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Garden Tapioles

  

  Coneixem les nostres  
urbanitzacions: la Quadra  
dels Manous

Treballs  
de millora  
al riu  
Gaià a la  
zona del  
pont vell del 
ferrocarril 
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el regidor 
d’Esports, 
Festes,  
Patrimoni,  
Comunicació  
i Noves  
Tecnologies, 
Francesc Saigí
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L’Ajuntament del Catllar 
impulsa ajudes per pal·liar 

els efectes de la Covid-19

AJUTS PER A FAMÍLIES 
AMB DIFICULTATS  

ECONÒMIQUES

AJUTS ECONÒMICS  
D’URGÈNCIA SOCIAL EN L’ÀMBIT 

DE L’HABITATGE I ALTRES

AJUTS  
A AUTÒNOMS  

I PETITES  
EMPRESES  
DE MENYS  

DE 15  
TREBALLADORS
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Telèfons
AJUNTAMENT  
977 65 31 01 - 977 65 30 07 
977 65 31 08 (fax)
VIGILANTS MUNICIPALS  
619 042 538
ASSISTENT SOCIAL  
977 65 36 87
CONSULTORI MÈDIC  
977 65 36 75
LLAR D’INFANTS  
977 65 49 62
INSTITUT-ESCOLA 
L’AGULLA  
977 65 35 01 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  
977 65 37 42  
CASTELL   
977 65 36 68 
(en horari de visites)
CENTRE CULTURAL  
977 65 36 69  
(local per a la gent gran)
ESCOLA DE MÚSICA   
977 65 31 01
PISCINES 
TORRE D’EN GUIU  
977 65 38 67
JUTJAT DE PAU  
977 65 31 01
PARRÒQUIA 
SANT JOAN BAPTISTA  
977 65 31 39
COOPERATIVA AGRÍCOLA  
977 65 33 29
FARMÀCIA  
977 65 33 81
EMERGÈNCIES (Mossos 
d’Esquadra, Protecció Civil, 
ambulàncies, Bombers)  
112
CAP DE LLEVANT (Tarragona)  
977 25 80 05
CAP DE TORREDEMBARRA  
977 64 38 09
URGÈNCIES  
977 64 38 01
HOSPITAL DE SANTA TECLA  
977 25 99 00
HOSPITAL JOAN XXIII  
977 25 58 00
CONSULTES EXTERNES  
977 25 58 36
AMBULATORI  
977 29 58 66
ATENCIÓ 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
016 - 900900120
AVARIES EMATSA  
900203329
ATENCIÓ USUARI EMATSA  
900550555
AUTOCARS PLANA  
977 780909 - 977354445
AUTOCARS HIFE  
902119814
EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTS DE 
TARRAGONA  902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)  
977 25 34 03
CONSELL COMARCAL 
DEL 
TARRAGONÈS  
977 24 45 00
TANATORI TORREDEMBARRA  
900 50 67 12

Municipi Ordre parades anada

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

Municipi Ordre parades tornada

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

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

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
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de Catalunya

Generalitat de Catalunya
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Sostenibilitat 
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El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
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La pandèmia de la Covid-19 
ha afectat el nostre municipi 
com ho ha fet amb la resta del 
territori, del país i del món. Les 
dades del Departament de Sa-
lut de la Generalitat assenya-
len que al Catllar hi ha hagut 
fins ara una trentena de casos 
positius i gairebé 300 de sos-
pitosos. El confinament que 
vam viure durant la primavera 
per impedir que el contagi del 
coronavirus es descontrolés i 
desbordés el nostre sistema 
de salut pot haver tingut efec-
tes sobre l’economia familiar. 
Les administracions locals 
han de vetllar pel benestar dels 
seus ciutadans i ciutadanes, i 
en moments com aquests hem 
d’impulsar polítiques públi-
ques de suport als col·lectius 
més vulnerables. I això vol dir 
destinar-hi diners, perquè no 

podem permetre que ningú 
es quedi enrere a causa de la 
pandèmia. 

L’Ajuntament del Catllar hem 
obert aquest mes de setembre 
la convocatòria de les tres ba-
ses d’ajuts socials relacionats 
amb el Covid-19. Aquestes 
tres línies diferenciades són: 
ajuts econòmics municipals 
d’urgència social en l’àmbit 
de l’habitatge i altres; ajuts a 
autònoms i petites empreses 
de menys de 15 treballadors 
afectats per l’emergència sa-
nitària de la Covid-19, i ajuts 
per a famílies amb dificultats 
econòmiques.

A la pàgina del costat troba-
reu informació detallada sobre 
les característiques d’aquests 
ajuts i què cal fer per acce-

JOAN  
MORLÀ
Alcalde 
del Catllar

Ningú es pot quedar  
enrere a causa  
de la Covid-19

dir-hi. A la pàgina web munici-
pal hi ha penjades les bases des 
del mateix moment en què van 
entrar en vigor. Aquests ajuts, a 
més, són compatibles amb ajuts 
i subvencions que han impulsat 
altres administracions.

També volia aprofitar aquestes 
línies per agrair als veïns i veï-
nes del Catllar el vostre civisme 
durant la Festa Major i la res-
ta d’activitats i esdeveniments 
que hem organitzat aquest 
estiu. L’Ajuntament del Catllar 
vam decidir, ja des de la festa 
de Sant Joan, fer compatible 
la cultura amb les mesures per 
evitar el contagi de la Covid-19, 
i per aconseguir-ho era bàsica 
la complicitat dels assistents a 
aquests esdeveniments. Excep-
te en comptadíssims casos, la 
resposta ha estat la correcta i 
d’aquesta manera hem acon-
seguit aquesta compatibilitat, 
com demostra l’evolució de les 
dades de l’epidèmia al nostre 
municipi les darreres setma-
nes, que esperem mantenir en 
els propers mesos.
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S’obre la convocatòria de les 
tres bases d’ajuts socials  
relacionades amb el Covid-19
L’Ajuntament del Catllar ha 
obert la convocatòria d’una 
sèrie d’ajudes destinades a 
disminuir els efectes nega-
tius de la crisi social que ha 
provocat la pandèmia de la 
Covid-19, per tal que ningú es 
quedi enrere. Es tracta de tres 
ajuts diferents.

1. Ajuts econòmics  
municipals d’urgència  
social en l’àmbit de  
l’habitatge i altres

Els ajuts econòmics que depe-
nen del pressupost de l’Ajunta-
ment estan destinats a cobrir 
parcialment les necessitats 
amb una base econòmica que 
puguin tenir les persones físi-
ques i/o nuclis familiars que 
portin com a mínim 6 mesos 
empadronats amb les quals 
s’hagi establert un pla de tre-
ball social que contribueixi a 
evitar la repetició o la cronifi-
cació de la situació que origina 
la necessitat.

Els ajuts d’urgència són ajuts 
no periòdics, de caràcter as-
sistencial, subjectes a limitació 
pressupostària, que no gene-
ren dret de continuïtat, desti-
nats a les persones físiques 
amb escassos recursos eco-
nòmics amb el fi d’atendre di-
ferents conceptes. Les neces-
sitats bàsiques que pretenen 
atendre aquestes bases són: 
l’allotjament i els subminis-
traments bàsics (aigua, llum 
i gas sense serveis extres). 
També s’hi poden incloure al-
tres despeses essencials com 
l’atenció sanitària, l’atenció als 
menors en risc, en els casos 
de manca de suport familiar 
o d’altres que determinin els 
serveis socials.

Aquests ajuts són compatibles 
amb qualsevol altre que es pu-
gui percebre, tant de fonts pú-
bliques com dels provinents de 
la iniciativa privada, sense que 
l’addició d’uns i altres suposi 
un enriquiment per a la perso-
na o persones beneficiàries.

Els conceptes pels quals s’ha-
biliten ajuts econòmics són els 
següents:

Habitatge/ 
subministraments

◗ Lloguer/hipoteca.
◗ Subministraments.
◗ Alta de subministraments 
a l’habitatge (causa justifi-
cada).
◗ Reparacions bàsiques per 
proporcionar nivells mínims 
d’habitabilitat.
◗ Inversions mínimes per a 
l’adquisició d’aparells/es-
tris necessaris per garantir 
els subministraments en els 
domicilis dels usuaris.

