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S’ha acabat prendre la fresca. Fins l’estiu que ve. Quan veig gent prenent la fresca 
a Botarell, amb la seva cadira plegable, i posant-se al dia de les novetats del 
poble penso en quan era petita. És com aquelles olors que et fan tancar els ulls i 
et transporten anys enrere. Creia que durant uns anys aquesta tradició dels pobles 
petits s’havia perdut, però no creieu que torna? Torna com han tornat les barbes, 
les caçadores bomber o els toca-discos. El gegant suec dels mobles Ikea va fer 
un anunci fa relativament poc que revindicava el vell costum de prendre la fresca. 
Ikea ho feia servir de reclam per vendre vistoses cadires de colors plegables, però 
l’esperit estava ben trobat. Prendre la fresca es relaciona amb l’estiu, els amics, 
els veïns, amb parlar, riure i amb tot de sensacions positives.

És un moment especial, m’atreviria a dir màgic, el moment de prendre la fresca. 
La meva mare la prenia al carrer d’Avall, obviament, amb la Pilar de Cal Lloert, 
els de Cal Copes, l’Antonieta… i més avall,  hi havia el Joan de Riudecanyes i la 
Pepita amb els de Cal Bel. El lloc però, per excel.lència de prendre la fresca a 
Botarell era al capdamunt de la Closa, davant de Ca la Maria Rosa. Allà, a partir 
de mitja tarda, quan encara no s’havia post el sol, ja hi havia 6 o 7 cadires. Era el 
lloc per excel·lència de les xerrades a la fresca. Allà s’arreglava el món.

 L’ànima del poble s’ha teixit prenent la fresca. Benvingut que torni a estar de 
moda aquest costum! Això sí, ara fins l’any que ve. A l’hivern fa més estar al costat 
del foc a terra.
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Imatge de la campanya d’Ikea, Salvem la fresca.

Pedrafita
2

Montse Martí

L’Ajuntament ja disposa 
de desfibril·ladors

Aquest mes de juliol, l’Ajuntament ha 
adquirit dos desfibril·ladors a l’empresa 
Cardiovida, un està col·locat davant de 
l’Ajuntament i l’altre a la zona esportiva. 
Paral·lelament s’ha fet un curs de forma-
ció per a la seva bona utilització que han 
realitzat persones de diverses entitats 
del poble i treballadors del consistori.
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L’Ajuntament informa....

Pedrafita

El passat dia 10 d’abril es van inaugurar el Casal 
Cultural i Associatiu i el passatge Montargull, una 
gran festa per tota la gent del nostre poble. 
Els actes van començar amb una cercavila amb 
les colles geganteres de l’Institut Pere Mata de 
Reus, la colla de Riudecols i la Colla Gegantera 
de Botarell. Tot seguit es va donar pas a l’acte 
oficial d’inauguració del Casal a la sala polivalent, 
a càrrec de l’alcalde de Botarell, Lluís Escoda i el 
primer tinent d’alcalde, Josep Casanova, acom-
panyats pel delegat del govern de la Generalitat, 
Òscar Peris, el director dels SSTT de Cultura de 
la Generalitat, Jordi Agràs, i tots els regidors del 
consistori. Les autoritats dels pobles veïns i els 
presidents de les entitats locals també van voler 
sumar-se a aquest esdeveniment així com tota la 
gent del nostre poble.

Durant els parlaments es va manifestar la impor-
tància de comptar amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Tarragona en la 
realització d’aquestes obres, ja que els municipis 
petits no podrien afrontar aquestes despeses 
sense el recolzament d’aquestes administra-
cions.També es va destacar que la iniciativa fou 
endegada per l’anterior govern i que la consecu-
ció d’aquest projecte ha permès donar cabuda a 
moltes de les entitats del nostre poble. La redistri-
bució dels espais també ha fet possible reubicar 
l’Associació de Dones i destinar l’antic local que 
ocupava a la futura biblioteca municipal.

Després dels parlaments, Òscar Vega, regidor de festes i entitats, va fer 
entrega de les claus a cadascuna de les entitats que podran gaudir d’un 
dels espais del Casal.

