adequats per dur a terme l’hort i quin seria el planter
més adequat.
Per tant, aquest espai ha estat possible per la participació
dels/les docents de l’Institut
Escola, l’AFA d’aquest centre,
les famílies i l’Equip Educatiu de la Llar juntament amb
l’Ajuntament, a través de la
regidora d’Educació, la Sra.
Montserrat Mestre, i la col·
laboració de les brigades municipals, que ens han aprovisionat de terra i aigua, elements

imprescindibles per a la vida
de l’hort.
Comptar amb aquest nou espai suposa disposar d’un lloc
ple d’aprenentatges, com ara:
 A nivell curricular
• Plantar i veure créixer la
verdura a partir de la cura
que en tenen els infants: regant, arrencant herbes...

• Saber d’on provenen certs
aliments i tastar-los.
• Observar insectes i animals, com els ocells.
• Adquirir vocabulari sobre
l’hort: eines, planter, accions...
• ...
 A nivell social
• Responsabilitzar-se d’un
ésser viu.

 El medi ambient hi guanya
perquè a l’haver-hi en un lloc
més plantes:
• Ajudem a l’oxigenació de
l’atmosfera (eliminació CO2)
perquè hem construït un lloc
amb més plantes.
• S’ha generat un nou ecosistema on poden viure i alimentar-se animals com ara
les papallones...
• ...
Amb tot, el valor de l’hort no
només es troba en ser un nou
espai per aprendre sinó pel
que ha significat com a projecte participatiu, en què totes
i tots hem col·laborat per fer-lo
possible. De ben segur que la
natura té un motiu per somriure un xic més al Catllar.

Exposició de Gegants del
Baix Gaià al Centre Cultural

Escola

Caminem junts
per avançar
Ens trobem ja acabant el
curs 2020-2021, un curs
ben especial que mai ens
l’hauríem imaginat tal
com ha sigut. Hi ha hagut
molts canvis, però de mica
en mica ens hem anant
adaptant i ara que ja arribem al final podem afirmar que ens n’hem sortit.
Per sobre de tots aquests
canvis en volem destacar
un de molt important, que
no és cap altre que l’estrena d’un nou edifici que ha
permès que tot l’alumnat,
des de P3 fins a 4t d’ESO,
es trobin en un mateix
emplaçament. I qui millor
que ells i elles per explicar-nos com es troben en
aquest nou espai. Els més
petits (P5) ens comenten:
“L’edifici nou ens agrada molt perquè hi ha un
pati amb pedres rodones

i un sorral. Està al costat
del bosquet i el dimecres
podem jugar-hi. La classe
és gran i podem tenir moltes coses. El que més ens
agrada de la classe són
les vidrieres que té, on podem dibuixar.” Si seguim
avançant pel passadís ens
trobarem amb les classes
de 1r, que al preguntar-los
ens han dit: “Ens agrada
molt perquè és molt gran,
modern i molt bonic. Té
moltes classes i una aula
per fer educació física. A
la nostra classe hi podem
fer i penjar moltes activitats. Estem contents i
contentes d’estar aquí i
ens ho passem molt bé.
És molt guai!”. Per últim
hem anat a conèixer l’opinió de l’alumnat de 2n,
que ens han explicat: “És
un edifici molt agradable i

confortable. Té unes vistes
molt boniques. Les aules
són molt grans i acollidores i això ens fa estar més
tranquils i relaxats. Hi ha
molta llum perquè tenen
molts vidres i a més el
sostre és de fusta. L’edifici té de tot: gimnàs, classes de música i uns banys
molt grans i xulos. El pati
és petit però podem anar
al bosquet.” Aquestes són
les seves impressions, i
com veieu sembla que hi
estan encantats! De ben
segur que a les parets
d’aquest innovador espai
li queden moments inoblidables per presenciar,
moments que entre tota la
comunitat educativa anirem construint.
Equip docent de Cicle
Inicial de l’IE L’Agulla

