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Telèfons
AjuntAment  
977 65 31 01 - 977 65 30 07 
977 65 31 08 (fax)
VigilAnts municipAls  
619 042 538
Assistent sociAl  
977 65 36 87
consultori mèdic  
977 65 36 75
llAr d’infAnts  
977 65 49 62
institut-escolA 
l’AgullA  
977 65 35 01 
BiBliotecA municipAl  
977 65 37 42  
cAstell   
977 65 36 68 
(en horari de visites)
centre culturAl  
977 65 36 69  
(local per a la gent gran)
escolA de músicA  
977 65 31 01
piscines 
torre d’en guiu  
977 65 38 67
jutjAt de pAu  
977 65 31 01
pArròquiA 
sAnt joAn BAptistA  
977 65 31 39
cooperAtiVA AgrícolA  
977 65 33 29
fArmàciA  
977 65 33 81
emergències (mossos 
d’esquadra, protecció civil, 
ambulàncies, Bombers)  
112
cAp de lleVAnt (tarragona)  
977 25 80 05
cAp de torredemBArrA  
977 64 38 09
urgències  
977 64 38 01
HospitAl de sAntA teclA  
977 25 99 00
HospitAl joAn XXiii  
977 25 58 00
consultes eXternes  
977 25 58 36
AmBulAtori  
977 29 58 66
Atenció 
ViolènciA de gènere  
016 - 900900120
AVAries emAtsA  
900203329
Atenció usuAri emAtsA 
900550555
AutocArs plAnA  
977 780909 - 977354445
AutocArs Hife  
902119814
empresA municipAl 
de trAnsports de 
tArrAgonA 902 36 51 14
BAse (gestió de rebuts)  
977 25 34 03
consell comArcAl 
del 
tArrAgonès  
977 24 45 00
tAnAtori torredemBArrA  
900 50 67 12

Municipi Ordre parades anada

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

Municipi Ordre parades tornada

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

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

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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Aquest mes d’agost hem vis-
cut al Catllar una festa major 
amb les limitacions inevita-
bles a causa de la situació 
pandèmica que vivim. Van 
ser, però, menys restrictives 
que l’any passat (i esperem 
que més que les de l’estiu 
vinent, quan esperem tornar 
a la normalitat del 2019). 
Per això, volem agrair el bon 
comportament en general de 
la gent durant els actes de la 
festa major i la comprensió 
davant d’aquestes limitaci-
ons.

El que sí que hem de lamen-
tar són els botellots que, des 
d’aquest estiu, estem vivint 
també en el nostre municipi, 
ja que, a més de la brutícia 
que generen, destorben el 
necessari descans dels ve-
ïns i veïnes. Per això, fem 
una crida a tota la població 
perquè respecti el descans 

dels veïns i veïnes a partir de 
les deu de la nit. Hem de fer 
compatible la diversió amb el 
descans, ja que, si això no és 
possible, com a Ajuntament 
hem de prendre mesures da-
vant d’aquesta situació.

En el darrer número de 
L’Agulla, fèiem una crida a 
extremar les precaucions 
als nostres boscos i en-
torns propers. Hem viscut 
una onada de calor excep-
cional aquest mes d’agost 
i hem aconseguit que no es 
cremés cap zona del nostre 
extens terme municipal. Amb 
les darreres pluges, sembla 
que un any més hem salvat 
la temporada d’incendis. No 
obstant això, des de l’Ajunta-
ment del Catllar seguim tre-
ballant en la prevenció, esta-
blint i mantenint les franges 
perimetrals, cada cop més 
necessàries en una situació 

d’emergència climàtica com 
la que vivim.

Aquesta tardor que just hem 
començat o a principis d’hi-
vern, esperem veure acabat 
l’arranjament de la carrete-
ra que va a Tarragona, amb 
la construcció d’una ro-
tonda davant del cementiri, 
una actuació que millorarà 
la seguretat en aquest punt 
de la trama viària del nos-
tre municipi. El projecte del 
pavelló poliesportiu, un dels 
equipaments més esperats 
per molts catllarencs i cat-
llarenques, segueix avançant 
tràmits i aviat tindrem el pro-
jecte definitiu. L’acció social 
continuarà sent també una de 
les nostres prioritats i, en els 
propers mesos, treballarem 
en l’elaboració del Pla d’igual-
tat, el servei de teleassistèn-
cia i la formació. Comencem 
un curs molt intens.

Joan  
Morlà
alcalde 
del Catllar

la convivència, un valor 
que hem de preservar
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En marxa la fase II del 
concurs del Pavelló poliesportiu

La reunió de la junta de 
govern de l’Ajuntament 
del Catllar del passat 2 
de setembre va acor-
dar donar conformitat 
a l’acta emesa pel jurat 
un cop obertes les pro-
postes gràfiques d’idea 
inicial del concurs del 
Pavelló poliesportiu del 
Catllar. D’aquesta ma-
nera, les cinc propostes 
més puntuades passen 
a la segona fase, en el 
transcurs de la qual 
hauran de presentar la 
proposta gràfica desen-
volupada.

El jurat n’escollirà una, i 
l’empresa que l’hagi pre-
sentada haurà de presen-
tar el projecte definitiu 

d’acord amb aquesta 
proposta gràfica. 

Aquestes cinc empre-
ses escollides tenen 
30 dies per complir 
aquest tràmit, i l’Ajun-
tament del Catllar 
podrà tancar aquesta 
segona fase del con-
curs de projectes per 
a la redacció del pro-
jecte bàsic i executiu, 
redacció i seguiment 
del projecte de llicèn-
cia ambiental, direcció 
d’obra, redacció del 
programa de control 
de qualitat, redacció 
de l’estudi de segure-
tat i salut, del Pavelló 
poliesportiu al terme 
municipal del Catllar.

Les cinc empreses que han superat la primera fase han de presentar ara la proposta gràfica desenvolupada

Des de fa anys i de 
forma ininterrompuda, 
l’Ajuntament del Cat-
llar ve realitzant per 
administració directa, 
mitjançant la contra-
ctació de personal pro-
vinent dels plans d’ocu-
pació de la Generalitat 
i també l’obtenció de 
diferents subvencions, 
les tasques de neteja 
i manteniment de les 
zones boscoses que 
envolten les urbanitza-
cions del municipi, atès 

Esplai Tarragoní, Ma-
nous 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 Bonai-
gua, la Guinardera, l’Ei-
xample, els Cocons, els 
Cocons Mas de Pasto-
ret i la Cativera.

El cost de les actua-
cions és de 37.471,67 
euros.

Treballs de manteniment de les franges 
de protecció i mesures contra incendis

una zona 
educacional 
amb una oferta 
esportiva 
de nivell 
Amb la consolidació 
d’aquest edifici, el Cat-
llar disposarà d’una 
zona educacional amb 
una oferta esportiva de 
nivell. A l’Institut-Es-
cola L’Agulla, l’escola 
bressol del mateix nom 
i l’Escola Municipal de 
Música, s’hi sumarà el 
pavelló poliesportiu, 
al costat del qual es 
construirà annexa una 
caldera de biomassa, 
visitable amb objectius 
pedagògics per part de 
les escoles que així ho 
vulguin fer.

el nombre d’urbanitza-
cions i amb l’objectiu 
de protegir la totalitat 
d’aquestes, garantint la 
seguretat de les perso-
nes i de les seves pro-
pietats.

Així, la zona d’actuació 
que ha estat executada 
l’any 2021 està com-
presa pels nuclis de 
Mas de Gerembí, Mas 
de Cosme, Masieta de 
Salort, Mas Pallarès, el 
Mèdol, Mas de Cargol, 
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Recuperació d’un tram de l’antic 
camí del Catllar a la Secuita
L’Ajuntament del Catllar ha re-
cuperat aquest estiu un tram 
de gairebé mig quilòmetre 
del traçat de l’antic camí del 
Catllar a la Secuita. Les ac-
tuacions van durar deu dies. 
És un camí de carros antiga-
ment molt utilitzat pels veïns 
d’ambdues poblacions, però 
havia quedat en desús perquè 
s’havien obert vies alternatives 
en terreny agrícola de propie-
tat privada. Això havia provo-
cat que alguns trams del camí 
quedessin impracticables per 
proliferació de vegetació.