Tot seguit vam iniciar un recorregut per les instal·lacions. A l’entrada es va 
descobrir la placa del Casal Cultural i Associatiu i es va tallar la cinta del 
Passatge Montargull, un espai preciós que ens recorda la llarga trajectòria 
històrica del nostre poble.

Finalment vam poder gaudir d’un refrigeri al carrer Major. La festa es va 
cloure amb una gran exhibició castellera a la plaça del Castell, amb les 
colles Xiquets de Cambrils, Xiquets del Serrallo i la Colla Joves Xiquets 
de Valls. Una fideuada popular va posar punt i final a una gran diada pel 
nostre poble.

Inauguració 
Casal Cultural i Associatiu
Passatge Montargull
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Les actuacions que s’han dut a terme, fins ara, al 
jardí botànic són les següents: hem realitzat un 
planxer connectat a la xarxa de clavegueram i 
d’aigua per tal de fer - amb el “xiringuito” desmun-
tat de la zona esportiva - un lavabo adaptat. També 
hem arreglat el problema de l’aigua que hi havia 
constantment al voltant de la font, canalitzant-la 
des d’aquesta font fins l’arqueta del futur lavabo. 
Actualment estem instal·lant esparçors per tal de 
mantenir les illes actuals amb l’herba segada i 
verda.

VIA PÚBLICA

M’AGRADA / NO M’AGRADA

Podeu enviar una foto i el vostre contacte a revistamunicipal@botarell.cat
D’entre les fotografies rebudes en seleccionarem dues que publicarem al següent número

 
Jardí Botànic  

Font Vella

Abans del començament de l’estiu, l’Ajuntament 
va desembussar la Font Vella i en va treure tota 
l’aigua estancada, bruta i plena de mosquits. Per 
fi, i gràcies a l’ajuda de l’Associació de la Mina de 
les Farigoles, va poder canalitzar-se l’aigua i es va 
resoldre el problema que feia tant de temps que 
s’arrossegava. A partir d’ara, l’únic que caldrà fer 
és el manteniment anual de treure les arrels dels 
arbres. El cost ha estat de 1.800€.
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“Xiringuito” del poliesportiu

Durant el mes de juny es va desmunta la part prefabricada del 
“xiringuito” de la zona poliesportiva perquè, segons l’informe i 
l’assessorament rebut per part dels tècnics municipals, no era 
assumible condicionar-lo i adaptar-lo als requisits que se’ns 
demanaven per seguir prestant el servei tal i com s’havia dut a 
terme. El “xiringuito” va ser condicionat segons les indicacions 
rebudes i després d’adequar-lo correctament es va treure a 
concurs l’explotació del bar.

Servei de vigilància nocturna

Per a dur a terme el servei de vigilància nocturna d’aquest 
estiu, s’ha realitzat una contractació temporal de brigada. 
La seva tasca ha estat realitzada majoritàriament en horari 
nocturn. Seguint la borsa de la brigada que tenim vigent 
s’ha contractat a la quarta persona de la llista, ja que a les 
persones que ocupaven el segon i el tercer lloc, respectiva-
ment, no els ha interessat. En poder-la contractar directa-
ment des de l’Ajuntament - i no per mitjà d’una empresa - el 
cost d’aquesta persona ha estat molt més baix, d’aquesta 
manera hem pogut oferir el servei de vigilància als veïns 
d’una forma molt més econòmica que tal i com s’havia dut a 
terme en altres ocasions.



URBANITZACIÓ LES COSTES

L’Ajuntament informa....
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El passat 1 de juliol, es va produir un fet històric a Botarell: la 
Junta de Compensació de les Costes va portar a l’Ajuntament el 
projecte per realitzar la 2a i 3a fase d’urbanització corresponents a 
la xarxa de pluvials i pavimentació de la calçada dels vials. Després 
de 30 anys, les 30 famílies que viuen a la urbanització “Les Costes” 
podran veure com es fa realitat el somni que tan esperaven. Està 
previst que les obres comencin durant el mes d’octubre. Des de 
l’Ajuntament celebrem efusivament aquesta ben entesa.