El Centre Cultural del Catllar va
acollir el 12 i 13 de juny una exposició sobre els Gegants del Baix
Gaià. La mostra és itinerant i es
podrà veure entre el mes de juny
i setembre a diferents localitats
d’aquest territori: Altafulla, 19 i 20
de juny; el Molí de Riera de Gaià, 10
i 11 de juliol ; Ajuntament de Torredembarra, 14 i 15 de juliol; Casino
de Roda de Berà, 28 i 29 d’agost i
Creixell, 11 i 12 de setembre.
La idea de la mostra ha sortit de
la Colla de Gegants i Grallers del
Catllar davant la impossibilitat
gairebé segura de fer cercaviles
i altres actes massius al carrer
aquest estiu a causa de les mesures contra la Covid-19. Van
contactar amb la resta de colles
castelleres del Baix Gaià i aquestes

es van sumar ràpidament amb la
iniciativa pensant sobretot en els
més petits, els seguidors més entusiastes dels gegants. Les colles
valoren que l’exposició serà una
manera de recuperar el contacte
entre elles després de més d’un
any sense mantenir-lo a causa de
la pandèmia.
L’exposició s’adapta a les dimensions de cada espai i, per exemple,
al Catllar s’han aplegat tots els gegants del Baix Gaià, un total de 19,
i els deu capgrossos del la colla local -nous i vells-. A les mostres de
cada municipi almenys hi hauran
els gegants nous de cada agrupació. L’entrada és gratuïta i a cada
exposició hi haurà una guardiola
per a col·laborar amb La Marató
de TV3.
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VET-CONSEJOS
Pilar Ramón

Veterinària col·legiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

OBESIDAD,
más vale
prevenir

La obesidad es una ENFERMEDAD compleja que consiste en tener una cantidad
excesiva de grasa corporal, que puede tener consecuencias negativas para la SALUD de nuestros perros y gatos. Aumenta
el riesgo de padecer otras enfermedades
graves y empeora los signos clínicos de
ciertas patologías. Afecta directamente
sobre la calidad y cantidad de vida de
nuestros animales.
El origen de esta enfermedad es multifactorial, influyen directamente los factores
hereditarios del animal, su entorno, la dieta con la que se alimenta y la actividad
física que realiza.
Existen factores de riesgo como: raza
(labrador r., golden r.), edad (mediana
edad), esterilización, sexo (macho en
gatos, hembras en perros), alimentación
ad libitum, acceso a premios o restos
de comida de humanos, enfermedades
endocrinas (diabetes mellitus, Cushing,
hipotiroidismo) y ejercicio insuficiente.
Las enfermedades que pueden llegar a
padecer nuestros peludos como consecuencia de la obesidad son: diabetes II,
cáncer, enfermedades articulares, enfermedades dermatológicas, enfermedad
oral, enfermedades cardiovasculares y
respiratorias.
Por eso lo más importante cuando hablamos de sobrepeso en nuestras mascotas es la PREVENCIÓN. Y si no es posible
porque el animal ya lo padece, es capital
implementar un protocolo de control de
peso cuanto antes.

ENTITATS

Tarraco Pinscher,
Rater y Bodegueros
en Adopción
Luisa Pérez García és una catllarenca enamorada dels
gossos en general, i de les races pinscher, rater i bodeguers en particular, que des de fa anys col·labora
en entitats dedicades al benestar d’aquests animals.
El febrer 2017, juny amb la Toñy Acosta, van decidir crear la seva pròpia associació. Naixia d’aquesta
manera, amb seu al Catllar, Tarraco Pinscher, Rater y
Bodegueros en Adopción, dedicada a la difusió i acollida en cases particulars de les races pinscher, rater i
bodeguers fins a trobar-los adoptants. D’aquesta manera, volen “donar una segona oportunitat a aquests
gossos acollint-los i trobant-los una llar definitiva on
se’ls estimi i se’ls cuidi mentre visquin”.
Actualment formen l’associació quatre persones, però
tenen una xarxa d’una desena de col·laboradors, entre
el quals membres d’altres entitats dedicades a la defensa dels animals. Operen a tot l’Estat, ja que alguns
dels seus integrants són de fora de Catalunya, però la
seu de l’entitat és al Catllar. Aquí arriben adoptants de
Barcelona, Lleida, Girona i de fora del Principat. L’any
2020 van donar en adopció 92 gossos i cap any han
baixat de vuitanta.
A Tarraco Pinscher, Rater y Bodegueros en Adopción
arriben gossos abandonats o de propietaris que ja
no se’n poden ocupar o han mort i els seus familiars
els busquen un nou propietari. En no tenir unes grans
instal·lacions sinó només els habitatges particulars,
han de donar sortida a adopcions per poder acollir
més gossos. Als qui porten gossos per ser adoptats
se’ls pregunta l’edat, les patologies que tenen i segueixen, a través de la Clínica Veterinària Mascovet,
un protocol veterinari molt exigent: se’ls posa un xip,
se’ls desparasita per fora i per dins, se’ls fa un test de
les malalties més comunes i se’ls esterilitza. Després
se’ls fa un seguiment mantenint el contacte amb els
adoptants.
L’entitat està molt present a les xarxes socials i aquí
troben la manera de trobar adoptants. Els ajuda tenir
gairebé 6.000 seguidors a Facebook i 600 a Instagram. El boca-orella també és una manera per trobar
adoptants, gràcies a la bona reputació que s’han guanyat, basada en la rapidesa, la serietat i la sinceritat.
La Luisa té clar que l’entitat que presideix no vol competir amb ningú perquè són una organització sense
ànim de lucre que intenta afrontar el gran problema
que és l’abandonament d’animals per part de particulars i la seva venda il·legal, on creu que falta molt de