Altres: (sempre que la 
necessitat no pugui ser 
atesa per qualsevol altre 
tipus de prestació o ajuda, 
i s’adeqüi la quantia de 
l’ajuda a la necessitat 
plantejada)

◗ Medicaments.
◗ Higiene.
◗ Tractaments odontològics 
en supòsits especials.

Més informació:  
www.elcatllar.cat/ 

subvencio-convocada/ 
ajuts-economics- 

municipals-durgencia-
social-en-lambit-de- 

lhabitatge-i-altres

 
 

 
 
2. Ajuts a autònoms i  
petites empreses de menys 
de 15 treballadors afectats 
per l’emergència sanitària 
de la Covid-19

Aquests ajuts s’emmarquen 
en el Pla de Reactivació Eco-
nòmica Municipal del Catllar. 
És un programa de subven-
cions directes a empreses, 
professionals i autònoms de 
qualsevol sector empresarial 
(sector comercial, restauració, 
serveis, indústria, activitats 

l’activitat empresarial al mu-
nicipi. La quantia màxima de 
l’ajut serà de 1.500,00 euros 
per establiment comercial, 
negoci o activitat. Aques-
ta subvenció econòmica és 
compatible amb altres que es 
puguin obtenir. Les consul-
tes relatives a les previsions 
d’aquestes bases es faran 
arribar a l’Ajuntament mitjan-
çant el correu electrònic: se-
cretaria@elcatllar.cat indicant 
a l’assumpte “Consulta Bases 
Activitats Econòmiques”.

Més informació:  
www.elcatllar.cat/ 

subvencio-convocada/
ajudes-a-autonoms- 
i-petites-empreses- 
de-menys-de-15- 

treballadorsafectades-
per-lemergencia- 

sanitaria-de-la-Covid19

 
3. Ajuts per a famílies amb 
dificultats econòmiques
Per poder accedir a aquests 
ajuts cal estar empadronat o 
ser resident al municipi. En el 
supòsit de famílies, aquest re-
quisit l’hauran de complir com 
a mínim un 50% de la unitat 
familiar. El sol·licitant hau-
rà d’estar en procés d’aten-
ció social per part de l’equip 
d’atenció social primària del 
municipi. Els ingressos de la 
unitat familiar o de la unitat 
de convivència no han de su-
perar la quantitat del valor de 
l’indicador de renda de sufi-
ciència de Catalunya. També 
es tindran en compte les cir-
cumstàncies subjectives de 
cada unitat familiar, unitat de 
convivència o persona física, 
pel fet d’atendre necessitats 
excepcionals.

L’ajut consisteix en una 
quantia de diners mensuals 
posada a disposició de la be-
neficiària mitjançant targeta 
moneder i amb els imports 
determinats en les bases, 
per unitat familiar, adequa-
da al nombre de membres 
d’aquestes per garantir-ne la 
subsistència bàsica durant el 
període considerat idoni pels 
serveis socials i atenent a les 
circumstàncies subjectives 
de cada cas.

La quantitat de diners es 
destinarà a l’adquisició ex-
clusiva dels productes que 
figuren detallats a l’annex III 
d’aquestes bases, en tant que 
productes alimentaris, higi-
ènics i sanitaris de primera 
necessitat per a les unitats 
familiars o de convivència.

Aquests ajuts podran ser 
complementaris d’altres 
ajuts o subvencions atorgats 
per altres administracions, 
organismes i institucions 
públiques o privades, però 
en cap cas podran superar, 
de forma aïllada o conjunta-
ment, l’import de la necessi-
tat o deute existent objecte 
d’ajut d’acord amb les bases. 
Els professionals dels serveis 
socials del municipi, mitjan-
çant entrevistes a la família 
podran determinar la idoneï-
tat del manteniment de l’ajut, 
o la procedència de la seva 
revocació.

 
Més informació:  

www.elcatllar.cat/ 
subvencio-convocada/
ajuts-per-a-families- 

amb-dificultats- 
economiques

turístiques, etc.) més afectats 
per la crisi del Covid-19.

En aquestes bases s’estableix 
el procediment per a la con-
cessió de subvencions i es 
convida els potencials bene-
ficiaris que sol·licitin aques-
tes ajudes a fons perdut i que 
tenen per objecte fomentar 
l’activitat del teixit empre-
sarial, productiu i de serveis 
i premiar les iniciatives que 
s’han dut a terme o es duen 
a terme per mantenir i poten-
ciar l’activitat econòmica del 
municipi, i fer-ho per aquelles 
empreses que han patit una 
reducció dràstica i involun-
tària de la seva facturació a 
conseqüència dels efectes del 
coronavirus i amb dificultats 
de cara a una recuperació 
econòmica en el futur.

Aquests ajuts  
podran ser  
complementaris 
d’altres ajuts  
o subvencions  
atorgats  
per altres  
administracions

Es pretén protegir l’interès 
general dels veïns del Catllar, 
donant suport a les empre-
ses, persones autònomes o 
professionals, per minimitzar 
l’impacte de la crisi econòmi-
ca provocada pel Covid-19 i 
aconseguir que una vegada fi-
nalitzada l’alarma sanitària, es 
produeixi com més aviat millor 
una reactivació de l’economia 
del nostre municipi, actuant di-
rectament sobre les persones 
físiques i jurídiques més afec-
tades. Amb aquesta finalitat 
s’ha dotat un fons econòmic 
a través de la modificació de 
crèdits, finançada amb càrrec 
al romanent de tresoreria, per 
import de 75.000 euros.

Tindran dret a sol·licitar la 
subvenció tota aquella perso-
na física o jurídica que tingui 
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Com menys reciclem els veïns i veïnes, 
més car ens sortirà el servei  
de recollida d’escombraries
En el darrer número de L’Agu-
lla us explicàvem el canvi de 
contenidors a les diferents 
illes distribuïdes per diversos 
punts del municipi amb l’ob-
jectiu d’adaptar-nos al nou 
sistema de recollida de la 
brossa que contempla el nou 
contracte del Consell Comar-
cal del Tarragonès, adjudicat 
a l’empresa FCC Medio Am-
biente. Ara que ja portem uns 
mesos de funcionament amb 
el nou sistema, l’Ajuntament 
del Catllar fa una valoració 
negativa d’aquest servei, i 
encara més amb les queixes 
que ens han arribat de forma 
continuada de veïns i veïnes 
del municipi.

Per aquesta raó, des del pas-
sat mes de juliol, l’Ajuntament 
del Catllar hem fet front comú 
amb els Ajuntaments de la 
Secuita, els Pallaresos, Pe-
rafort, Renau i Vilallonga per 
reclamar al Consell Comarcal 
que posi fi a aquesta nefasta 
gestió de la brossa. Des de 
l’Ajuntament del Catllar, hem 
demanat a l’empresa FCC que 
justifiqui la feina feta per l’im-
port de la factura que passa 
cada mes i si es detecten in-
compliments es prendran les 
mesures que calgui.

Tot i aquestes deficiències, 
que esperem que es puguin 
solucionar els propers mesos, 
des de l’Ajuntament del Catllar 
es fa una crida a la ciutada-
nia a reciclar correctament 
els residus que generen per 
una raó bàsica: com menys 
reciclem els veïns i veïnes, 
més car ens sortirà el servei 
de recollida d’escombraries. 
Des del Consell Comarcal 
està prevista una campanya 
de sensibilització per fomen-
tar el reciclatge que es posarà 
en marxa properament.

Amb aquest nou sistema, 
han augmentat els me-
tres cúbics de recollida, 
passant de 613.100 m3 a 
759.600 m3, xifra que re-
presenta un augment del 
24%. S’han concentrat 
algunes illetes de conte-
nidors, ja que molts punts 
no eren accessibles pels 
nous camions. El núme-
ro de contenidors de re-
buig ha passat de 179 a 
83, tot i que el volum de 
contenidors actuals és 
lleugerament superior als 
anteriors. En canvi, els 
d’orgànica han passat de 

8 a 54 i la resta de recollida 
selectiva de 124 a 161. Tot 
això s’ha fet per millorar la 
fracció de recollida selec-
tiva del Catllar i reduir el 
rebuig.

Deixalleria i recollida  
de voluminosos
Les illes de contenidors dis-
tribuïdes per tot el terme del 
Catllar es complementen 
amb dos serveis que cal uti-
litzar per realitzar un reci-
clatge correcte: la deixalleria 
i la recollida de voluminosos, 
amb uns horaris concrets 
que cal respectar.