Parlem de la contribució 
(Impost sobre béns immobles)

L’any 2013 l’Ajuntament va adherir-se a la regularització cadastral, amb 
la qual el Ministeri d’Hisenda pretenia que els valors cadastrals fossin, 
almenys, la meitat del valor de mercat.
Per posar un exemple: el Ministeri pretenia que una casa amb valor de 
mercat de 100.000€, tingués un valor cadastral d’almenys 50.000€ - al 
2013 eren sensiblement inferiors -.
L’Ajuntament en adherir-se a aquesta regularització cadastral es com-
prometia a apujar aquests valors anualment seguint les propostes que 
feia el mateix cadastre.
Així doncs, els valors cadastrals al 2014 van pujar un 11%, al 2015 un 
altre 11% i al 2016 un altre 11%. La proposta que fa el cadastre per al 
2017 és d’apujar el valor un 8% més.

Per aquest 2017, l’actual consistori ha considerat necessari realitzar 
una actuació per tal de donar un respir als veïns. Com podeu veure en 
els exemples, la contribució s’havia incrementat substancialment en 
les últimes anualitats. Així que, amb la previsió d’aquesta apujada del 
valor cadastral del 8%, l’Ajuntament ha decidit rebaixar el coeficient de 
0,50% a 0,46% perquè al 2017 tots paguem aproximadament el mateix 
que vam pagar al 2016, i així descansar d’aquestes apujades dels 
últims anys durant els quals la situació econòmica no ha estat la millor.
Explicat el procés podem dir que això és una gran notícia.

Us facilitem tres exemples on es veu clarament la re-
percussió que ha tingut a les nostres butxaques aquest 
augment del valor cadastral durant els últims anys:
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GRUPS MUNICIPALS A DEBAT

Tornar a agrair a tots els que van tornar a votar la candidatu-
ra de “En Comú Podem, amb el resultat de quedar segons a 
Botarell.
Cal rebel·lar-se davant el saqueig, per exemple, a la seguretat 
social - en 4 anys del govern del PP han retallat els ingressos en 
60.847.000 d’euros -. Tot això s’ha fet amb:
- Primer: destrucció de llocs de treball, contractes en precari, 
hores extres no declarades. Ha suposat 32.966.000 d’euros de 
menys ingressos.
- Segon: les subvencions per bonificació a les quotes de la 
seguretat social han suposat un estalvi a les empreses de 
21.606.000 d’euros.

-Tercer: les excepcions fiscals als fons privats de pensions han 
suposat un minvament de recaptació de 8.000.000 d’euros. 
Aquests són uns exemples que fa que la seguretat social tingui un 
dèficit al 2016 de 15.000.000 d’euros. Tota aquesta informació la 
poden trobar a la notícia del diari nuevatribuna.es del 22 d’agost 
del 2016.
Ens treuen pensions, sanitat, educació i privatitzen el que és 
públic per fer fortuna i empobrir-nos.
Per això diem PROU. I volem revertir la situació i tenir el que tanta 
lluita i sacrifici va costar als nostres pares i avis i que en 9 anys de 
crisi del sistema que ells van fabricar per a ells enriquir-se.

CAL REBEL·LAR-SE

Vull aprofitar aquest espai per fer un aclariment de caire polític; 
explicar-vos la fractura de Convergència i Unió a nivell de país i 
parlar-vos de la postura del nostre grup municipal.
Com molts de vosaltres sabreu, el passat 14 de juny del 2015, 
Unió Democràtica de Catalunya va realitzar una consulta interna 
amb una pregunta, sobradament comentada, per tal de definir 
quin era el rumb a seguir per a la formació.
En aquesta consulta, als militants d’Unió, no se’ls preguntava 
de manera clara i directe si es volia la independència. Però sí 
preguntava que, en cas de produir-se aquesta independència, 
com Unió podria sumar-s’hi. 
La resposta majoritària dels militants d’Unió no anava amb con-
cordança amb la política plantejada per Convergència Demo-
cràtica. 