Per aquest motiu, es va pro-
posar la recuperació del tram 
més afectat d’aquest camí 
amb les característiques dels 
antics camins de carro, per tal 
que es permeti el pas a peu, 
cavall, vehicles de dues rodes, 
carros i vehicles lleugers de 
quatre rodes. Les actuacions 

es van realitzar en un recor-
regut de 463 metres de camí.

Per a tot això, es van portar a 
terme les següents actuaci-
ons:

 Poda de vegetació intrusiva 
existent a banda i banda del 
camí fins a una alçada de 3 
metres. Inclou la poda d’arbres 
caiguts o inclinats que interfe-
reixin el pas del camí.

 Desbrossada de la superfí-
cie del camí amb una amplada 
d’entre 1,80 i 2,20 m segons 
orografia del terreny.

 Extracció d’arbrat de dimen-
sions mitjanes amb elimina-
ció de la soca existent sobre 
la rasant del terreny. Totes les 
actuacions inclouen la retirada 
de les restes vegetals produ-
ïdes. 

El Castell del Catllar va acollir el 7 de 
setembre la presentació del llibre Me-
mòries, de Josep Gil i Ribas, mossèn 
Gil, que va ser rector del Catllar molts 
anys. Va ser un acte molt emotiu amb 
una molt bona presentació per part de 
tots els qui van parlar del llibre. El mos-
sèn, visiblement emocionat, va donar 
el to emotiu i tendre a la presentació.

En l’acte de presentació, que va estar pre-
sidit per l’alcalde del Catllar, Joan Morlà, 
hi van participar el president de la Fun-
dació del Castell del Catllar, Josep Maria 
Gavaldà; la filòloga i editora i directora de 
la col·lecció ‘Argent viu’ d’assaig, Carme 
Vidalhuguet; el filòleg i escriptor Josep-
Lluís Carod-Rovira, i el mateix autor, Jo-
sep Gil i Ribas.

El 13 d’agost es van lliurar els premis del Con-
curs de fotografia pel Calendari 2022 en un 
acte al Centre Cultural. Cada foto guanyadora 
il·lustrarà un dels dotze mesos de l’any i cada 
autor o autora s’ha emportat un premi de 100 
euros en vals de consum a establiments i res-
tauració del municipi. Es van presentar un 
total de 39 fotografies de 15 concursants.

Es presenta el llibre de 
mossèn Gil ‘Memòries’

Es lliuren els premis del Concurs 
de fotografia pel Calendari 2022

A dalt podeu veure un parell d’imatges de com estaven alguns trams del camí abans de les actuacions 
i, a baix, una imatge després d’intervenir-hi.

El 7 d’agost es va presentar el llibre 
Història de Mas Vilet dels Pins 1969-
2019. L’acte, presidit per l’alcalde 
del Catllar, Joan Morlà, es va portar 
a terme a la pista polivalent de Mas 
Vilet. També van participar en la pre-
sentació els coautors, Josep Roig i 
Ricardo Pelegrina; el coordinador del 
llibre, Antonio López, i el president de 
la junta de Mas Vilet, Joan Quintana.

La pandèmia ha endarrerit la presen-
tació del llibre, editat per Associació 
de Propietaris de Mas Vilet dels Pins 
i imprès per Gràfiques Gabriel Gibert. 
Estava prevista inicialment durant la 
celebració del cinquantè aniversari 
de la urbanització, però es farà dos 
anys després. El llibre repassa tot 
aquest procés d’urbanització, l’arri-
bada dels serveis bàsics, les festes, 

la relació de presidents, parcel·listes i 
juntes, fins a arribar a l’actualitat. La 
part final recull diferents testimonis 
de la urbanització.

El volum, de gairebé dues-centes pà-
gines, s’inicia amb els antecedents 
històrics de Mas Vilet, a càrrec de 
l’exalcalde del Catllar i gran conei-
xedor de la història de la vila i el seu 
terme, Josep Maria Gavaldà, i es di-
videix en diverses etapes de la urba-
nització. Compta també amb un gran 
material fotogràfic i documentació.

Veu la llum un llibre sobre 
els primers 50 anys  
de Mas Vilet dels Pins

si vols adquirir el llibre,  
truca al telèfon  
629 02 64 90  

(Antonio lópez)
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el treball de fons, de qualitat. Per una 
altra banda, la connexió amb les urba-
nitzacions és importantíssima, i això 
porta ja molts anys de retard.

»què n’espera, del que resta de mandat 
al catllar?
La veritat és que no hi ha gaires op-
cions de millora. Tenim el grup mu-
nicipal més votat, el PSC, a l’oposició 
amb quatre regidors, fruit de la seva 
incapacitat per governar per no saber 
arribar a acords amb altres partits 
no sobiranistes i formar una majoria. 
Per tant, el nostre grup està disposat 
a donar suport a iniciatives que siguin 
inclusives i beneficiïn la majoria de la 
gent del municipi, però amb oposició 
ferma a projectes que només pensen 
en una part de la població.

»té previst presentar-se a les properes 
eleccions municipals?
Encara no penso en les pròximes elec-
cions. Això ho deixo per als que viuen 
de la política. Vaig deixar-ho el 2011, 
content amb la meva aportació i per-
què pensava que no tenia res més per 
aportar en aquell moment. El tema del 
Procés em va espitjar a tornar aques-
ta legislatura de la mà de Ciutadans, 
perquè crec que en moments crucials 
tots tenim l’obligació de fer un pas en-
davant i que s’ha de sumar per la con-
vivència, deixant que cadascú pensi el 
que vulgui; el límit està en el respecte 
al que no pensa com tu.

»què creu que caldria millorar al catllar?
El marge de millora és gran. Hi ha mol-
tes coses a fer, sobretot per la gent 
jove; s’ha d’incentivar més l’esport, 
però amb ganes, el factor humà del 
municipi és important i se li ha de do-
nar sortida. No es tracta solament de 
fer infraestructures, sinó d’incentivar 

 Trobo a faltar iniciatives per ser  
quelcom més que un poble dormitori
Jordi Porta González afronta la seva 
segona etapa com a regidor del Cat-
llar. Ho fa després d’encapçalar la 
candidatura de Ciutadans en les dar-
reres eleccions municipals i obtenir 
representació. Porta és l’únic regidor 
de la formació taronja a l’Ajuntament 
del Catllar i forma part de l’oposició. 

»quina és la seva valoració personal de 
l’experiència de regidor?
Aquesta és la meva segona etapa de 
regidor a l’Ajuntament del Catllar. En 
la primera vaig ser-ho de 2003 a 2011 
(dos mandats), des de 2007 com a 
primer tinent d’alcalde i regidor d’Es-
ports, i estic molt content de la feina 
feta. En aquesta segona etapa trobo a 
faltar iniciatives per ser quelcom més 
que un poble dormitori.

»com és l’oposició que porta a terme 
ciutadans a l’Ajuntament del catllar?
Nosaltres, lluny de nacionalismes ex-
cloents, ens basem en el liberalisme; 
en un Ajuntament com el nostre ens 
fixem en les coses que realment im-
porten a les persones. Paguem uns 
impostos molt alts pels serveis que 
tenim, sobretot a les urbanitzacions. 
El servei de neteja és deficient i no val 
descarregar el problema en el Consell 
Comarcal. El comerç es pot dir que 
pràcticament no existeix, sempre has 
de sortir del poble i anar als voltants 
per fer la compra o tenir serveis bà-
sics.