Deixalleria del Catllar
Adreça:  
Carretera. T-203 s/n

Horaris d’obertura:  
Dimarts, dimecres, dijous  
i divendres: de 9.00 a  
13.00 h i de 15.00  
a 18.00 h

Dissabtes: de 10.00 a  
13.00 h i de 15.00 a 18.00 h

Diumenges: de 09.00  
a 15.00 h

Dilluns: TANCAT

Telèfon: 637 262 418

Recollida de  
voluminosos
És imprescindible avisar a 
l’Ajuntament una setmana 
abans del dia de recollida.
No es recolliran matalas-
sos, olis ni pneumàtics.
A les urbanitzacions, s’hau-
ran de dur els trastos als 
contenidors més propers.

Telèfon: 977 653 101
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» De quina manera es desenvoluparan 
les festes al Catllar durant l’hivern, tenint 
en compte que s’han de realitzar més en 
espais tancats?
Aquest hivern continuarem estant 
atents a les novetats sobre la pan-
dèmia i les mesures restrictives que 
se’n derivin. Procurarem fer tot el que 
puguem, sempre que sigui compatible 
amb la seguretat de les persones i vi-
gilant que els actes no impliquin un 
gran risc de contagi per les vilatanes 

 Hem hagut de trobar la fórmula que 
fes compatibles els esdeveniments  
festius amb la normativa de seguretat
Francesc Saigí i Núñez és un dels re-
gidors que es va estrenar el juny de 
2019 en el ple municipal del Catllar 
després d’ocupar el tercer lloc de la 
candidatura d’UNICAT-ERC. Saigí és 
tercer tinent d’alcalde i regidor d’Es-
ports, Festes, Patrimoni, Comunicació 
i Noves Tecnologies.

» Com ha afectat la Covid-19 els actes 
festius d’aquest estiu al Catllar?
La Covid-19 ha afectat les nostres vi-
des en molts àmbits. El món festiu i 
cultural no ha sigut excepció. En certa 
manera, el sector cultural ha sigut un 
dels grans afectats per aquesta crisi. 
Tots els esdeveniments festius són 
just el contrari del que els protocols 
de seguretat indiquen. Hem hagut de 
trobar la fórmula que fes compatible 
tota classe d’esdeveniment amb la 
normativa de seguretat: aforament 
reduït, entrades anticipades, seients 
distanciats, gel i mascaretes. Però tot 
això hauria estat insuficient sense la 
implicació, que hem tingut, de les cat-
llarenques i els catllarencs en respec-
tar les normatives i indicacions que es 
donaven als diferents actes.

» Vau començar la temporada d’estiu 
amb un Sant Joan semipresencial.
Sí. Acabàvem de sortir del confina-
ment i no volíem perdre una festa tan 
assenyalada als Països Catalans. A la 
tarda vam tenir concert en viu amb 
l’Orquestra Himalaya. Al vespre, fo-
guera i manifest retransmesos en 
directe per xarxes socials, tot i que 
la foguera es va poder veure en di-
recte des de molts terrats del nucli 
urbà. A la nit hi va haver ball amb la 
mateixa orquestra, però únicament 
retransmès en directe per xarxes so-
cials. També vam portar castells de 
focs en algunes urbanitzacions, la 
intenció era arribar al màxim de gent 
possible. Els criteris van ser espais 
segurs respecte a incendis i cèntrics 
entre diverses urbanitzacions. La 
col·laboració de la Colla de Diables 
en els actes de foc va ser primordial 
per poder-los dur a terme.

Després hem tingut els concerts al 
Castell, excepcionalment gratuïts 
per la pandèmia. Han sigut un èxit i 
hem gaudit de molt bones actuacions. 
Com a novetat, durant quatre diven-
dres hem fet cinema a la fresca, co-

ENTREVISTA a FRANCESC SAIGÍ
REGIDOR D’ESPORTS, FESTES, PATRIMONI, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Hem posat en marxa  
un nou canal de  
comunicació, l’eBando, 
una eina que permet 
enviar missatges  
a la població a través 
dels mòbils

i els vilatans. Tenim Sant Nicaset, la 
Festa Major d’hivern i les festes de 
Nadal, on un dels actes més espe-
rats, sobretot per la mainada, és la 
Cavalcada de Reis; haurem de veure 
si Ses Majestats podran arribar i ser 
rebuts al poble com cada any o si hau-
ran de fer la seva feina d’una forma 
més discreta sense la rebuda que es 
mereixen. 

» Com ha afectat la Covid-19 l’esport 
al Catllar?
De forma general, ha afectat per com-
plet, com a tot arreu. Les activitats de 
gimnàstica per a gent gran les vam 
haver d’acabar amb una sèrie de víde-
os penjats a les xarxes socials, la resta 
d’esports van acabar la temporada de 
forma sobtada i sense disputar tots els 
partits pendents. Molts clubs han pres 
una sèrie de mesures per “compensar” 
aquest final de temporada respecte als 
seus socis i jugadors. Hem treballat 
plegats, amb tot el que els hem pogut 
ajudar, per poder retornar a aquesta 
nova normalitat, que no en té res de 
normal. Continuarem treballant perquè 
puguin continuar practicant i compe-
tint en les seves respectives modali-
tats i vetllant sobretot per la salut de 
tots els participants.

» Com vol potenciar la comunicació amb 
la ciutadania el govern municipal?
La comunicació és una de les feble-
ses d’aquest Ajuntament i de la ma-
joria de les institucions públiques. Ja 
no només per comunicar els dirigents 
polítics amb la ciutadania, sinó la ins-
titució en si. S’ha d’arribar a temps i 
bé a la població. Fa poc hem posat en 
marxa un nou canal de comunicació, 
l’eBando. És una eina que permet en-
viar missatges a la població a través 
dels telèfons mòbils, ja sigui sobre un 
esdeveniment, com un ban municipal, 
una notícia d’importància per la po-
blació, etc. És una eina que permet un 
missatge més directe, sobretot pels 
usuaris que no treballen diàriament 
amb el correu electrònic i les xar-
xes socials. De fet, animo els lectors 
d’aquesta entrevista que no tinguin 
l’aplicació a descarregar-la gratu-
ïtament de l’App Store d’Apple o del 
Google Play d’Android i subscriure’s 
al canal de l’Ajuntament del Catllar, a 
veure si podem anar millorant la co-
municació.

mençant pel nucli i la resta repartits 
per carrers i places d’algunes urba-
nitzacions.

» Com ha estat la Festa Major 2020?
Per la Festa Major hem tingut una sèrie 
d’actes insalvables, així i tot hem gaudit 
de dotze dies seguits d’actes. Vam co-
mençar amb el pregó que ens va fer el 
Santi Borràs, el nostre metge. Després 
vam tenir actuacions infantils, teatre, 
esdeveniments esportius, diferents ac-
tuacions musicals per totes les edats, 
ballada de gegants i exhibició de foc. 
També, com a novetat, vam fer una can-
tada d’havaneres i rom cremat en una 
urbanització. Ara que han passat uns 
dies podem alegrar-nos que no s’hagi 
produït cap rebrot. M’agradaria remar-
car que l’èxit de les festes ha sigut grà-
cies a la col·laboració dels assistents i 
la implicació de molta gent, treballadors 
de l’ajuntament, entitats i associacions.
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fa del tot inviable la presència o 
reintroducció del cranc autòcton 
europeu a l’eix principal del Gaià. 
Així i tot, aquest any, hem fet una 
primera reintroducció de cranc au-
tòcton en un afluent del Gaià, al 
tram alt del riu, on no hem detectat 
la presència de cranc americà.

Així doncs, al baix Gaià vivim 
l’aparició d’aquest animal amb 
una doble sensació o sentiment. 
Per una banda, sabent que és una 
espècie exòtica invasora, perju-
dicial per a la biodiversitat pròpia 
dels rius mediterranis. Però per 
l’altra, suposa una evidència més 
que el cabal ambiental està per-
metent una petita però interessant 
i esperançadora recuperació d’una 
part de la biodiversitat aquàtica 
del riu. Caldran passos més va-
lents per anar consolidant aquest 
procés, amb reptes a l’horitzó com 
ha de ser un cabal més similar al 
d’aigües amunt de l’embassament 
i una solució a la connectivitat del 
propi embassament, que permeti 
per exemple que d’altres grups de 
fauna com els peixos, recolonitzin 
de nou el riu.