En aquest punt d’inflexió, la Direcció d’UDC va creure oportú 
trencar amb la coalició de 14 anys en la qual, amb encerts i 
errors, ha estat un partit referent a Catalunya.
Molts dels que em coneixeu sabeu que sóc militant d’Unió i, 
actualment, President Comarcal del Baix Camp. Un càrrec que 
he acceptat amb gran responsabilitat i que em fa sentir orgullós 
i, sobretot, partícip del nou tarannà polític del meu partit.
Quan parlem de política local, tota la meva ideologia de partit 
queda en un segon terme. A l’Ajuntament de Botarell hi ha un 
ferm compromís entre l’equip de govern format per Esquerra 
Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. Aquí treballem 
plegats, aquí tots tenim els mateixos objectius i prioritats; el be-
nestar social dels nostres veïns i veïnes, la millora de les nostres 
infraestructures, la promoció del nostre municipi, la participació 
ciutadana, la transparència, la cohesió i la igualtat i la inserció 
laboral. 

Josep Casanova Ballester

HO ENTENDREM MILLOR

Un dels punts principals del programa electoral d’ERC és la 
transparència. Les accions més controvertides d’aquest any de 
nou govern han estat la contractació de personal i l’explotació 
de les instal·lacions municipals. Ambdues accions podien haver 
estat fetes de diverses maneres: a) adjudicació a dit, posant 
per davant de tot simpatia i amistat personal ; b) formar un jurat 
afí al consistori, establint unes bases, i que el jurat escollís la 
persona prèviament marcada per l’Ajuntament ; c) contracta-
ció seguint la llei al peu de la lletra, amb un jurat en el qual no 
hi intervé cap càrrec electe i presidit per algú nomenat per la 
Diputació. Fidels al nostre programa, el consistori va seguir la 
darrera opció. 

A la borsa de treball per a cobrir un lloc a la brigada municipal, 
els candidats van presentar el seu currículum, els mèrits i se’ls 
va realitzar una entrevista. Després de la selecció, el millor 
qualificat va ocupar el lloc a la brigada municipal. No tothom pot 
estar d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut ni amb la perso-
na escollida, però des d’ERC creiem que la valoració del currí-
culum i dels mèrits professionals cal anteposar-los a la simpatia, 
l’amiguisme o a d’altres qualitats supèrflues i prescindibles per a 
la realització de les tasques del lloc de treball.

TRANSPARENTMENT TRANSPARENTS

ALTRES FORCES POLÍTIQUES
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L’Ajuntament estudia que els 
veïns “apadrinin” teules de 
l’església per poder acabar 
de reformar la teulada

Pedrafita

Saps que...
Montse Martí

L’Ajuntament està estudiant la fórmula per 
poder acabar les obres de restauració de 
l’església. De moment s’ha fet una primera 
part de reforma, però quedaria la fase més 
complicada que és la de restaurar la teulada, 
molt malmesa. Tot i això, l’alcalde Lluís Esco-
da assegura a Pedrafita que “els veïns poden 
estar tranquils ja que no existeixen riscos de 
despreniments de teules sobre la via pública”.

Una de les fórmules que sospesa l’Ajuntament 
és la de fer una campanya de mecenatge 
perquè els veïns puguin col·laborar, “dins les 
seves possibilitats” amb la restauració de 
l’església a través d’apadrinar, simbòlicament, 
una teula i així poder recollir els diners que 
falten per poder completar la reforma. Per això 
es vol parlar amb el mossèn també.
La reforma completa implicaria arreglar la teu-
lada, les esquerdes, les barbacanes, enguixar 
i pintar, i l’obra pujaria a una factura de prop 
de 90.000 euros. De moment, ja s’han arreglat 
les barbacanes –la volada de la teulada- que 
tocaven a la via pública, al carrer Major i al 
Raval de Dalt. L’Ajuntament va encarregar les 
obres a l’empresa local Marcage juntament 
amb la grua de Ramon Alzina de Montroig, 
i van costar 16.000 euros que ha pagat 
l’Arquebisbat de Tarragona. 

L’Ajuntament diu que es van decidir per co-
mençar per aquesta part de l’obra després 
de valorar riscos amb els arquitectes de 
l’Arquebisbat i el del poble.