EnTrEvISTA a JORDI PORTA
REGIDOR DE CIUTADANS A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR

“l’acció de govern  
és molt limitada  
i la resumiria amb  
aquella dita de:  
‘Qui dia passa,  
any empeny’”

“Paguem uns impostos 
molt alts pels serveis 
que tenim, sobretot  
a les urbanitzacions”

»com valora l’acció del govern munici-
pal?
L’acció de govern és molt limitada. 
Va néixer d’un acord sobiranista amb 
quatre partits, que al cap de poc es va 
trencar i va quedar a les mans de pe-
tits acords, però sense un objectiu de 
poble definit. Es pot veure l’exemple en 
els pressupostos anuals: s’aproven i al 
següent ple municipal ja s’estan modi-
ficant. Ho resumiria amb aquella dita 
de: “Qui dia passa, any empeny”.

»com ha afectat al catllar la pandèmia 
de la covid-19?
Crec que, com a tot arreu, encara no hem 
sortit d’aquesta crisi, i ens costarà bas-
tant de temps. Encara que, en viure més 
aïllats que en ciutats grans, la sensació 
és de millora, hem de seguir atents. Des 
del consistori sí que vàrem arribar tots 
plegats a prendre mesures per ajudar  
la població en el moment més dur de la 
pandèmia, però alguna cosa no vàrem 
fer prou bé, ja que tots els recursos dis-
posats no han arribat a la gent.
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MEdI AMbIEnT 
Associació mediambiental la sínia Hèctor Hernàndez socias

no alliberem espècies a la natura
Aquests darrers dies han 
aparegut dos convidats 
nous a la zona humida 
de la resclosa. Es tracta 
de dos ànecs de plomat-
ge fosc. Alguna persona, 
sense cap autorització i 
sense saber el que estava 
fent, va alliberar aquests 
dos animals al riu Gaià, 
espai natural protegit. 
Aquest fet és molt greu, 
ja que qualsevol allibera-
ment té conseqüències, 
moltes vegades inespe-
rades, sobre el medi.

Malauradament, no és 
la primera espècie que, 
intencionadament, s’alli-
bera en aquest espai. Ja 
fa un temps algú hi va in-
troduir la gambúsia, una 
espècie de peix america-
na, així com diverses tor-
tugues exòtiques i ànecs 
blancs, entre altres.

Tots aquests animals 
els considerem espècies 
exòtiques, que en alguns 
casos són també invaso-
res. Tal com es recull al 
Projecte Exocat, al nostre 
país hi ha citades un total 
de 1.235 espècies exòti-
ques. I de totes aquestes, 
un total de 177 (el 14 %) 
tenen un comportament 
invasor que provoca im-
pactes considerables en 
els ecosistemes natu-
rals, a altres espècies o 
a les activitats humanes 
i econòmiques. Aques-
tes espècies exòtiques 
invasores, que algun dia 
algú va alliberar, de ma-
nera intencionada o no, 
són actualment una de 
les principals causes de 
pèrdua de la biodiversitat 
del planeta. I, a més, te-
nen afectacions directes 
sobre nosaltres mateixos.

L’objectiu d’aquesta xar-
xa d’alerta d’EEI és dis-
posar d’entitats o per-
sones per tot el territori 
que informin de l’apari-
ció de noves espècies 
exòtiques a Catalunya o 
que es detectin en llocs 
on no se’n tenia cons-
tància. És important que 
els col·laboradors con-
sultin la distribució de 
les espècies a l’Exocat, 
per tenir una idea del 
coneixement de la distri-
bució de les espècies. La 
xarxa d’alerta està for-
mada per entitats o per-
sones col·laboradores 
que vulguin subminis-
trar informació sobre 
les espècies exòtiques 
invasores. Així mateix, 
es disposa d’una sèrie 
de col·laboradors de re-
ferència, lligats al món 
tècnic i centres d’inves-
tigació, en els diferents 

grups taxonòmics, per 
a la validació de la in-
formació i suport a la 
xarxa. Si qualsevol per-
sona detecta una espè-
cie exòtica invasora per 
primer cop és molt im-
portant que ho posi en 
coneixement de la xarxa 
d’alerta (especiesinva-
sores.tes@gencat.cat)

A escala més local, un 
grup de voluntariat, la 
Xarxa d’Observadors 
Ambientals de la conca 
del riu Gaià, que coordi-
nem des de La Sínia, té 
entre una de les seves 
línies d’acció avisar de 
la presència d’aquest 
tipus d’espècies. Do-
nem les gràcies a totes 
les qui hi participeu. Si hi 
voleu participar, només 
cal que ens adreceu 
un correu electrònic a 
xoag@riugaia.cat.

Així doncs, podem afir-
mar que qualsevol allibe-
rament no autoritzat de 
fauna al medi, pot tindre 
un impacte greu i, fins i 
tot, irreversible sobre la 
biodiversitat i el medi on 

viu. Cal fer una crida a 
tothom per demanar que 
s’eviti sempre aquest 
comportament.

La Generalitat de Cata-
lunya impulsa una xarxa 

d’alerta d’espècies exòti-
ques invasores (EEI), un 
mecanisme de detecció 
ràpida d’espècies exòti-
ques a Catalunya, espe-
cialment de les espèci-
es exòtiques invasores. 
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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, ubicat a l’ermita de Sant 
Ramon, al Catllar, i impulsat 
per l’Ajuntament del municipi 
i l’Associació Mediambiental 
La Sínia, ha rebut les primeres 
visites aquests mesos de juliol 
i agost després de la seva in-
auguració el mes de juny pas-
sat. Les visites han estat els 
dissabtes al matí amb visita 
guiada a càrrec de membres 
de l’Associació Mediambiental 
La Sínia a tothom que hi acu-
dia d’11 a 13 hores. 
El públic que ha visitat l’espai 
ha estat molt heterogeni, com-
binant el que procedia del Baix 
Gaià amb altres punts d’arreu 
de Catalunya. Un nombre im-
portant procedien de la visita 
al Castell del Catllar i, a l’inre-
vés, altres visitants allargaven 
la seva estada a la localitat 

El Centre d’Interpretació 
del riu Gaià s’obre 
a les visites escolars

anant al castell. Per això, es 
volen impulsar packs de visita 
que incloguin els dos espais i 
també la resclosa del riu Gaià.
A partir d’aquest mes d’octu-
bre, aquestes visites s’hauran 
de fer de forma concertada 
durant els caps de setmana 
i festius a través del correu 
electrònic elcatllar@riugaia.
cat. Trobareu més informació 
a www.elcatllar.cat.
La gran novetat aquesta tardor 
serà, però, entre setmana, quan 
el Centre d’Interpretació del riu 
Gaià oferirà una visita pedagò-
gica als escolars, emmarcada 
en l’entorn natural del riu. Es 
demanarà un ajut econòmic a 
la Diputació de Tarragona per 
crear material d’educació am-
biental per potenciar aquestes 
visites d’escoles. 