Hèctor Hernàndez Socias 
Associació Mediambiental la Sínia

MEDI AMBIENT 
Associació Mediambiental la Sínia www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

Ara ja fa uns mesos que gaudim 
d’un cabal ambiental que per-
met que l’aigua arribi a mar i un 
transport de sòlid, en forma sobre-
tot de fangs i llims, que afavoreix 
la renaturalització de la llera i la 
connectivitat de la biodiversitat a 
tot el tram baix del riu. També, el 
cabal està comportant alguns pe-
tits problemes als humans, encara 
poc acostumats a aquesta reali-
tat, sobretot quan cal, per exemple, 
creuar-lo. Això és el que ha passat 
amb el camí del marge esquerre 
del riu, que puja paral·lel al riu, més 
amunt de la resclosa.

Amb l’objectiu de trobar solució a 
aquest pas del riu i evitar que l’ai-
gua circuli per una part del camí, 
l’Ajuntament del Catllar ha iniciat 
uns treballs de millora en aquest 
tram. Coordinats per la Sínia, en 
una primera fase s’estan fent unes 
actuacions a la llera i ribera dre-
ta del riu, per sota del pont vell 
del ferrocarril. Aquesta actuació 
consisteix en la retirada de terra i 
fangs de la llera, així com de part 
de la mota de terra de la ribera, 
per tal que l’aigua pugui circular 
sense problemes pel riu, així com 
afavorir la millora de l’hàbitat i la 
biodiversitat. La recuperació del 
riu en aquest tram permet per 
exemple, a les tortugues de rierol 
tindre nous espais on poder fer les 
postes d’ous, o ocells com el bla-
uet a trobar aliment. Són, doncs, 
uns treballs que d’altra banda 
donen continuïtat a les accions 
que anteriorment ja s’han fet en 
aquest entorn natural protegit. Una 
vegada finalitzats aquests treballs, 

l’Ajuntament del Catllar iniciarà els 
treballs per fer el gual al riu.

El cranc americà  
s’escampa arreu del  
tram baix

El cabal ambiental també ens ha 
dut animals que fins ara no eren 
massa corrents al tram baix del 
riu, però en canvi molt coneguts a 
la resta del riu. És el cas del cranc 
americà (Procambarus clarkii) una 
espècie considerada exòtica in-
vasora. El cranc americà o cranc 
vermell és originari dels pantans 
i rius del nord-est de Mèxic fins a 
Florida i l’interior dels Estats Units. 
A Europa es va introduir a Espanya 
de forma intencionada el 1973, per 
al seu consum, i actualment és 
present a tot Europa, majoritària-
ment a la península Ibèrica i a una 
part d’Àsia i Austràlia. És un ani-
mal que pot viure fins als 4 anys 
i s’adapta a tot tipus d’ambients 
fluvials, rius grans i petits com 
el Gaià, basses, llacs i embassa-
ments, i també pot adaptar-se a 
zones salines, com la pròpia de-
sembocadura del riu Gaià. Té un 
rang de tolerància molt ampli pel 
que fa a la qualitat de l’aigua. La 
presència d’aquesta espècie, és 
un dels factors de la desaparició 
del cranc de riu europeu (Austro-
potamobius pallipes), ja que és 
portadora d’una bactèria, l’afa-
nomicosi (Aphanomyces astaci) 
molt perillosa i mortal pel cranc 
de riu autòcton, a qui li pot trans-
metre la malaltia. Actualment no 
existeix cap programa de control 
totalment eficient d’aquesta es-
pècie i, per tant, la seva presència 

Una nova actuació 
de millora de la  
llera del riu Gaià
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L’Ajuntament del Catllar ha 
posat en marxa un nou siste-
ma d’avisos a la ciutadania a 
través de l’aplicació eBando, 
on s’informarà de notícies i 
esdeveniments que es duguin 
a terme al municipi. Aquesta 
aplicació mòbil permetrà una 
comunicació immediata amb la 
ciutadania, que rebrà avisos a 
l’instant de les últimes notíci-

es i actualitzacions de l’agenda 
d’activitats. També és una eina 
de consulta senzilla i ràpida. 

Per baixar 
l’aplicació al 
mòbil i do-
nar-vos d’alta, 
aquest és 
l’enllaç: 

Els dimecres de juliol, la ter-
rassa del Castell del Catllar 
es va transformar en un club 
de lectura per a infants i jo-
ves a partir dels 9 anys, que 
van llegir i treballar el llibre de 
Jordi Folck Ningú és zombi. 

El darrer dia, l’escriptor reu-
senc va visitar el club i va 
organitzar una activitat cre-
ativa amb els participants. 
Després va fer una xerrada 
per a les famílies. L’activi-
tat es va desenvolupar amb 

totes les mesures anti-Co-
vid-19, amb aforament limi-
tat a un màxim de 12 partici-
pants i distanciament. Cada 
participant havia de portar 
un coixí des de casa, a més 
de l’hidrogel.

El Castell del Catllar  
es converteix al juliol  
en un club de lectura

Nou sistema d’avisos 
a la ciutadania a través 
de l’aplicació eBando

El Catllar participa en la 
campanya ‘Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple’
El diumenge 12 de juliol es va 
celebrar el “Mulla’t per l’Escle-
rosi Múltiple” a la piscina del 
Catllar, junt amb desenes de 
piscines més d’arreu del país. 
Aquest any no va ser com els 
anteriors per culpa de la Co-
vid-19, amb mesures per evi-
tar el contagi de la malaltia. A 
les oficines de l’ajuntament es 
van poder comprar els articles 

del #Mullat, la recaptació dels 
quals anava destinada a la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. 

https://bit.ly/2XPliVQ
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Sant Joan Concerts a  
la Terrassa 
del Castell

Cinema  
a la fresca

Diada  
Nacional  
de Catalunya
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El Club Esportiu El Catllar va 
iniciar la darrera setmana 
d’agost una pretemporada atí-
pica, marcada per la pandèmia 
de la Covid-19. Els jugadors del 
primer equip catllarenc s’estan 
exercitant seguint les mesures 
de prevenció per evitar con-
tagis, que inclou el treball en 
grups reduïts. El positiu d’un 
dels membres de la plantilla 
en una prova PCR va obligar a 
aturar els entrenaments durant 
més d’una setmana, entre el 29 
d’agost i el 7 de setembre. La 
pandèmia també ha provocat la 
baixa de dos jugadors per mo-
tius laborals, ja que no poden 
exposar-se a haver-se de con-
finar per un altre positiu d’algun 
dels seus companys d’equip.

La temporada de Primera Cata-
lana ha de començar el primer 
cap de setmana d’octubre, però 
la Federació Espanyola de Fut-
bol podria endarrerir l’arrenca-
da del campionat a causa de la 
situació de la pandèmia.

FUTBOL

TENNIS

FUTBOL SALA

El CE El Catllar prepara  
una temporada excepcional 
per la Covid-19

2a Lliga  
Primaveral 
del Club  
Tennis  
El Catllar

En l’àmbit estrictament espor-
tiu, el CE El Catllar ha renovat 
en profunditat la plantilla, que 
aquesta temporada entrena 
Isaac Fernández, un tècnic ex-
perimentat que buscarà la per-
manència, aquest cop al camp 
i no als despatxos, com la cam-
panya passada, a causa de la 
Covid-19.

Filial a Quarta Catalana
La gran novetat d’aquesta 
temporada és que el CE El 
Catllar comptarà amb un filial 
a Quarta Catalana, un equip 

dirigit per Dani Martin i que 
estarà format majoritària-
ment per joves del municipi 
que han acabat la seva eta-
pa formativa.

El president del CE El Cat-
llar, Cesc Armengol, que va 
assumir el càrrec el juny 
passat, explica que la mas-
sa social i els patrocinadors 
continuen donant suport a 
l’entitat en un moment tan 
difícil a causa de la pan-
dèmia, cosa que considera 
molt important.

Aposta forta pel femení

Eduard 
Cascales i 
César Silva, 
entrenadors 
de l’equip 
femení.