El mal estat de la teulada de l’església i les 
seves barbacanes és un tema que fa mesos 
que preocupa a l’Ajuntament “per la grave-
tat i el perill que representava pels veïns”. 
Els petits despreniments que hi va haver a 
la façana de l’església de Botarell van fer 
patir als veïns i es va haver de deixar de fer 
missa de forma temporal. A tots els veïns 
els va venir al cap el campanar de l’església 
de Sant Pere de Rosselló (a la comarca del 
Segrià) que es va ensorrar a finals de gener 
després que hi sortissin unes esquerdes. 
Unes imatges que es van poder gravar a 
través d’un mòbil en directe. 

REUNIÓ ARQUEBISBAT
A principis de març, representants 
de l’Ajuntament es van reunir amb 
l’Arquebisbat de Tarragona per decidir com 
s’havia d’actuar. El consistori assegura que 
la diòcesi pot destinar fins a 25.000 euros 
a l’església de Sant Llorenç aquest 2016. 
De moment s’han fet servir ja els primers 
16.000 euros i per tant, en quedarien 9.000 
per destinar a la resta de la restauració. A 
més, l’Ajuntament estudia també, a banda 
de poder posar en marxa una campanya 
d’apadrinament de teules, demanar una 
subvenció a la Diputació de Tarragona que 
podria arribar a 10.000 euros. 

Crèdit per inversions concedit l’any 2006

El primer crèdit es va concertar amb “Catalunya Caixa”, 
el març de 2006, per realitzar un seguit d’inversions que 
en aquell moment l’Ajuntament va determinar que eren 
necessàries.
L’import del crèdit va ser de 190.701€ i l’import que es 
va amortitzant anualment cada 29 de setembre és de 
13.621,50€. Un cop pagada la part corresponent d’aquest 
2016 resten per amortitzar 54.486€. Així doncs, el 29 de 
setembre de 2020 es pagarà l’última amortització d’aquest 
crèdit.
També cal informar que els interessos es paguen a través 
d’una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Crèdit pont per les obres del Casal Cultural i Associatiu

Aquest segon crèdit està concertat amb “La Caixa”. L’obra 
del Casal - finalitzada aquesta primavera - adjudicada per 
un import de 259.210,60€ va estar subvencionada per la 
Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya amb 
246.210,60€. 

Deute de l’Ajuntament de Botarell

La Diputació de Tarragona ja ha pagat la totalitat de la 
subvenció - li corresponien 116.210,60€ i la Generalitat 
encara no ha pagat els 130.000€ que li corresponen -.

Us expliquem això perquè, el crèdit es va demanar com 
a crèdit pont per poder pagar la constructora de l’obra, i  
s’ha anat amortitzant un cop han anat arribant els diners 
de la Diputació de Tarragona. Així doncs, actualment que-
den restants d’amortitzar els 130.000€ que han d’arribar 
de la Generalitat. D’aquest crèdit, el consistori paga uns 
interessos de 72€ mensuals. 

L’Ajuntament, aquests últims tres mesos, ha reclamat rei-
teradament a la Generalitat el pagament d’aquests diners, 
perquè si no arriben abans de l’octubre de 2017 faran 
trontollar la tresoreria de l’Ajuntament. Aquesta data és la 
marcada per començar a amortitzar aquest crèdit. Una 
vegada arribin els diners de la Generalitat s’amortitzarà en 
la seva totalitat.

En aquest apartat detallarem el deute exacte que té 
avui l’Ajuntament, amb l’existència de dos crèdits
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L’Ajuntament col·labora 
amb l’AMPA en el 
reciclatge de llibres
El dia 9 de setembre l’Ajuntament i l’AMPA 
signen un conveni pel qual el consistori es 
compromet a col·laborar amb el reciclatge 
de llibres. Aquesta iniciativa endegada 
per l’AMPA compta amb el recolzament 
del consistori, perquè té com a objectius 
bàsics la reducció de la despesa econò-
mica de les famílies i fomenta la sostenibi-
litat del medi ambient. El conveni contem-
pla la compra de llibres per valor de 300€, 
propietat de l’Ajuntament, que formaran 
part del fons bibliogràfic de la biblioteca. 
Aquests llibres han estat cedits mitjançant 
un document de cessió a l’AMPA la qual 
es fa responsable del seu ús i de la seva 
conservació. En acabar el curs escolar 
2016-2017 aquests llibres, 14 en total, 
seran retornats a l’Ajuntament. Els títols 
han estat acordats amb l’AMPA i corres-
ponen als cursos de Cicle Mitjà. L’AMPA 
va manifestar la voluntat que l’ajuda anés 
encaminada a aquests cursos perquè 
aquest any s’han canviat pràcticament 
tots els títols.