La Maya és una gossa que l’associació va aconseguir
que fos adoptada. Podeu veure quan la van recollir i
amb la seva adoptant.

control. Lamenten que, tot i haver-ne demanat, fins ara
no hagin rebut cap ajuda de l’Ajuntament del Catllar tot
i la feina que fan des del municipi i buscar solucions a
un problema que creu que haurien d’afrontar millor les
administracions. És partidària de buscar mecanismes
de col·laboració entre associacions com la seva i les
administracions.
Es pot ajudar a Tarraco Pinscher, Rater y Bodegueros en Adopción aportant 1 euro al mes a través de
https://www.teaming.net/ tarracopinscher-ratery
bodeguerosadopcion?lang=es_ES, i també es poden
fer donacions puntuals. Podeu contactar amb l’entitat
a través del telèfon 699 18 23 04 o el mail tarracopinscher@hotmail.com.
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FEINES AL CAMP, HORTA I JARDÍ

Llibres
Assassins
de l’Ebre

juny-juliol 2021
DITES
POPULARS

 A mig juliol, sembra el
fesol.
 Juliol sense rosada,
duu la pluja amenaçada.
 Trons de juliol desperten el cargol.
 Si no regues pel juliol,
tot l’any el camp se’n dol.

Vicky Gironès
vgironespunet@gmail.
com

Coordinació: Fede
Cortés i Jordi
Pijoan-López
Autors: Aliern,
Arasa, Carranza,
Cortés, Espallargas, Esteve, Falcó,
Garrido, Mayans,
Pijoan-López, Romera, Sanz, Tibau
Editorial: Llibres
del Delicte
216 pàgines.

FEINES ALS
HORTS

Tenen gran importància
les feines de recol·lecció
i d’irrigació.
Encara se segueixen
plantant tomàquets tardans, fesols i bajoques.
Es preparen les terres per
als bròquils, escaroles,
espinacs, bledes, raves i
pastanagues.
El reg gota a gota és molt
convenient per als productes hortícoles, sobretot en zones on l’aigua
sigui un bé escàs.
Cal continuar podant i
lligant i ensulfatant les
tomaqueres.
Cal esporgar, ensofrar i
sulfatar les tomaqueres,
sobretot en períodes de
gran humitat.
Es preparen les terres per
a l’hort de tardor-hivern,
els bròquils, escaroles,
espinacs, bledes, raves i
pastanagues.
Tomaqueres :
Cuc del tomàquet i Tuta
absoluta:
Tractament amb Bacillus
thuringiensis ecològic i
molt efectiu, procurant
mullar bé la planta i els
primers fruits. Cal fer el
tractament a primera hora
del matí o al capvespre
per evitar forta insolació,
donat que el sol malmet
el bacteri.
Ensofrar amb pols les
tomaqueres també ajuda a mantenir a ratlla la
Tuta absoluta; tanmateix
quan la planta comenci
a ser adulta caldrà algun

’agulla
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EDITA:

tractament fúngic amb
coure.