El CFS El Catllar  
Atlètic inicia la  
temporada amb canvis 
a les banquetes
El Club Futbol Sala El Catllar At-
lètic comença una nova tempo-
rada marcada pels efectes de 
l’aturada de la campanya pas-
sada a causa de la Covid-19. 
Després del final del confina-
ment, la junta directiva va co-
mençar a moure’s per tal de 
trobar entrenadors, ja que es 
trobaven que els tres equips 
canviaven de tècnics. Van 
temptejar alguns jugadors pel 
primer equip i, al final, després 
de diverses negatives, ha agafat 
l’equip un membre de la junta i 
també exjugador dels sèniors, 
Óscar Jiménez. La plantilla 

comptarà amb els mateixos 
jugadors que van finalitzar la 
temporada passada i, amb un 
parell d’incorporacions, inten-
taran tornar a pujar a Divisió 
d’Honor, ja que seria l’objectiu 
des que va descendir.

El sènior B tornarà a dirigir-lo 
finalment un tàndem format 
per Lluís Jové i Miquel Padrell. 
S’ha reforçat una plantilla que 
no estava fent mala campanya 
fins que es va suspendre la 
competició per la pandèmia, i 
enguany s’espera un bon treball 
i bon paper a la lliga.

El femení passa de les mans 
de Lluís Jové i Lluís Juan a les 
de César Silva, entrenador de 
la selecció del Tarragonès ju-
venil femení i del juvenil A del 
Gimnàstic. Aquesta temporada 
combinarà les banquetes de les 
noies del CFS El Catllar Atlètic 
i el juvenil del Nàstic, ajudat 
per Eduard Cascales. Aques-
ta temporada el club aposta 
totalment per aquest equip i 

amb la incorporació de dos 
grans fixatges, que han anat 
a la selecció tarragonès: Alba 
Núñez, amb experiència al CFS 
Pobla de Montornès i el CFS 
Torredembarra; i Anna Latorre, 
de només 19 anys i provinent 
de clubs com CFS Vandellòs i  
JE Móra la Nova. No descarten 
lluitar per pujar de categoria si 
al final de temporada així ho 
marca la classificació. 

La 2a Lliga Primaveral del Club 
Tennis El Catllar es va allargar 
més del que estava previst 
a causa de la Covid-19 i va 

acabar al mes d’agost. L’acte 
d’entrega de trofeus va estar 
precedit pel gran partit d’ex-
hibició de tennis entre l’Edu 
Osta Valentí i la Mariona del 
Peral Francín, en què va sor-
tir vencedor el subcampió del 

món +60 del 2019. A continu-
ació es van atorgar els premis 
als campions i subcampions 
de cada categoria i, finalment, 
tot va quedar amenitzat amb 
un refrigeri una mica especial 
i diferent dels habituals.
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LES NOSTRES URBANITZACIONS

La Quadra dels Manous

Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

INGREDIENTS 

◗ 1 costellam de porc

◗ 1 ceba tendra

◗ 2 cullerades de sucre 
morè

◗ 200 g de tomaca  
fregida

◗ 1 cullerada de mostassa

◗ 1 cullerada de salsa 
Perrins

◗ 2 cullerades de  
quètxup

◗ 2 cullerades de vinagre

◗ 2 cullerades de mel

◗ 2 cullerades de salsa  
de soja

◗ 1 cullerada de pebre 
vermell

◗ Oli d’oliva verge extra

◗ Sal

◗ Pebre negre mòlt

Delicioses costelles de porc amb salsa barbacoa casolana. 
Et descobreixo tots el secrets perquè preparis un dels plats 
més emblamàtics de la cuina nord-americana. Una recepta 
senzilla i molt gustosa que de ben segur t’encantarà. La carn 
queda tan tendra que es desfà a la boca. 

PREPARACIÓ

◗ Bullim el costellam 
en aigua i sal durant 
una hora i mitja.

◗ Mentrestant,  
preparem la salsa. 
Piquem la ceba i la  
sofregim. Afegim el 
sucre fins que  
caramel·litzi.  
Agreguem el tomàquet 
i deixem coure durant 
15 minuts. Afegim la 
resta dels ingredients 
i cuinem a foc lent 
durant 15 minuts més. 
Triturem i reservem.

◗ Posem el costellam 
en una safata per 
a forn, salpebrem. 
Pinzellem amb la salsa 
barbacoa. 

◗ Enfornem durant 45 
minuts a 180º a dalt  
i abaix. La salsa ha  
de caramel·litzar.

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

Els orígens de la urba-
nització la Quadra dels 
Manous els trobem a 
mitjans de la dècada dels 
vuitanta, quan es comen-
cen a vendre parcel·les 
en aquesta zona del mu-
nicipi que limita amb el 
terme de Tarragona. Les 
van comprar sobretot ve-
ïns i veïnes de barris tar-
ragonins com Torreforta, 
Bonavista o Sant Pere i 
Sant Pau, però també al-
guns del nucli catllarenc, 
que buscaven un espai 
per passar el cap de set-
mana o fer-hi un hort. 
Actualment són 39 els 
propietaris que hi ha a la 
urbanització de la Quadra 
dels Manous.

Com a la resta d’urbanit-
zacions del Catllar, amb 
el pas dels anys, aquests 
espais per a passar-hi 
caps de setmana i va-
cances d’estiu s’han anat 
convertint en alguns ca-
sos en primeres residèn-
cies. A partir del 2005 la 
junta de compensació de 
la Quadra dels Manous 
va iniciar els tràmits per 
aprovar el pla d’urba-

nització i que l’Ajunta-
ment del Catllar pogués, 
d’aquesta manera, recep-
cionar-la. Està sent, però, 
un procés complicat, amb 
fracassos en algunes re-
unions amb el consistori 
del Catllar.

Juan Delgado, que forma 
part de la junta des de fa 
anys i n’és el president 
des de fa cinc, explica 
que els propietaris de la 
urbanització han assumit 
ja fortes inversions del pla 
d’urbanització, com l’ade-
quació de la xarxa elèctri-
ca a partir del transforma-
dor situat a la urbanització 
veïna Pins Manous, a més 
de la preinstal·lació telefò-
nica i la construcció de la 

xarxa d’aigua amb EMAT-
SA. Ja han fet també es-
tudis topogràfics i geotèc-
nics i també han cedit la 
zona verda a l’Ajuntament.

Delgado es queixa que en 
aquests moments només 
falta l’aprovació definitiva 
del projecte d’urbanitza-
ció per part de l’Ajunta-
ment del Catllar. Tot i que 
ja tenen l’aprovació verbal 
els falta l’escrita per poder 
tirar endavant el projecte, 
pel qual ja tenen un pres-
supost escollit entre dues 
empreses que van presen-
tar-ne.

El president de la junta de 
la Quadra dels Manous 
denuncia que se senten 
molt abandonats per part 
de l’Ajuntament del Cat-
llar perquè no assumeix 
les seves funcions a la ur-
banització, no només amb 
el projecte d’urbanització, 
sinó amb tasques de ne-
teja i el desbrossament. 
Posa l’exemple del camí 
d’accés a la urbanització, 
que està envaït per la ve-
getació i costa que hi pas-
sin dos cotxes alhora. 

COSTELLAM DE PORC 
AMB SALSA BARBACOA

A mitjans de la 
dècada dels  
vuitanta es  
van començar  
a vendre  
parcel·les en 
aquesta zona  
del municipi
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En aquesta època de convi-
vència amb la pandèmia de la 
Covid-19 la Llar esdevé , com 
a centre educatiu, un espai 
carregat d’oportunitats, que 
resumim en tres, que van des 
de les pedagògiques fins a la 
seguretat per la salut.

◗ 1a oportunitat: La llar com 
a espai segur per a l’activitat 
educativa: amb les mesures 
sanitàries corresponents, per-
què les nenes i els nens pu-
guin ser els que són, infants 
amb ganes de relacionar-se, 
jugar, experimentar... En de-
finitiva, d’aprendre i conviure 
amb iguals i, en el nostre cas, 
relació amb adults diferents de 
la família.