La Colla de Gegants i Grallers  
del Catllar pren part en el  
33è Aplec Internacional a l’Alguer
La Colla de Gegants i Grallers 
del Catllar ha pres part, del 24 
al 26 de setembre, en el 33è 
Aplec Internacional que ha tin-
gut lloc a la ciutat de l’Alguer, 
a l’illa de Sardenya. Aquest 
aplec internacional, que es 
desenvolupa en el marc de les 
Festes de Sant Miquel de la lo-
calitat italiana, està organitzat 
per Adifolk Cultura Catalana.
La colla gegantera catllarenca, 
representada per 22 dels seus 
membres, va assistir a l’aplec 
amb els dos gegants nous i 
els cinc capgrossos. A la ciu-
tat sarda van tenir una agenda 
molt intensa, que va començar 
amb la plantada i presentació 
el divendres 24. El dissabte 
25 al matí van participar en 
una cercavila i a la tarda van 
ballar conjuntament tots els 
gegants, capgrossos i imatge-
ria. Diumenge 26, tant al matí 
com a la tarda, van ballar sols 
els dos gegants i capgrossos 
catllarencs.
L’Aplec internacional s’orga-

nitza des de 1988 amb l’objec-
tiu de donar a conèixer arreu 
d’Europa la cultura popular 
catalana.
L’alcalde del Catllar, Joan Mor-

là, ha agraït al síndic de l’Alguer, 
Mario Conoci, l’acollida dispen-
sada per la ciutat a la colla de 
gegants i grallers del municipi 
amb un saluda oficial.
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Festa Major del Catllar 2021
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Al Catllar vam celebrar 
el passat dissabte 11 de 
setembre la Diada Nacio-
nal de Catalunya amb una 
ofrena floral per part de 
l’Ajuntament, partits po-
lítics i diferents entitats 

del municipi, la lectura 
del manifest a càrrec del 
diputat al Parlament i veí 
del nostre municipi Carles 
Castillo, i sardanes amb la 
Cobla Ressò dels Dansai-
res del Baix Penedès. 

Segon cicle de  
Cinema a la fresca  
a les urbanitzacions

Celebració de la  
Diada nacional de 
Catalunya

Aquest estiu s’ha celebrat 
el segon cicle de Cinema a 
la fresca, una iniciativa im-
pulsada per l’Ajuntament 
del Catllar el primer any de 
pandèmia per descentra-
litzar actes culturals del 
nucli cap a les urbanitzaci-
ons. En la primera jornada, 
el 3 de juliol, es va poder 
veure la pel·lícula Dios 
mío! ¿pero qué te hemos 

hecho… ahora? a la pista 
de la Cativera. Quinze dies 
després es va projectar 
¡Scooby! a la urbanització 
Esplai Tarragoní, i es va 
acabar al Centre Cultural 
amb Bohemian Rhapsody, 
que s’havia suspès al juli-
ol i també un segon cop a 
l’agost a causa de la plu-
ja, quan estava prevista al 
parc de Llevant.
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Mantenir-se a la Primera Ca-
talana per mèrits esportius. 
Aquest és l’objectiu d’aquesta 
temporada del CE El Catllar, que 
en les dues darreres campanyes 
ha aconseguit salvar-se als des-
patxos a causa de la Covid-19. 
Ho farà amb Àlex González ini-
ciant la seva segona etapa com 
a entrenador del primer equip. 
En la primera, va aconseguir 
l’ascens a la Primera Catalana. 
La plantilla s’ha renovat a fons, 
amb quinze cares noves i només 
tres jugadors que continuen. 
L’aposta en la segona tempora-
da de la directiva encapçalada 
per Francesc Armengol és per 
aconseguir la permanència amb 
jugadors joves i molts de casa, 
com Jordi Prades, que torna al 
CE El Catllar per convertir-se 
en un jugador de referència. La 
temporada comença el primer 
cap de setmana d’octubre.

A la resta d’equips del CE El Cat-
llar també hi ha novetats, com 
el pas de l’equip de veterans a 
competir en la categoria F11 i 
la creació d’un segon equip ben-
jamí i un cadet. Fins ara no hi 
havia equip en aquesta catego-
ria. D’aquesta manera, segons 
Armengol, un nen que comenci a 
jugar als cinc o sis anys a futbol 
podrà desenvolupar tota la seva 
vida esportiva al CE El Catllar.

TEnnIS
Individual absolut masculí
Campió: Marc Vadillo
Subcampió: Ivan León

Dobles absolut femení
Campiones: Andrea Toral i Jordina 
Toral
Subcampiones: Pilar Jové i Marian 
Saiz

Dobles absolut masculí
Campions: Ivan León i Marc Vadillo
Subcampions: Francesc Cáceres i 
Carles Álvarez

Dobles absolut mixtes
Campions: Irene López i Ivan León
Subcampions: Jordina Toral i Fran-
cesc Cáceres

14è Torneig de Festa Major de tennis i pàdel
PàDEl
Dobles absolut femení
Campiones: Laia Pa-
lazón i Irene Pérez
Subcampiones: Laura 
Martí i Glòria Porta

Dobles absolut mixtes
Campions: Laia Martí i 
Jordi Serrano
Subcampions: Isabel 
Guinart i Albert Pana-
dès

Dobles absolut masculí
Campions: Juan León i 
Ivan León
Subcampions: Adrià 
Pérez i Roger Padró.

TEnnIS

El passat 4 de juliol, els camins del 
Catllar van tornar a acollir l’Open 
Kenda Marathon Xallenger. L’es-
tiu passat es va haver d’ajornar la 
cursa a causa de la Covid-19. Va 
comptar, com cada any, amb l’or-
ganització a càrrec del Club Open 
Natura BTT a través d’un equip de 
voluntaris i voluntàries. 

Després que la tempora-
da passada el Club Futbol 
Sala El Catllar Atlètic es ne-
gués a competir en la lliga 
adulterada a causa de la 
Covid-19 —per motius de 
seguretat en la salut de 
familiars, aficionats, veïns 
i dels propis/es jugadors/
es—, la qual cosa va pro-
vocar que la federació san-
cionés amb descensos de 
categories, el club afronta 
una nova temporada on 
els dos sèniors masculins 
competiran a la darrera 
categoria, 2a Divisió Ca-
talana de Futbol Sala, per 
primera vegada. Ho faran 
als grups TGN 12 i TGN 13 
per no coincidir en jornada 
entre ells. 
Pel que fa a les noies, la Fe-

deració Catalana finalment 
permetrà la permanència 
a la categoria, ja que es va 
trobar que diversos equips 
havien renunciat i no teni-
en equips per formar-la. 
Per tant, seguirà un any 
més, i amb molt bones 
expectatives per aconse-
guir la permanència a la 1a 
Divisió Femenina de Futbol 
Sala.
Els equips es troben en 
plena pretemporada pre-
parant l’inici de les compe-
ticions a mitjans d’octubre.

Torna  
l’open Kenda 
Marathon  
Xallenger

El CE El Catllar vol  
aconseguir la  
permanència  
a la Primera Catalana

El CFS El Catllar 
atlètic torna a la 
competició després 
d’una temporada 
en blanc

CICLISME FUTbOL FUTbOL SALA
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LES nOSTrES UrbAnITzACIOnS

Mas de Panxé

Una de les urbanitzacions del sector 
del municipi del Catllar que limita 
amb Tarragona és Mas de Panxé. 
S’hi accedeix des de la carretera TP-
2031 i està formada per una setan-
tena de parcel·les. El seu origen es 
troba en els anys vuitanta, quan els 
propietaris de la zona van comen-
çar a vendre parcel·les. Fins al 1992 
no es va redactar el Pla de Reforma 
Interior (PERI), que va permetre or-
denar una urbanització que havia 
crescut de forma molt anàrquica, 
amb una majoria de propietaris que 
només hi tenien un espai on passar 
el temps lliure i les vacances. Es van 
poder corregir alguns carrerons que 
havien quedat sense sortida. També 
es va poder fer l’electrificació i ga-
rantir el subministrament d’aigua a 
través de pous.

Més endavant es va iniciar el procés 
d’urbanització, i fa poc s’ha acabat 
la primera fase, amb la qual s’ha 
fet reparcel·lació i el subministra-
ment d’aigua a través d’EMATSA —
tot i que l’aigua només arriba a les 
parcel·les que compten amb un ha-
bitatge residencial i la resta han de 
seguir abastint-se a través de pous. 

En una segona fase s’ha de fer el 
clavegueram, una obra que no serà 
gaire difícil, ja que només han de 
connectar amb la xarxa de la urba-
nització veïna de Mas d’Enric i amb 

la depuradora d’aigües residuals, 
que està molt a prop. Cal, però, una 
inversió que, a causa d’una part de 
veïns morosos, no es pot portar a 
terme. Un cop fet el clavegueram, 
podran també asfaltar definitiva-
ment els carrers.