JARDINERIA

Sembrarem violetes i pensaments.
Plantarem crisantems.
Poda en verd de rosers,
rebaixeu els brots uns 10
cm i elimineu les flors que
s’han pansit.
Cal podar i retallar arbustos i tanques.
Podes en verd d’alguns
arbres en què vulguem
retenir el creixement.
Continuarem regant evitant les hores de màxima
insolació. La millor hora
és molt aviat al matí o tard
al vespre.
Poda d’arbustos: podeu
els arbustos que han acabat de florir.
Adobeu el jardí, és època
de fort creixement.
Caveu el terra al voltant
de les plantes per afavorir l’aeració i absorció
d’aigua.

CAMP

AVELLANER
Diabló:
Al juny el diabló fa la posta
a l’avellana quan aquesta
te uns 11-12 cm de diàmetre i encara no té la
closca endurida.
VINYA
Esporga en verd:

El Vallenc
2.200 exemplars
DIPÒSIT LEGAL: T217-2016
MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ:
TIRATGE:

Catllar

Ajuntament del Catllar

Plaça de la Vila, 1. 43764 El Catllar. Tarragona . Tel. 977 653 101

Joan Morlà, Francesc Saigí,
Antonio López, Daniel Rodríguez, Carles Guillén i
Marcelo Tarantino.
COORDINACIÓ DE CONTINGUTS: Jordi Salvat
CONSELL DE REDACCIÓ:

Complementa l’esporga
d’hivern i millora la qualitat del raïm. S’eliminen
alguns borrons i els
pàmpols.
Cuc o corc del raïm: Durant el mes de juny es desenvoluparà la segona generació d’aquesta plaga.
Cendrosa o malura: Cal
seguir tractant sobretot
quan el gra de raïm arriba
a la mida d’un pèsol.
Míldiu: La incidència pot
ser important a partir del
juny.
OLIVERA:
Bon moment per treure el
rebotims de l’olivera.
Repiló:
Si es donen les condicions
que afavoreixen la proliferació d’aquesta malaltia
protegiu els arbres amb
fungicides cúprics i compostos orgànics.
A finals de juliol cal estar
atents a la primera generació de la mosca de
l’oliva.
Donada la complexitat en
aquest període de l’any
amb tot allò que fa referència a plagues i malalties, en cas de dubte
consulteu botigues especialitzades o el Servei de
Protecció dels Vegetals
a través del contestador
automàtic 977 219 312 o
a través de la web www.
gencat.cat/agricultura/
sanitat.

La propietat de la capçalera i edició declina qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels seu col·laboradors,
que expressen lliurement les seves opinions. Els articulistes i col·laboradors exposen criteris i posicions personals.
Si et vols anunciar truca al 649 061 984

Correu electrònic: info@elcatllar.cat

Salvat

La novel·la negra, com a gènere, ens evoca els carrers
foscos i boirosos de la ciutat
de Londres o de qualsevol
altra ciutat del nord d’Europa. Allí pràcticament tot
el dia és fosc, regna la humitat i l’ambient és tètric, el
lloc perfecte perquè apareguin els assassins i la mort.
Tanmateix, d’assassins i de
morts n’hi poden haver a tot
arreu, i les Terres de l’Ebre
no en són una excepció.
Ja sabeu que he fet una
aposta personal per la promoció dels escriptors de
les comarques de Tarragona i en aquesta obra n’hi ha
uns quants. Aquest llibre és
un recull d’històries curtes,
obra de tretze escriptors
ebrencs que encapçalen els
seus relats amb una breu biografia. Obres com aquestes
m’agraden, ja que són una
targeta de presentació de
molts autors que no conec i
que després, si m’agraden,
continuo llegint.

Comunicació

L’editorial de Llibres del Delicte va ser una gran aposta
d’en Marc Moreno, un treballador incansable que ja
té una col·lecció extensa
de novel·la negra en català i, a més, ara ha iniciat
un projecte juvenil. L’edició
acurada i en català de les
seves obres es caracteritzen pels colors negre i vermell, que ens evoquen els
rius de sang que corren per
aquesta mena de literatura. Algunes obres han estat
traduïdes al castellà en un
format de color groc i negre.
Per a un millor gaudi, maridarem aquest llibre amb
un vi de la DO Terra Alta del
Celler Jordi Miró, de Corbera
d’Ebre, elaborat a partir de
la maceració carbònica. Es
tracta d’un vi jove amb sabors de fruita vermella fresc,
ideal per beure durant les
nits d’estiu mentre gaudim
de la lectura.
Llarga vida a l’Editorial del
Delicte, que ha fet una gran
tria d’autors i obres al seu
catàleg.