La salut dels infants, les famí-
lies i educadores és la prioritat 
i, per tant, totes les mesures 
sanitàries estan adreçades a 
reduir la transmissió del virus 
i a millorar la traçabilitat de 
casos. En les mesures que es 
proposen, la col·laboració de 

Com ja deveu saber, aquest 
mes de setembre s’han pro-
duït canvis en la direcció de 
l’Institut Escola L’Agulla. El 
Francesc Seritjol, director du-
rant 6 anys, puntal en moltes 
decisions i projectes del cen-
tre, ha emprès nous camins 
professionals. Des d’aquí el 
nostre immens agraïment a la 
tasca feta i a la seva estima pel 
Catllar i per l’Institut Escola. El 
trobarem molt a faltar. 

L’equip actual el formem l’Ar-
cadi Cornadó com a cap d’es-
tudis d’Infantil i Primària, l’Eva 
Sifre com a cap d’estudis de 
Secundària, la Rosa Escoda 
com a coordinadora pedagò-
gica, l’Ana Bustos com a se-
cretària i la Núria Sagués, com 
a directora.

Des del minut zero assumim, 
amb ganes i il·lusió, el repte 

LLAR D’INFANTS L’AGULLA

ESCOLA

Tornar a la Llar en temps de pandèmia:  
davant les incerteses, oportunitats!

Nou curs, nous reptes, noves il·lusions

les famílies imprescindible.

Les mesures establertes han 
estat les següents:

◗ Establir GRUPS DE CON-
VIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ 
ESTABLES. 

◗ DISTANCIAMENT FÍSIC, 
sobretot per als adults.

◗ HIGIENE DE MANS cons-
tant.

◗ ÚS DE MASCARETA, que 
tot i no estar no estar in-
dicada per als infants de 0 
a 3 anys, s’estableix per a 
adults acompanyants.

◗ El centre disposa d’un Pla 
on es recullen les tasques 
de NETEJA, DESINFECCIÓ 
I VENTILACIÓ, així com el 
protocol en cas de detecció 
de casos.

◗ 2a oportunitat: Recuperar 
la convivència, compartir i 

de posar-nos al capdavant 
del centre, malgrat l’estranya 
situació en què ens trobem. 

És un any difícil, amb dos 
grans fronts oberts. Per una 
banda, l’obertura del centre 
en un moment de pandèmia 
mundial. Les mesures que 
hem establert des del primer 
dia són ben acceptades per 
tota la comunitat educativa. 
Principalment pels alumnes 
que, com sempre, ens donen 
una lliçó de com entomar els 
moments més complicats. 
Cal agrair també la compli-
citat i la tasca de tot l’equip 
docent i del PAS, que està 
posant totes les ganes i la il-
lusió en transformar l’escola 
en un espai d’ensenyament 
i aprenentatge en què els 
alumnes són els protago-
nistes. El somriure és el seu 
lema, encara que quedi ama-

promoure valors tan lligats a 
l’educació com la solidaritat, la 
cooperació, tenint cura d’un/a 
mateix/a i de les persones que 
ens envolten, etc. I d’introduir 
nous hàbits i noves rutines, 
especialment les que tenen a 
veure amb la higiene i la pro-
tecció, com sempre, amb el 
protagonisme dels nens i les 
nenes en aquests nous apre-
nentatges, com ara rentar-se 
les mans de manera freqüent 
i sistemàtica.

◗ 3a oportunitat: L’acompa-
nyament emocional, tant als 
infants com als seus familiars: 
escoltar per atendre les inqui-
etuds i les pors. La tornada a 
la Llar representa una bona 
oportunitat per a conèixer les 
diferents situacions viscudes 
pels infants i les seves famíli-
es, ja que, a diferència d’altres 
cursos, els nens i les nenes 
han passat uns sis mesos a 
casa amb les seves famílies en 
una situació de confinament i 
d’incertesa.

gat darrera d’una mascareta. 
També hem de donar les grà-
cies a les famílies per la seva 
comprensió i col·laboració, les 
quals han fet que la tornada a 
la rutina sigui organitzada i fà-
cil. Al personal de neteja, que 
s’ha incorporat en el nostre 
dia a dia i a qui devem que els 
espais comuns siguin sempre 
segurs i nets. I ,finalment, a la 
brigada i vigilants de l’Ajunta-
ment per  ajudar-nos a posar 
en ordre el centre i organitzar 
el trànsit.

El segon front obert d’enguany 
és el trasllat al nou aulari, que 
donarà tot el sentit a les pa-
raules Institut Escola, perquè 
finalment podrem tenir en un 
únic espai tots els nivells edu-
catius.

Gràcies pel vostre suport i 
confiem ser el màxim de pro-

Incorporem, doncs, en el dis-
seny del nostre projecte edu-
catiu l’experiència Covid-19, 
en definitiva, l’aprenentatge 

pers possibles a tots vos-
altres, malgrat que, de mo-
ment, les nostres trobades o 
les nostres reunions hagin de 
ser telemàtiques. 

d’una nova manera de re-
lacionar-nos i d’aprendre a 
adaptar-nos a viure amb la 
incertesa.

Que tinguem un bon curs tots 
plegats.

Equip directiu de l’Institut 
Escola L’Agulla
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Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

VET-CONSEJOS

¿Qué  
es ONE  
HEALTH -  
UNA SOLA  
SALUD?

ENTREVISTA 

Joan Brulles (Torredembarra, 
1954) ha estat rector de la Par-
ròquia de Sant Joan Baptista del 
Catllar durant els darrers 12 anys. 
Aquest mes de setembre 
deixa el càrrec per afron-
tar un nou repte en la 
seva vida a Rabat (Mar-
roc). En principi hi va per 
un any, però no descarta 
estar-hi més temps.

»Què hi vas a fer, a Rabat?
Sobretot hi vaig a conèi-
xer. Per una banda, a co-
nèixer l’islam des de dins 
i en una església molt mi-
noritària però molt viva, 
molt activa per exemple 
en ajudar els immigrants 
que travessen el país. Al 
Marroc, un país amb 36 
milions d’habitants, hi ha 
30.000 catòlics. També 
hi vaig a aprendre sobre 
diàleg interreligiós, per-
què en aquell país n’hi 
ha molt. En tercer lloc, 
entre els propers mesos 
de gener i juny faré un postgrau 
sobre diàleg interreligiós al Cen-
tre d’Estudis Teològics Ecumènics, 
que depèn de l’Institut Catòlic de 
París. I també donaré un cop de 
mà en el que calgui quan sigui allí.

»No deu haver estat fàcil poder mar-
xar al Marroc en plena pandèmia?
Fins la segona setmana de setem-
bre no acceptaven persones que, 
com jo, arriben amb una carta d’in-
vitació de l’arquebisbe de Rabat. Al 
Marroc estan en estat d’urgència, 
semblant a l’estat d’emergència 
que vam tenir aquí, i just ara es-
tan començant a rebre persones 

que no són residents. Si tot va bé, 
durant la primera quinzena d’oc-
tubre podré marxar cap al Marroc.

»Quan temps fa que havies pres la 
decisió de marxar a Rabat?
Ja fa més de dos anys que l’arque-
bisbe de Rabat, Cristóbal López, 
m’ho va proposar. Tot i que és 
nascut a Almeria es va fer gran 
a Badalona i el conec des de fa 
temps. Primer, l’arquebisbe Jaume 

Pujol no veia massa bé que mar-
xés al Marroc per les necessitats 
de la nostra diòcesi, però al cap 
d’un temps em va dir que hi podia 
anar, i l’actual arquebisbe de Tar-
ragona, Joan Planellas, també ho 
ha vist bé.

»Aquesta decisió t’ha obligat a dei-
xar les tres parròquies de què eres 
rector, entre les quals el Catllar?
Sí, a finals d’aquest mes de se-
tembre es produeix el relleu. El 
rector del Catllar, a partir d’ara serà 
mossèn Joan Cañas, que junt amb 
mossèn Magí Mejías portaran les 
parròquies de Sant Pau de Tarra-
gona, els Pallaresos i el Catllar. 
Deixar la parròquia del Catllar em 
sap greu, perquè hi he estat més 
de dotze anys, primer substituint 
mossèn Gil uns mesos i ara hi por-
tava dotze anys seguits.