Mas de Panxé disposa d’un nom-
bre important de zones verdes, però 
actualment només hi ha arbrat en 
aquests espais. Les parcel·les són 
de mides diferents, però abunden les 
que arriben als 1.000 metres qua-
drats, i n’hi ha algunes que arriben 
fins i tot als 2.000, cosa que eleva 
els costos d’urbanització.

Dels propietaris de parcel·les de la 
urbanització, la majoria procedeixen 
de Tarragona i, d’aquests, hi ha una 
part important de Sant Pere i Sant 
Pau, molt propera a Mas de Panxé. 
Als inicis, no hi vivia ningú de forma 
permanent, i actualment la meitat 
ja hi resideixen tot l’any. També la 
situació creada per la Covid-19 ha 
fet augmentar una mica més els 
qui han convertit la seva propietat 
a Mas de Panxé en primera residèn-
cia. Una de les queixes dels veïns 
és que amb la nova distribució de 
contenidors s’han reduït de dues a 
una les illes de contenidors, cosa 
que consideren que és insuficient 
per a una urbanització com Mas de 
Panxé.

Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

InGrEDIEnTS  
(per a 6 persones)

◗ 3/4 tassa de suc 
de pinya enllaunada

◗ 1 1/2 cullerada de 
gingebre acabat de ratllar

◗ 1 1/2 cullerada d’all picat

◗ 1/2 tassa de ketchup

◗ 1/2 tassa de salsa 
de soj.

◗ 1/4 tassa de xerès

◗ 1/4 tassa de sucre 
moreno

◗ 1 cullerada de Sriracha

◗ 2 cullerades de vinagre 
d’arròs

◗ 1 cullerada d’oli 
de sèsam torrat

◗ 1,5 kg de cuixes 
de pollastre

PrEParaCIÓ
◗ Barregeu tots els ingredients 
de la marinada en un bol. 
Reserveu 3/4 de tassa a part.
◗ Afegiu el pollastre, 
remeneu i deixeu deixeu reposar 
de 24 a 48 hores.
◗ Coeu el pollastre a la brasa, 
planxa o grill. Pinteu-lo eventual-
ment amb la salsa que 
hem reservat prèviament.
◗ Decoreu amb trossets de pinya.

PollaSTrE HaWaIà 
HUlI HUlI

Més receptes a:  
https://lasdeliciasdeariadna.wordpress.com  
las delicias de ariadna

Aquesta vegada us proposo un sugge-
rent viatge a Hawaii a través d’un dels 
plats més  típics de la seva rica gas-
tronomia: el pollastre Huli huli. Com no 
podia ser d’una altra manera, la pinya 
és una de les protagonistes d’aquest 
pollastre al grill tendre i deliciós. És una 
recepta gustosa i molt senzilla de pre-
parar. Pel que fa als ingredients, si no 
trobeu Sriracha, feu servir pebre vermell 
picant; en el cas del vinagre d’arròs, el 
podeu substituir per vinagre de poma, 
i pel que fa a l’oli de sèsam, qualsevol 
oli vegetal anirà bé. Pel que fa al format, 
podeu fer servir cuixes i/o continuacions 
de pollastre sense pell, amb os o sense, 
o bé pits de pollastre a daus per fer-ne 
broquetes.
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Pilar Ramón
Veterinària col·legiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

vET-COnSEJOS

10 mAnerAs 
de HAcer  
feliZ A  
tu gAto

1.  lleva al día sus visitas vete-
rinarias. “Gato sano, gato feliz”. Los 
felinos saben disimular muy bien las 
enfermedades, así que es importante 
que busques un servicio veterinario a 
domicilio o una clínica cat friendly que 
pueda cuidar de su salud.

2. Pasa tiempo con él. Tu gato te 
quiere y está deseando pasar todo el 
tiempo posible contigo. Aunque no lo 
parezca.

3. Ponle microchip. Si se extravía 
será mucho más fácil encontrarlo.

4. Proporciónale espacio para in-
vestigar y curiosear. Y prepárale un 
lugar especial para él, le encantará.

5. Cuida las condiciones y carac-
terísticas de su arenero. Es un sitio 
importante para él y no hay que hacerlo 
de cualquier forma.

6. Permítele rascar. Lo necesita y 
le relaja. Un rascador alto y robusto 
en un lugar estratégico puede hacerle 
muy feliz.

7. Juega con él. Sobre todo con ju-
guetes de presa. El gato es un depre-
dador natural.

8. Que salga al exterior o al bal-
cón, de manera controlada. O que 
mire por una ventana. Los estímulos 
ambientales externos a su hogar le pro-
porcionan mucho bienestar emocional.

9. acostúmbralo al transportín. 
Por si necesitas ponerlo ahí en algún 
momento de su vida (veterinario, viajes, 
mudanzas…).

10. adopta otro gatito. Se harán 
compañía y se divertirán juntos. Pre-
gunta a tu veterinario de confianza so-
bre cómo proceder para que la adap-
tación a un nuevo gato sea agradable 
para todos.

Iniciem un altre curs immers en la 
pandèmia que ens acompanya des 
del març del 2020, i per la qual hem 
hagut de replantejar-nos aspectes 
molt importants per al projecte de 
la Llar, com la participació de les fa-
mílies, l’entrada relaxada... Aspectes 
enyorats tant per les famílies com 
per nosaltres, les educadores. Altres 
aspectes s’han hagut de repensar 
i s’han trobat noves fórmules que 
han vingut per quedar-se, com ara 
que algunes trobades de la comu-
nitat educativa es realitzin de forma 
telemàtica, la qual cosa afavoreix 
l’assistència de les famílies, perquè 
es poden fer des de casa amb els 
infants.

Per altra banda, conviure amb el 
SARS-CoV-2 ens ha dut aspectes 
negatius i positius.

Un dels aspectes que hem hagut d’in-
troduir en els centres és la utilització 
de la mascareta: mesura sanitària 
bàsica per a la convivència en aquest 
temps i que ha suposat un element a 
integrar en la relació amb els infants.

Hem pogut comprovar que el seu ús 
no influïa en la interpretació de les 
emocions, ja que han après a inter-
pretar els ulls. El dubte era com sa-

bien quina era l’expressió de la resta 
de la cara. Aquest aspecte el vàrem 
exposar als infants a través d’una 
proposta de joc amb fotos de les edu-
cadores mostrant les emocions bàsi-
ques d’alegria, tristesa, por, sorpresa i 
descontentament. Fotos acompanya-
des d’una mascareta que les nenes 
i els nens podien treure per veure la 
nostra expressió facial i poder-la imi-
tar tot jugant davant el mirall.

Amb tot, arran de l’article del doctor 
en biologia i professor de genètica 
de la Universitat de Barcelona Da-
vid Bueno i Torrens, amb el títol “La 
mascareta pot afectar l’aprenentatge 
de la llengua” (Diari Ara. 30/01/21), 
en el qual exposa el que l’investiga-
dor Alexander Chern i els seus col-
laboradors de diverses universitats 
americanes, varen publicar en la re-
vista de l’American Academy of Oto-
laryngology, Head and Neck Surgery, 
descobrim els canvis que comporta 
dur mascareta en la manera de parlar. 
Canvis que poden endarrerir i dificul-

tar els aprenentatges de la llengua 
en els infants. I és que la mascareta 
esmorteeix el so de la veu, perdent 
subtileses en l’entonació, i no ens 
poden veure clarament l’expressió 
facial quan parlem, la qual cosa és 
bàsica per aprendre paraules noves: 
el cervell relaciona el so amb els mo-
viments de la boca.