Podeu trobar
més informació
d’aquest i d’altres
llibres a:
https://www.llibres
deldelicte.com

Assessorament en comunicació
elaboració de continguts
xarxes socials
organització d’actes · formació

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com
www.salvatcomunicacio.com
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

Seguim avançant

drà accedir les pistes, que s’han
domotitzat.

Arriba l’estiu i amb el bon temps
també arriben bones notícies.
Augmenta el percentatge de població vacunada i com a conseqüència, la tendència és que es
redueixen les xifres de nous infectats, els ingressos i les defuncions del coronavirus després dels
últims 14 duríssims mesos.

Seguint parlant d’esports, ja ha
començat la licitació del projecte del pavelló poliesportiu, una
instal·lació necessària per al
municipi, i així es podrà ampliar
l’oferta esportiva, tant en l’àmbit
escolar com en l’associatiu.

Per intentar reduir una mica una
de les nefastes conseqüències
de la pandèmia, l’Ajuntament ha
obert una nova convocatòria per
a la concessió d’ajuts a autònoms
i petites empreses afectats per la
Covid, que complementa la convocatòria de l’any passat, i el termini
de la qual finalitza el 20 de juliol.
El medi ambient i el benestar
animal també són una preocu-

pació de l’equip de govern, per
això s’han instal·lat unes gàbies
noves que dignifiquen el breu pas
dels animals extraviats per les
instal·lacions municipals. També
s’ha inaugurat el Centre d’Interpretació del Riu Gaià a l’ermita de
Sant Ramon, un espai gestionat,
a través d’un conveni, amb els incansables col·laboradors de l’Associació Mediambiental La Sínia.
Ambdues inversions també eren
un acord dels pressupostos.
A causa del relaxament de les
estrictes mesures per la contenció de la Covid, hem pogut
posar en marxa la nova app per
a la reserva de pistes de tenis i
pàdel. Amb la nova aplicació de
l’Ajuntament, tothom podrà fer
reserves a través del mòbil i po-

Canviant al món de la cultura, la
programació del teatre ha tornat
a revifar, ja sigui per la programació que prové de la Regidoria de
Joventut o de la pròpia de Cultura. Esperem que les mesures
de contenció de la Covid ens permetin continuar gaudint d’aquest
espai, on s’ha demostrat que si
les coses estan ben fetes, la cultura és segura.

I com que tots seguim amb ganes
de girar full de la Covid, hem preparat una revetlla de Sant Joan
amb diversos actes, concert de
tarda i de nit amb l’orquestra
Himalaya, foguera i per als més
valents, correfoc infantil a càrrec
de la Colla de Diables del Catllar.
Gràcies a la col·laboració de la
Colla de Diables i la voluntat de
l’equip de govern, per segon any
es faran castells de focs en diverses urbanitzacions del nostre
municipi.

Continuant amb la #CulturaSegura, el passat Sant Jordi vam

Amb la mateixa voluntat d’expandir els actes a les urbanitzacions,

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

Dos anys des de les darreres eleccions municipals
Sembla que el temps no passa,
que res canvia, però sí... Ja fa dos
anys de les darreres eleccions
municipals, que malgrat que no
ho sembli, o alguns ho intentin fer
oblidar, van ser guanyades amb
claredat per nosaltres. Vam ser
el partit més votat pels habitants
del Catllar i per tant el que la majoria de veïns volia que governés
el poble. Però el que hem dit, hi
ha coses que no canvien, com fer
un quadripartit (que aviat seria
tripartit i en minoria) només per
l’interès de governar i privar-nos
a nosaltres de poder portar a la
pràctica el resultat de les urnes.