L’Ajuntament rep una subvenció de 
la Diputació per a la futura biblio-
teca municipal
La Diputació de Tarragona ha 
concedit la quantitat de 5194,59 € a 
l’Ajuntament de Botarell que es des-
tinaran a les obres de la biblioteca. 
Aquestes obres està previst que 
s’inicïin aquesta mateixa tardor.

Monument de 
la Pedrafita
Durant el mes de juliol, des-
prés de reiterades peticions i 
converses que s’han allargat 
durant gairebé un any, el 
Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat ha 
procedit a les tasques de nete-
ja del monument de la Pedra-
fita. Aquesta actuació pressu-
postada inicialment amb uns 
600€ aprox., finalment ha estat 
duta a terme gratuïtament.

L’Ajuntament ha estat obse-
quiat amb quatre ordinadors 
procedents de la Nuclear 
Ascó Vandellós. L’Associació 
Nuclear Ascó Vandellós 
(ANACNV) va renovar el seu 
maquinari i l’Ajuntament en 
tenir notícia d’aquest fet - 
gràcies a la col·laboració 
d’un botarellenc – va fer-ne la 
petició. Aquests ordinadors 
aniran destinats a la biblioteca 
i s’utilitzaran per a la consulta 
dels usuaris.

L’Ajuntament rep 
una subvenció de la 
Diputació per a la futura 
biblioteca municipal

Breus
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L’ANACNV 
obsequia amb 
quatre ordinadors a 
l’Ajuntament

PLAGA COLOMS
L’Ajuntament ha pres algunes mesures 
per combatre la plaga de coloms que 
tenim al nostre poble i que a tant ens 
preocupa.
Com ja sabeu, des de fa uns anys hi 
han gàbies per a la captura de coloms 
situades en llocs estratègics. Una auto-
ritzada empresa externa realitza el servei 
de manteniment d’aquestes gàbies, així 
com de la recollida dels coloms captu-
rats - l’empresa cada quinze dies recull 
els coloms de les gàbies -. Aquest estiu 
passat l’Ajuntament va decidir que durant 
els mesos estivals l’empresa recollís els 
coloms setmanalment i d’aquesta manera 
augmentar-ne les captures, ja que a les 
gàbies un cop hi ha diversos coloms ja 
no n’hi entren més.
L’altra iniciativa fou tancar entrades de 
determinades cases del nucli antic, 
principalment deshabitades, on entraven 
coloms, per evitar que trobessin espais 
per reproduir-se. Aquesta actuació es 
va fer amb el consentiment dels propie-
taris de les cases i ha tingut un cost per 
l’Ajuntament de 2.546,53€.
Des de l’Ajuntament seguirem buscant 
alternatives per reduir la plaga i que els 
carrers del nostre poble estiguin més 
nets.

Excel·lència Acadèmica
Des de l'Ajuntament felicitem a l'Enric Ara-
gonès i la Carlota Ferré per haver aconse-
guit la matrícula d'honor de 2n de Batxille-
rat i un dels premis als millors treballs de 
recerca de Batxillerat, respectivament. Des 
d’aquestes pàgines volem destacar l'esforç 
i la dedicació que comporten l'assoliment 
d'aquestes fites acadèmiques i els enco-
ratgem a seguir brillant en els seus estudis. 
L'enhorabona!!