»Quin balanç fas d’aquesta etapa 
com a rector del Catllar?
Estic content del recorregut 
que hem tingut al Catllar durant 
aquests anys perquè molta gent 
de la vila s’han implicat en diver-
ses activitats que hem impulsat a 
la parròquia però també al poble. 
Ha estat una tasca d’equip, de 
comunitat, ja sigui a Càritas, a la 
catequesi, en la Comissió de Sant 
Nicaset o en l’organització d’ac-
tes solidaris. Hem treballat molt 
bé des del consell parroquial i amb 
les diferents comissions. I hem di-
namitzat no només la vida de la 
parròquia, sinó del poble. Amb el 
treball de joves i pares i mares i 
els catequistes hem apropat les 
celebracions als nens i nenes 
amb projeccions en pantalla de 
les cançons. 

El movimiento ONE HEALTH - UNA SOLA 
SALUD es un enfoque que aboga por la pre-
vención, control y gestión de enfermedades 
de animales y personas, y por la protec-
ción de la salud pública. Defiende una salud 
pública global, que se aborde teniendo en 
cuenta todas sus vertientes: salud humana 
+ salud animal + medio ambiente.

Una enfermedad zoonótica es aquella que 
se transmite de animales a personas a 
través de medios como la saliva, el aire, 
picaduras o alimentos. Según datos de la 
OIE y la OMS, un 60% de las enfermedades 
infecciosas humanas conocidas y un 75% 
de las enfermedades humanas emergentes 
tienen origen animal. De ahí la importancia 
de la labor veterinaria en la prevención de 
enfermedades animales, porque la salud 
de los animales termina afectando direc-
tamente a la de las personas, y viceversa. 
Los veterinarios velamos por la salud de 
los animales para proteger la salud de las 
personas.

Actualmente, existen diversas zoonosis 
a nivel global: Covid-19, virus del Nilo, 
fiebre hemorrágica Crimea-Congo, rabia, 
ébola, leishmaniosis, salmonelosis, entre 
otras.

En cuanto al Covid-19 y su relación con 
los animales domésticos, sigue sin haber 
ninguna evidencia científica que confir-
me que perros y gatos puedan transmitir 
este virus a los seres humanos, pero sí al 
contrario: las personas pueden contagiar 
a su mascota si están infectadas y tienen 
con ellas un contacto muy estrecho. Por 
esta razón se recomienda que los casos 
positivos al Covid-19, se mantengan ale-
jados de sus animales el máximo posible.

      Molta gent de la vila s’ha  
implicat en diverses activitats 
que hem impulsat a la parròquia 
però també al poble

“Deixar la parròquia 
del Catllar em sap 
greu, perquè hi  
he estat més de  
dotze anys”

Rector de la Parròquia de Sant Joan Baptista  
del Catllar els darrers dotze anys

JOAN BRULLES
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‘SENSE CADÀVER’

LLIBRES

Seguim a la recerca d’autors 
de la província de Tarragona. 
Aquest cop ens aturem en una 
escriptora nascuda a l’Ametlla 
de Mar, la Fàtima Llambrich. 
És llicenciada en Periodisme, 
Criminologia i Màster en Se-
guretat i Prevenció de la UAB, 
i postgraduada en Tècniques 
Avançades en Perfilació Crimi-
nal i Psicologia Investigada per 
la UB. Treballa als informatius 
de TV3 i és coautora del ca-
pítol de 30 minuts “El cos del 
delicte” (TV3, 2015).

Aquest llibre recull la investi-
gació periodística del primer 
cas de l’estat espanyol en què 
la persona acusada ha rebut 
condemna per doble homicidi, 
tot i no aparèixer l’arma del de-
licte, el cadàver, ni tenir el tes-
timoni de mostres biològiques.

Per aquesta obra, l’autora ha 
entrevistat l’acusat Ramón 
Laso durant molts anys, que 
continua defensant la seva 
innocència sense perdre la 
flegma. En Ramón és un home 
que sembla capaç d’enamorar 
qualsevol, però els seus ante-
cedents i la meticulositat amb 
què actua fan inquietar.

El llibre és una unió dels detalls 
de la investigació relatats pels 
Mossos, la Unitat de Persones 
Desaparegudes, trossos del 
diari personal de l’acusat i les 
entrevistes que li fa la Fàtima, 
en un treball on al final els lec-
tors acabem sent un personat-
ge més de l’obra periodística, 
ja que opinem sobre totes les 
dades objectives i subjectives 
que rebem.

La lectura requereix molta 
concentració, per tal de no per-
dre cap detall que ens pugui fer 
emetre un veredicte incorrecte. 
Aquesta obra fa qüestionar la 
justícia, el sistema i l’objectivi-
tat d’un jurat popular i, sobre-
tot, si és possible la reinserció 
dels presos després de complir 
la condemna.

La novel·la està estructurada 
en capítols curts i d’agraïda 
lectura, ja que hi ha diferents 
formats de text en funció de si 
estem llegint l’entrevista, els 
texts jurídics o el diari personal 
del Ramón. En aquest apartat 
cal agrair la rigorositat i per-
sistència de la periodista en la 
narració de les entrevistes i la 
col·laboració dels Mossos en 
la descripció de la seva feina.

Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta 
novel·la negra i la visualització 
del reportatge de TV3, mentre 
degusteu un vi negre del Celler 
Josep Foraster anomenat les 
Gallinetes, un projecte solidari 
amb APRODISCA (Asociación 
Pro Personas con Disminu-
ción Psíquica de la Conca de 
Barberà), que són els que en 
dissenyen l’etiqueta cada any.

AUTORA:  
Fàtima Llambrich
EDITORIAL:  
Ara llibres
NÚM. PÀGINES: 350

FEINES ALS HORTS
Sembrarem i plantarem: 
escaroles, espinacs, brò-
quils, cols, bledes, cebes, 
brotons, etc.
Les escaroles s’han de re-
gar amb molta freqüència, 
ja que podrien espigar-se.
Julivert, per sembrar-lo 
caldrà buscar un lloc sec i 
exposat al sol.
Preparació del compost 
amb les restes de collites, 
fulles, menjar, etc.; en ge-
neral tota matèria orgànica 
que es descompongui. Cal 
apilar-ho tot en un lloc ai-
rejat, regar-ho de tant en 
tant i barrejar-hi fems o 
nitrat amònic (ajuda a la 
descomposició); al cap de 
sis mesos 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 ro-
sers per aconseguir una 
bona floració a la tardor.

CAMP
A finals de la tardor co-
mença a ser bona època 
per plantar arbres i arbus-
tos, 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: en 
aquesta època les plantes 
estan o entraran en repòs i 
no ho necessiten.

A finals de tardor es pot co-
mençar 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.

GERANI
Si observeu vol de papallo-
nes i no s’ha fet cap tracta-
ment, convé fer-ne un per 
eliminar les larves proce-
dents de la posta. Les po-
blacions aniran disminuint 
a mesura que ens acostem 
a la tardor.

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.

SETEMBRE I OCTUBRE
FEINES AL CAMP, HORTA I JARDÍ

Podeu trobar més  
informació d’aquest  

llibre a: 

http://www.arallibres.cat/
ca/cataleg/1/985/ 

sense-cadaver
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Una altra vegada ens tornem a po-
sar en contacte amb tots vosal-
tres. Entre altres temes dels quals 
us volem parlar, inevitablement fa-
rem referència a la pandèmia que 
estem vivint: les recomanacions, 
la crida a la responsabilitat indivi-
dual i col·lectiva, la prevenció i que 
hem d’interioritzar que això és un 
problema de tothom, que el patim 
amb més o menys perill de conta-
gi. És inevitable fer-ne referència. 
 
Fent un repàs a les activitats cul-
turals i lúdiques que l’Ajuntament 
ha organitzat aquest estiu, Festa 
Major inclosa, hem de fer una va-
loració molt positiva de l’actitud 
dels assistents. Els aforaments 
han estat considerablement redu-

El 8 de maig de 2017 se signa el 
contracte de gestió de diferents 
serveis mediambientals entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament 
del Catllar. Prèviament a aquest 
conveni s’ofereix a l’Ajuntament 
que faci un disseny a mida pel 
municipi dels serveis que neces-
sita perquè el Consell pugui lici-
tar el contracte juntament amb 
18 municipis més de la comarca.

El mal que patim actualment amb 
tot el tema de les escombraries, ve 
precisament d’aquest mal disseny 
realitzat per l’Ajuntament que, tot i 
haver augmentat la capacitat dels 

ïts, però cal dir que la participació 
ha estat força bona. Volem felicitar 
a tothom que hi ha participat pel 
seu grau de compromís i respon-
sabilitat vers aquesta pandèmia 
que hem de superar.