A la Llar, en l’acompanyament als in-
fants, una de les activitats més im-
portants és l’aprenentatge de la llen-
gua, que per altra banda és l’activitat 
cognitiva per excel·lència dels infants 
des del seu naixement. Per aquests 
motius, aquest curs, que esperem 
que sigui el darrer de convivència 
amb el SARS-CoV-2, hem introduït 
la mascareta transparent, que no dis-
torsiona la veu i ens poden observar 
el llenguatge no verbal de les expres-
sions, com pronunciem i entonem les 
paraules... tot de guanys per afavorir 
el creixement i l’aprenentatge.

Bon curs a tothom!

LLAr d’InFAnTS L’AGULLA

Començar un nou curs,  
amb pandèmia, repensant...

ESCOLA

Iniciem de nou les classes amb la 
mateixa il·lusió i la mateixa motivació 
amb què vam començar i acabar el 
curs passat. Infantil, primària i secun-
dària han encetat el curs amb l’eufòria 
amb què arriben les novetats i l’alegria 
de retrobar les amistats i els aprenen-
tatges. I en algun cas, també, amb la 
recança de veure com les vacances 
d’estiu ja s’han acabat.

Per descomptat, seguim encara amb 
aquesta nova realitat en què preva-
len algunes mesures sanitàries que, 
ens agradin o no, ja formen part de 
les nostres vides i que des del centre 
tenim el compromís de vetllar. Conti-
nuem fent ús de la mascareta, seguim 
mantenint diferents punts d’entrada i 

de sortida per a l’alumnat del centre 
i seguim amb el rentat de mans i la 
ventilació continuada

En aquest sentit, volem agrair ara de 
nou l’esforç de totes les famílies que 
el curs passat van col·laborar i ens van 
ajudar a fer més fàcil la implantació de 
tot el seguit de mesures que, excep-
cionalment, va caler implantar i que, 
com hem dit, encara no podem deixar 
enrere. Esperem que enguany aquesta 
resposta sigui igual de positiva i sa-
tisfactòria.

Volem agrair també a l’Ajuntament la 
seva mirada de futur en prendre la de-
cisió de fer una escola de música més 
gran que permetés encabir-hi aulari 

per al centre i fer així realitat un desig 
per tots i totes esperat. 

Aquest curs a L’Agulla estem tenint 
molta matrícula nova i creiem que és 
fruit d’una bona feina, d’unes bones 
instal·lacions i de l’augment d’ha-
bitants al municipi. Potser, en part, 
com a resultat d’una pandèmia en 
què la població dona més valor a la 
tranquil·litat que proporciona un en-
torn natural.

Molt bon curs a tothom, que sigui 
tranquil, que arribi carregat de vivèn-
cies i que els grups confinats siguin 
pocs.

Equip directiu de l’IE L’Agulla

Comencem aquest curs 2021-
2022 per primera vegada amb tots 
els cicles i tots els docents junts
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gent que llegeix el llibre?
El que més il·lusió m’ha fet és el d’una 
neta d’un casteller del segle XIX de 
qui parlem al llibre, de Ca Margol. Ella 
va ser una de les informants del llibre 
amb les històries que havia sentit a 
casa, perquè ella no havia conegut 
el seu avi, però li ha fet molta il·lusió 
trobar-lo al llibre. A més, hi ha hagut 
molta gent que s’ha sentit agraïda 
que una persona de fora, com és el 
meu cas, hagi treballat una història 
desconeguda i que gairebé no surt 
de l’àmbit local.

»el que sí que hi ha al catllar és una 
diada que en els darrers anys s’ha con-
vertit en molt potent dins del calendari 
casteller.
Segurament, el fet que em va fer des-
cobrir la història anterior del Catllar 
és que actualment la història se se-
gueix escrivint dia a dia. Si la Diada 
del Catllar avui en dia no fos potent, 
no m’hauria interessat per la histò-
ria anterior perquè no la coneixeria. 
Sí que els últims anys la Diada ha fet 
una evolució espectacular.

»en el llibre has trobat les claus 
d’aquesta evolució tan espectacular?
El motiu principal del gran apogeu ac-
tual dels castells al Catllar és la mà 
esquerra del Joan Olivé durant qua-
ranta anys que va organitzar la Dia-
da, començant per actuacions on la 
plaça estava bastant buida i s’hi feien 
castells de sis. Any rere any, parlant 
amb les colles, contractant-les, que 
estiguessin a gust, fins a arribar a un 
cartell que funcionés i, a partir d’aquí, 
deixar que les colles valoressin la pla-
ça per elles mateixes, i això ha acabat 
donant uns grans castells.

»Ara tenim aquest parèntesi del co-
vid-19. com creus que afectarà els 

 El motiu principal del gran apogeu 
actual dels castells al Catllar és 
la mà esquerra del Joan Olivé”
El passat 21 d’agost es va presentar el 
llibre El Catllar, passió castellera. 250 
anys de tradició (1770-2020), editat 
per Cossetània Edicions. L’autor és el 
tarragoní —amb arrels al Baix Gaià per 
part de pare a la Nou de Gaià— Joan 
Rovira i Miró, que també ha estat pre-
goner de la Festa Major del Catllar 
2021. Té 21 anys i estudia tercer de 
Filologia Catalana a la Universitat Ro-
vira i Virgili. El seu treball de recerca 
El Catllar, la joia dels castells al Baix 
Gaià, va ser premiat per la Coordinado-
ra de Colles Castelleres de Catalunya 
el 2017. És col·laborador de l’Enciclo-
pèdia Castellera.

»d’on surt la idea d’aquest llibre?
Surt d’una època de pandèmia. El 
2020 s’havia fet al Catllar un acte de 
commemoració dels tres pilars de vuit 
de 2015, i pel 2021 se’m va proposar, 
ja que havia fet un treball de recerca 
quatre anys abans sobre els castells 
al Catllar, que, d’aquesta base que ja 
tenia, escrivís un llibre que tractés tota 
la història dels castells al poble. Des 
del 1770 fins a l’actualitat.

»com havia estat aquell treball inicial?
Era el treball de recerca de batxillerat 
i va servir per posar els fonaments 
d’una història local dels castells dels 
segles XVIII i XIX. Es marcava el final 
de l’etapa el 1898, que és l’últim any 
que hi ha documentada una actuació 
castellera al Catllar. A partir d’aquí, 
vaig ampliar la informació que ja te-
nia i vaig afegir més contingut, fins a 
l’actualitat. La idea d’escriure un llibre 
sempre havia planat des del moment 
que vaig acabar el treball de recerca, 
però mai havia trobat el moment. Fins 
ara.

»el catllar mai ha tingut colla castellera?
Mai, excepte el 1985, quan uns veïns 
del poble van organitzar una colla cas-
tellera que va durar el dia de la festa 
major i ja està. En un mes assagen, 
compren les camises, reuneixen vui-
tanta o noranta veïns del poble i fan 
castells de cinc i un pilar de quatre 
el dia de la festa major. Més enllà 
d’aquest fet anecdòtic, no hi ha hagut 
mai colla castellera al Catllar. Sí que 
molts veïns del poble, des del segle 
XVIII fins ara, fan castells, però en al-
tres agrupacions.

EnTrEvISTA a JOAN ROvIRA
AUTOR DEL LLIbRE ‘EL CATLLAR, PASSIó CASTELLERA. 250 ANyS DE TRADICIó (1770-2020)’

l’ajuntament 
del Catllar vol 
obsequiar amb 
un exemplar del 
llibre El Catllar. 
Passió castellera. 
250 anys de tra-
dició (1770-2020), de Joan rovira i 
Miró, a les famílies que  
encara no el tinguin. S’entregarà un 
exemplar per habitatge, que es pot 
recollir a les oficines municipals,  
de dilluns a divendres, en horari de 
09.30 a 13.30 hores.

castells aquesta aturada?
No és el primer cop que hi ha una 
aturada en el món dels castells. Epi-
dèmies o guerres han estat entre-
bancs per les colles castelleres. No 
m’atreveixo a fer pronòstics, però 
crec que no arribarem al nivell que 
havíem arribat anteriorment en un  
període curt, però la recuperació serà 
més ràpida del que molta gent pot ar-
ribar a pensar.