Quadripartit i em quedo curt, perquè en realitat ERC-Unicat són
una coalició i amb Junts, Mou-te
i els comuns es van ajuntar amb
un únic objectiu: que el PSC no
governés.
Era evident que poc duraria
aquesta conjunció de forces i
així va ser, no va trigar Mou-te
de sortir-ne i deixar-los governant en minoria. Nosaltres som
un partit de govern, responsables amb els nostres votants i
amb tot el veïnat, i per això malgrat estar a l’oposició treballem
en benefici del poble i realitzem

Agrupació d’electors MO1-TE
pel Catllar

Una nova Comissió
amb els vicis de sempre?

poder assistir a la presentació
de dos llibres, un de mossèn
Gil i l’altre del nostre veí Josep
Gironès. El mateix dia també es
va poder gaudir d’una actuació
de sardanes a càrrec de la Cobla
Ressò.

una oposició positiva, honesta i
que suma.
Hem donat suport a l’equip de
govern en els dos darrers pressupostos, el primer any amb una
abstenció i aquest darrer amb un
vot favorable també a les ordenances municipals. Hem participat activament en la preparació
d’ordenances per a les ajudes de
la Covid-19 en aquests temps tan
difícils que vivim. Hem proposat
i redactat l’ordenança per donar
ajudes per a la instal·lació d’equipament fotovoltaic en domicilis
particulars i en indústries.

La Comissió Sectorial de Serveis
Socials, Igualtat i Promoció Econòmica és una comissió municipal de recent creació que ha de
servir per assessorar l’Ajuntament. Per tal d’assegurar-ne un
bon funcionament, a l’últim ple
municipal vam presentar una sè-

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Denegada la subvención de la Diputación
para la construcción del pabellón deportivo

A proposta nostra s’ha construït una gossera municipal,
s’ha ampliat el pressupost per
a les festes de les urbanitzacions, s’ha instal·lat el sistema de videoactes a la sala de
plens... I no només això! També s’ha acabat a petició nostra el projecte que vam iniciar
quan érem equip de govern del
Centre d’Interpretació del Riu
Gaià a l’ermita de Sant Ramon,
també el Local Social de Mas
Vilet, està pendent de fer-se un
pipicà, s’han d’instal·lar plaques fotovoltaiques en l’edifici
de l’institut, que alhora servirà
per donar energia elèctrica a
edificis municipals...
I l’arranjament de diferents
carrers, també hem demanat
que s’instal·lin més focus de

rie d’esmenes al seu reglament. El
primer grup anava dirigit a assegurar que la Comissió fomenti la
participació ciutadana, de forma
transversal i integradora. El segon grup anava dirigit a igualar
la retribució dels seus membres:
o cobra tothom o no cobra ningú.

Esperábamos que lo dijera el Sr. Alcalde
en el informe del último pleno del Ayuntamiento, pero ni palabra; 364 solicitudes
de 177 pueblos de la provincia y la ÚNICA
subvención denegada la del Ayuntamiento del Catllar para el pabellón deportivo

s’ha programat el segon cicle de
cinema a la fresca. Durant tres
caps de setmana alterns es projectaran pel·lícules en diferents
urbanitzacions.
Alternant als caps de setmana de
cinema a la fresca, podrem tornar
a gaudir dels clàssics concerts al
castell, una proposta molt interessant als vespres d’estiu.
Per acabar de tancar l’àmbit cultural i festiu, ben aviat traurem el
programa de festes, que esperem
que sigui del vostre gust.
Però tot això continuarà sent possible, amb la millora de les xifres
de la pandèmia. Que les ganes
de gresca no ens facin abaixar la
guàrdia, hem de continuar respectant les mesures de seguretat.
Bon estiu!

llum a les pistes de pàdel i ser
més eficients energèticament
i canviar els actuals focus de
les pistes de tennis i del camp
de futbol per un sistema d’il·
luminació led. S’ha posat en
marxa per part de l’ACA la depuradora que es va construir
en el nostre darrer mandat
municipal i que dona servei a
distintes urbanitzacions.
Per tot això i moltes altres propostes de millora municipals,
sempre pensant en el bé dels
nostres convilatans, nosaltres seguirem amb una oposició responsable i contundent,
defensant els interessos del
poble i seguint el mandat dels
ciutadans a les urnes malgrat
que no ens deixin exercir com
a equip de govern.

Tanmateix, aquestes propostes
van ser rebutjades per la resta de
partits, així que temem que una
comissió que podria ser renovadora acabi sent utilitzada pels
mateixos de sempre i per als mateixos de sempre.

por no presentar los documentos mínimos necesarios. Así trabaja el equipo de
gobierno. Cierto que podrá volver a presentarlo en 2022/23, pero mientras, paga
el pueblo pudiendo dedicar ese dinero
(que no es poco) para otras necesidades.

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