Si bé hem de destacar alguna ac-
titud irresponsable, que sempre ha 
estat fora dels actes organitzats 
pel mateix Ajuntament, aquests 
actes incívics han estat dintre 
d’aquests fets intolerables que 
s’han produït arreu del país. Per 
sort, provenen d’un col·lectiu cada 
vegada més reduït i que ha d’aca-
bar entenent que això va de debò. 
 
Un altre tema del qual us volem 
parlar és el de la recollida de la 

contenidors, ha disminuït les fre-
qüències de recollida. En el cas del 
rebuig, ha passat de sis dies a la 
setmana a quatre, i no s’ha tingut 
en compte que a les urbanitzaci-
ons a l’estiu es triplica la població.

En l’actualitat tenim 290 conteni-
dors de superfície i 8 de soterrats 
en dues illes, en tot el municipi, en 
diferència als 303 que hi havia en 
l’anterior contracte. Tot i tenir al-
gun contenidor menys, però amb 
més capacitat, el repartiment en 
l’actualitat no està ben fet, a cau-
sa del mal estudi de l’Ajuntament. 
Adjuntem una relació de l’aug-

brossa. Si bé no volem defu-
gir de la nostra responsabilitat, 
hem de recordar una vegada 
més que aquest servei està de-
legat al Consell Comarcal que, a 
la vegada, a través d’un concurs 
públic, fou adjudicat de nou a 
l’empresa Fomento de Contra-
tas i Construcció SA (FCC). Pocs 
mesos després de l’entrada en 
funcionament del nou contracte, 
n’hem de fer una valoració dolenta. 
 
Les freqüències de recollida i la 
capacitat dels contenidors estan 
pensats per una recollida selec-
tiva, és a dir amb un compliment 
de la responsabilitat de reciclar 
modèlic, i  a hores d’ara això no 
ho tenim. Cal dir que està prevista 
una campanya de sensibilització 
per fomentar el reciclatge que, 
per nosaltres, ja va tard. Hauria 
d’haver estat prèvia a l’entrada en 
funcionament del nou contracte.

ment en litres de cada contenidor: 
rebuig, 46.850 litres; vidre, 14.250; 
envasos, 15.750; paper, 14.000.

El municipi disposa de 39 conteni-
dors de poda. Per una altra banda, 
la deixalleria obre un dia més a la 
setmana, obrint, així, un total de 6 
dies.

Tots els municipis disposem d’una 
aplicació mitjançant la qual es 
podrà veure el dia i hora de cada 
buidatge i el recorregut fet pels 
camions i màquines escombra-
dores. Als contenidors s’instal·larà 
un xip que indicarà la capacitat 

S’han repartit illes de conteni-
dors on es pot reciclar, entre al-
tres residus, la matèria orgànica, 
la fracció que més pesa i que per 
tant té un cost més alt, per això 
la importància del seu reciclatge. 
 
L’Ajuntament ha rebut moltes de-
núncies i malestar per part vostra 
del que es considera un mal ser-
vei; tanmateix, hem demanat a 
l’empresa FCC que ens justifiqui 
la feina feta per l’import de la fac-
tura que ens passa cada mes. Si 
detectem incompliments haurem 
de prendre les mesures oportunes. 
 
Una vegada la pandèmia ens va 
colpejar sanitàriament, socialment 
i econòmicament, la corporació 
municipal es va posar plegada a 
treballar unes bases d’ajuts a fa-
mílies i empreses. Aquestes, com la 
majoria potser ja sabeu, estan acti-
ves i tothom que compleixi amb els 

de cadascun d’ells i el pes, per 
optimitzar les rutes de buidatge. 
Tot aquest sistema està en fase 
d’instal·lació. Tot i això sembla que 
no acaba de funcionar com ens 
agradaria, en part perquè l’em-
presa ha d’acabar d’implementar 
tot el sistema. El Consell Comar-
cal ha contractat una empresa que 
controli el correcte funcionament 
del sistema. Tot i així, alguns veïns 
han de ser més cívics i l’Ajunta-
ment ha de buscar la fórmula per 
solucionar el problema sorgit de 
la seva falta de previsió a l’hora de 
dissenyar el conveni. Si s’abaixen 
les freqüències de recollida, s’han 
de posar més contenidores o pas-
sar més vegades a buidar-los.

Tot això té un cost que haurem 
d’assumir tots. En l’actualitat, amb 
els 180 € que es paguen es recap-
ten 400.000 €, i el cost del servei 

En el último pleno de septiembre, el equipo de gobierno 
volvió a presentar las mismas modificaciones de crédi-
to y créditos extraordinarios que en un pleno anterior la 
oposición denegó su aprobación. En aquella ocasión, 
aprobamos tan solo las que realmente eran necesarias, 
como las de dotar de recursos económicos a las diver-
sas ayudas para paliar el problema del Covid-19. No 

obstante, con las mismas explicaciones que tuvimos 
en junio y que provocaron el voto desfavorable de toda 
la oposición, esta vez, el PSC con su abstención echa 
un capote al equipo de gobierno (veremos a cambio 
de qué). En los tiempos que corren, hay que ser muy 
cuidadosos con los gastos, que los impuestos siguen 
subiendo y los servicios son los mismos.

A Mo1-te pel Catllar creiem que és de vital importància 
portar la política de les institucions al carrer, però també 
del carrer a les institucions. Per començar a concretar 
la primera idea, el passat dimecres dia 9 vam organitzar 
una taula rodona sobre el riu i l’embassament del Gaià, 
per donar a conèixer a la població com es gestiona 

aquest recurs natural. Per concretar la segona, al ple 
municipal del passat dia 17 va ser el primer en què vam 
habilitar un formulari per poder fer precs i preguntes a 
través del nostre grup municipal, ja que els ciutadans 
no tenen dret a participar-hi. Seguirem treballant per 
acostar la política i la gent. I tu, també, Mo1-te! ;)

requisits se’n podrà beneficiar. No 
podíem estar al marge de les ne-
cessitats socials que hi ha; a hores 
d’ara algunes famílies i treballadors 
del nostre municipi poden neces-
sitar ajuda. Esperem poder arribar 
a tothom que ho necessiti. En cas 
contrari, sempre podrem modificar 
o ampliar aquests ajuts. Cal dir que 
vivim en un municipi participatiu i 
solidari, i ho ha demostrat la im-
plicació de voluntariat divers, la 
continuïtat del programa “Amb tu 
a prop”, les entitats, col·lectius par-
roquials... tothom disposat a ajudar, 
cadascú en la mesura que ha pogut. 
 
Seguirem en aquesta línia, perquè 
ens en sortirem d’aquest episodi de 
la nostra vida que ara ens toca viure 
d’una manera especial. Pandèmi-
es la humanitat sempre n’ha patit, 
però hem d’estar tranquils perquè 
sempre, amb més o menys encerts, 
la humanitat ha guanyat.

de la nova contractació s’apropa 
als 750.000€. Hem de pensar que 
aquests costos aniran en augment, 
sobretot la part corresponent a la 
incineració del rebuig; per això 
és molt important reciclar, com 
menys incinerem més barata és 
la factura pel municipi. 

Al Catllar paguen tots els terrenys 
on hi hagi construccions , s’hi 
visqui o no, per això les urbanit-
zacions assumeixen la major part 
del pressupost, ja que molts habi-
tatges o bé estan buits o només 
s’ocupen durant unes setmanes 
l’any.

El grup del PSC queda a disposició 
d’aquells veïns que ho desitgin per 
ampliar les explicacions, que, per 
motius d’espai, no hem pogut do-
nar. Correu electrònic  psc.catllar@
gmail.com i telèfon 722 190 674.

Al gobierno en minoría, el PSC  
le salva los muebles 

Portem la política al carrer!

Compromís amb tothom  
i per tothom

Què passa amb les escombraries? Anem a mirar el contracte

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



Més informació a elfuturonosedetiene.com

El futur no s’atura, 
nosaltres tampoc
A Repsol generem energia renovable amb projectes com 
Valdesolar, una de les majors plantes fotovoltaiques del país. 
I som pioners amb el projecte de generació eòlica flotant 
semisubmergible Windfloat Atlantic.