»la diada del catllar es mantindrà en 
aquest nivell?
Sí. S’ha vist els dos darrers anys, que 
s’han fet actes commemoratius i les 
colles han seguit venint i el compro-
mís, pel que sembla, es manté intacte. 
Molt haurien de canviar les coses per-
què les colles no se sentissin a gust a 
la plaça en un futur. 

»en el teu cas, tens algun projecte re-
lacionat amb la investigació en el món 
dels castells?
Ara mateix, un cop acabat el llibre, em 
prendré uns mesos en blanc comple-
tament per descansar i després ja 
miraré si em dedico a un tema més 
casteller o vaig per altres camins.

»quins comentaris t’han arribat de la 
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La Laia, nascuda a Xerta 
l’any 1997, és una escripto-
ra novella que ha obtingut 
el Premi Documenta 2020, 
un guardó que serveix per 
descobrir nous talents.

La novel·la té lloc a les Ter-
res de l’Ebre, d’on ella és 
originària. Entre altres as-
pectes, descriu les dures 
tasques que els pagesos 
de la zona duen a terme, 
alhora que en reivindica 
el parlar per boca del pare 
del personatge. La història 
és un entramat de vides 
que s’acaben entrecreuant. 
S’inicia de forma difosa en-
tre els diferents personatges 
que hi apareixen, però quan 
avança la trama aviat se’n 
treu l’entrellat.

L’autora no oblida els joves 
que van anar a lluitar a la 
Guerra del 36 sense mitjans 
ni formació. Ens descriu les 
trinxeres i l’odi als ulls de les 
famílies que hi van perdre 
combatents, entre altres, els 
de la Lleva del Biberó.

Una part de la història trans-
corre a Barcelona, més con-
cretament al barri de Gràcia, 
on es descriu aquella dife-
rència entre la vida a la ciu-
tat i la dels pobles, el con-
trast entre viure a cel obert 
amb la natura o fer-ho a 
la gran ciutat envoltats de 
foscor.

El personatge principal és 
l’Arnau, un nen que és fo-
ragitat de casa seva, ja que 
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LES CLOSQUES

LLIbrES

DITES  
POPULARS
Tardor serena, hivern ven-
tós; tardor ventosa, hivern 
serè.

FEINES  
ALS HORTS
 Sembrarem i plantarem: 
escaroles, espinacs, brò-
quils, cols, bledes, cebes, 
xicoira.
 Les escaroles s’han de re-
gar amb molta freqüència, 
ja que podrien espigar-se.
 Preparació del compost 
amb les restes de collites, 
fulles, menjar... Cal api-
lar-ho tot en un lloc airejat, 
regar-ho de tant en tant i 
barrejar-hi fems o nitrat 
amònic; al cap de sis me-
sos podrem disposar d’un 
bon adob vegetal.

ARBORICULTURA
 Tractament contra la pro-
cessionària en els pins.
 Comencen les tasques 
forestals.

JARDINERIA
 Poda d’arbustos i tan-
ques. Cal adobar amb fems 
o amb adob químic a raó de 
130 gr/m2.
 Plantarem: pensaments, 
jacints, lilàs, clavellines...
 Cal regar i adobar els 
rosers per aconseguir una 
bona floració a la tardor.

CAMP
 A finals de la tardor co-
mença a ser bona època per 
plantar arbres i arbustos, 
sobretot de rel nua.
 Aplicar un adob orgànic 
tipus fems, compost, etc.
 No utilitzar fertilitzants ni-
trogenats en aquesta època 
perquè estimulen el crei-
xement de nous brots i en 
aquesta època les plantes 
estan o entraran en repòs i 
no ho necessiten.
 A finals de tardor es pot 
començar a podar, si es pre-
veuen gelades millor aturar 

la poda.
 A finals de tardor, adobar i 
llaurar per esponjar i airejar 
la terra.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
FrUITErS
Cítrics: Minadora, cal estar 
pendents de tractar en plan-
tacions joves, amb brots 
nous i receptius; reconeixe-
reu l’atac perquè l’eruga fa 
galeries a les fulles apicals 
i més tendres. Si l’arbre és 
adult es pot considerar que 
ho superarà per si mateix, 
altrament caldrà un tracta-
ment.
Fruiters en general: Estra-
tègies de tractament a cai-
guda de fulla, es recoma-
na fer un tractament amb 
productes cúprics; segons 
règim de pluges i humitats 
que es registrin podem fer 
dos tractaments.

olIVEra
Mosca de l’oliva: cal estar 
atents al contestador del 
Servei de Protecció dels 
Vegetals, a fi de fer el trac-
tament en el moment més 
oportú, al telèfon 977 219 
312.
Cal respectar els terminis 
de seguretat dels productes 
utilitzats, que són els dies 

que han de passar entre el 
tractament i la recol·lecció.
La tardor és temps de collir 
olives i fer oli, cal recordar 
que:
 Oli d’oliva extra verge: oli 
de la primera premsada a 
menys de 27ºt i menys de 
0,8º d’acidesa.
 Oli verge extra: molt simi-
lar a l’extra verge, però l’aci-
desa pot arribar fins als 2º. 
 Oli d’oliva (refinat): bar-
reja d’olis i tractaments 
diversos, té moltes menys 
qualitats que els anteriors.
 Oli de pinyolada: extracció 
química i refinació de la pi-
nyolada.

EnCIaM Míldiu 
Mesures culturals: Com to-
tes les malalties criptogà-
miques, s’han d’evitar els 
excessos d’humitat.
CEBa , Porro I CalÇoT 
Míldiu 
Mesures culturals: Cal no 
fer plantacions denses, per 
afavorir una bona ventilació 
i procurar un bon drenatge 
del terreny. D’altra banda, 
és important controlar els 
adobs nitrogenats, ja que 
sovint s’apliquen en excés i 
acaben essent els respon-
sables de la fragilitat de la 
planta i, en conseqüència, 
de la seva futura infecció.

oCTUBrE/noVEMBrE 

FEInES AL CAMP, HOrTA I JArdÍ

podeu trobar  
més informació  
d’aquest i altres  

llibres a:  
https://www. 

laltraeditorial.cat/llibre/ 
les-closques/

els recorda la tragèdia que 
van viure. De fet, l’envien a 
una torre a fer de paleta. 
Allà descobreix l’amor, però 
continua fugint, fins que al 
final acaba tornant al lloc 
d’origen i amb els seus.

De fet, la fugida dels dife-
rents personatges de les 
situacions que els envolten 
és el fil conductor d’aquesta 
obra. Uns personatges tot 
sovint complexos que fan 
pensar en la guerra, la vio-
lència bèl·lica i la de gènere, 
a més de molts altres temes 
actuals.

Per tot plegat el llibre m’ha 
agradat. En diversos capí-
tols l’he hagut de rellegir, ja 
que hi ha moments que les 
vides paral·leles dels per-
sonatges, la majoria amb el 
nom que comença en ‘A’, es 
poden arribar a confondre.

A partir d’aquesta primera 
obra de l’autora esperem 
que en segueixin moltes 
altres, si pot ser, que també 
expliquin com era la vida al 
Delta de l’Ebre i amb l’esti-
ma que ho ha fet.

autora: laia Viñas
Editorial: l’altra 
editorial
172 pàg.
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

Comença la tardor després del 
segon estiu de pandèmia.

Un estiu on l’Ajuntament del 
Catllar ha programat una sèrie 
d’activitats per a les seves vila-
tanes i els seus vilatans: teatre, 
concerts, cinema a la fresca a 
les urbanitzacions, festa ma-
jor... Uns esdeveniments que 
han estat marcats de nou per 
les restriccions derivades de la 
pandèmia: horaris, aforament, 
mascaretes, distància, etc., i 
que han sigut un èxit gràcies a 
la dedicació i l’esforç de totes 
les treballadores i treballadors 
de la corporació, entitats impli-
cades i la resta de voluntaris, 

sempre disposats a ajudar i 
aportar idees!

Un any més l’Ajuntament conti-
nua apostant per promoure es-
deveniments descentralitzats 
en diferents urbanitzacions del 
terme: castells de focs per Sant 
Joan, havaneres i cinema a la 
fresca.

Pràcticament amb el comen-
çament de la tardor comença 
un nou curs escolar amb mol-
tes ganes de recuperar una 
certa “normalitat” prepandè-
mia. Des d’aquí felicitem tot  
el personal que s’ha dedicat a 
preparar la tornada de la mai-

nada en aquest nou curs ple de 
reptes.

Amb l’arribada de la tardor i amb 
el dispositiu especial que s’ha dut 
a terme en les passades setma-
nes, esperem poder girar full dels 
episodis de macrobotellots que 
pertorbaven el descans dels nos-
tres conciutadans —tot i la reac-
ció d’un grup minoritari a xarxes 
socials que semblava mostrar 
poc interès pel descans de les 
seves veïnes i veïns.

Continuant amb el tema de se-
guretat als carrers i recuperant el 
compromís assumit fa un any en 
sessió plenària, el ple del passat 
13 de setembre va aprovar per 
majoria absoluta, amb només 
un vot en contra de MO1-TE i 

l’absència de Cs, un nou conveni 
amb el Servei Català de Trànsit. 
Amb l’entrada en vigor d’aquest 
nou conveni, la Guàrdia Municipal 
del Catllar podrà emetre butlletins 
de denúncia dels conductors que 
infringeixin el Codi de Circulació i 
el Servei Català de Trànsit es farà 
càrrec de la tramitació d’aquestes 
denúncies. Aquest punt es refor-
çarà aviat amb la finalització del 
Pla de mobilitat del Catllar, que 
s’està elaborant conjuntament 
amb el Servei Català de Trànsit i 
la Diputació de Tarragona.

Però hi ha més coses que també 
es van perfilant aquesta tardor i 
que volem mencionar, entre al-
tres, el Pla d’igualtat que està ela-
borant la Comissió Sectorial de 
Serveis Socials, Igualtat i Promo-

ció econòmica. Sobre el concurs 
de projectes per la redacció del 
projecte del pavelló poliesportiu 
al Catllar, ja estem a la penúlti-
ma fase, on els cinc classificats 
desenvoluparan les seves idees 
presentades en fases anteriors 
i dels quals sortirà un únic gua-
nyador, que serà l’encarregat 
de dur a terme el projecte. I per 
acabar, sense ser menys impor-
tant, volem exposar la tasca que 
s’està duent a terme per millorar 
la seguretat de persones i béns, 
amb l’execució i manteniment de 
les franges perimetrals de tot el 
municipi.

Doncs amb tot això comencem 
aquesta tardor, amb empenta per 
seguir treballant per tots vosal-
tres!

Comença la tardor

Recordem com són les coses, 
perquè a vegades la memòria 
és fràgil, i anem al ple celebrat 
el 19 de maig de 2016, on l’equip 
de govern del PSC va presentar 
els pressupostos per aquell any 
i en la partida d’inversions, els 
grups de l’oposició, que són els 
que governen avui dia, van votar 
en contra, i aquells pressupos-
tos no van poder anar endavant.

Però no devien ser tan dolents, 
malgrat els seus vots en contra, 
perquè quan han tingut l’opor-
tunitat de governar han copiat 
aquella partida d’inversions. La 

mateixa partida que van votar en 
contra el 2016, ara l’han copiada 
i fan el que es reflectia en aquell 
pressupost amb anys de retard.

Per exemple: posar llums LED 
a urbanitzacions del poble, l’ar-
ranjament de les pistes de ten-
nis i el seu sistema informàtic de 
control de gestió, proporcionar 
un lavabo a les instal·lacions 
dels Diables, una escola de 
música, locals per a les entitats 
del municipi, la museïtzació de 
l’ermita de Sant Ramon, i la re-
alització d’un pavelló esportiu/
sala polivalent (a l’estil del re-

centment inaugurat als Palla-
resos), segons les necessitats 
exposades pels clubs esportius 
de l’època i amb la seva aprova-
ció en el model a realitzar. 

Tot això estava als pressupostos 
del 2016, fa 5 anys, i van votar 
que no.

Finalment, amb aquest retard 
partidista i un cop copiats, s’han 
pogut realitzar i tirar endavant 
perquè nosaltres sí que els hem 
donat suport i no hem fet una 
votació negativa per sistema, 
per ser oposició, com feien ells. 

a vegades la memòria és fràgil

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

Nosaltres pensem en el poble 
i el nostre grup dona suport a 
tot el que ajuda i beneficia la 
ciutadania del Catllar i no fem 
polítiques partidistes. 

El projecte de pavelló que pre-
senta l’actual equip de go-
vern no s’assembla gens al 
nostre de fa cinc anys, i n’es-
tan duplicant el pressupost 
d’execució. Nosaltres seguim  
apostant per aquell model, apli-
cat també per poblacions del 
nostre voltant.

També discrepem en el lloc 
escollit de construcció, a l’en-
trada del poble, al costat de 
les escoles, clara mostra de 
mala planificació i visió de fu-
tur, en no deixar espai per al 
creixement del centre, un lloc 

sense aparcament i un edifici 
que per les seves dimensions  
causarà un important impacte 
visual.

També cauen, de nou, en l’erra-
da de separar les instal·lacions 
esportives, tennis i pàdel en un 
lloc sense possibilitat de créi-
xer, camp de futbol en un altre i 
el pavelló ara en un tercer espai 
diferent, tots en punts distants 
del municipi. 

El nostre model esportiu re-
collia una centralització de tot 
al voltant de l’actual camp de 
futbol, aprofitant els terrenys 
municipals allí existents. 
Què hi farem! Llàstima que,  
posats a copiar, fins i tot en 
això s’equivoquin i ho facin 
malament.

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Sí, así es como trabaja el equipo de gobierno 
de nuestro Ayuntamiento. Lo constatamos 
en los presupuestos anuales, que, una vez 
aprobados, al poco tiempo se modifican; no 
por partidas extraordinarias, sino en ordi-
narias y previsibles (como el vestuario de la 
Policia Municipal... De verdad no se puede 
prever?). No hay visión de futuro a la hora de 

plantar las infraestructuras necesarias: el 
Club de Tenis no podrá crecer más, a menos 
que las pistas necesarias para poder com-
petir a nivel federativo las pongan a más de 
500 metros de las existentes, y en la otra 
punta del núcleo urbano; un polideportivo 
que limitará la zona de enseñanza, en fin, lo 
dicho, sin orden ni concierto.

...Sin orden ni concierto

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

L’equip de govern, amb el suport 
del PSC i la incompareixença de 
Cs, ens ha tornat a apujar els im-
postos en 3 punts, seran 20 € més. 
Segons l’alcalde, “perquè és el que 
s’ha anat fent des de sempre a tots 
els ajuntaments (...) i posant els 
impostos segons estàndards dels 

pobles del voltant”. Sense cap pro-
jecte ni justificació!
Recordem que sobra més de mig milió 
d’euros del que es va recaptar l’any 
passat. També lamentem que a par-
tir d’ara els vigilants posaran multes, 
encara que no tinguem enllestit el pla 
de mobilitat. Fora bo que expliquessin 

per què fa un any, a pregunta nostra, 
van dir que sense aquest pla no es 
podien posar multes. Què ha canviat 
en aquest temps?

Molt temem que només sigui una im-
provisació més d’aquests partits que 
porten l’Ajuntament a la deriva.

ajuntament a la deriva



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