DEP

El passat mes de juny va tras-
passar Josep Roca  Llaberia, 
alcalde de Botarell durant el 
període 1958 - 1974



Aquest any hem donat el tret de sortida 
a la primera ruta de pintxos del nostre 
poble, el “GUERXOPINTXO”, amb la 
col·laboració dels  5 establiments locals 
d'hostaleria, que ens han fet  gaudir 
de la magnifica gastronomia local. La 
valoració ha estat molt positiva, sempre 
hi ha coses a millorar, però amb el 
suport i bon saber fer dels  establiments 
associats a aquesta campanya de ben 
segur que aquesta iniciativa té el futur 
assegurat.

Agraïment als establiments:

Amonaren Etxea
Bar zona esportiva

Blanc i Negre
Can Soler Pont

Pedra Fita

Ara Botarell, una
mirada enrere

El diumenge 21 d’agost, a la projecció 
fotogràfica ”Ara Botarell, una mirada enrere” 
que ens van preparar el Jaume Roca i l’Isaac 
Roca, vam poder comparar les mateixes 
vistes de Botarell dels anys 30 i 40 amb les 
imatges de Botarell actuals. Potser t’hi vas 
reconèixer!!

 9a Diada de la Gent Gran
El dia 1 de maig, la gent gran del nostre poble va gaudir de 
la 9a Diada de la Gent Gran. Va ser un dia fantàstic, van 
anar a missa, van gaudir dels gegants del nostre poble... Un 
cop acabada la ballada van fer-se la fotografia de germa-
nor i van anar a dinar. Després de l’àpat la Vicenteta els va 
treure unes bones rialles i el Jack Carmelo els va fer moure 
la cintura una bona estona. En acabar l’Ajuntament els va 
obsequiar amb una planta i una fotografia personalitzada de 
l’acte.

Breus
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Diada 11 de setembre

Des de l’Ajuntament vam mirar de marcar una mica de 
tradició i fer un acte on tothom es pogués sentir represen-
tat i còmode -sense entrar amb temes polítics- i que fos 
molt participatiu. Vam voler donar màxima representativitat 
a totes les associacions del nostre municipi. Com a bons 
catalans també vam voler ser perseverants davant les 
adversitats, tal com vau poder veure a l’hora de desplegar 
la senyera, la de tots, i vam dur a terme un acte emotiu i 
força bonic. Volem agrair als músics de l’Aumed la seva 
col·laboració - com sempre que se’ls necessita- posant 
la música a aquest format d’acte que intentem impulsar.  
Visca Catalunya!
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MARXEM DE COLÒNIES!

Els dies 21, 22 i 23 d’abril, els nens i nenes de 1r a 5è 
de l’escola del poble vam marxar de colònies a l’Espai 
d’Aprenentatge de Flix. Allà vam treballar els animals de 
l’entorn (sobretot les aus), vam visitar un   refugi antiaeri al 
poble, un molí del segle XVIII, vam fer xocolata, un taller de 
ratpenats i un munt d’activitats esportives!
Vam tenir la sort de visitar la Reserva Natural  de Sebes, on 
vam veure de prop moltes aus que només vénen quan arriba 
el bon temps (l’Agró roig, l’Oriol...), vam aconseguir veure un 
munt de cigonyes i els seus pollets, cosa molt difícili vam fer 
anellament científic. De camí a on eren les cigonyes, ens vam 
creuar amb uns quants cavalls de la Camarga francesa molt 
simpàtics que volien marxar amb nosaltres...
Els tres dies que van durar les colònies van passar moooolt 
ràpid, ens ho vam passar molt bé!

VIATGE A GIRONA

A l’estació de l’AVE de Tarragona estàvem impacients i quan 
vam pujar a l’AVE, encara més. El primer dia vam anar a un 
bufet fora de l’hotel. Vam fer una visita per Girona i vam fer-li el 
petó al cul de la lleona. Després vam anar a l’hotel.
Cada dia visitàvem alguna cosa: Casa i Museu Dalí, Ruïnes...
Encara que el dia que més bé ens ho vam passar va ser el dia 
del Kaiak. Tots ens vam mullar i hi va haver moltes caigudes. 
També el mateix dia vam anar amb barquetes. A la barqueta 
que anava jo, ens va entrar un peix. Tots vam conduir i va ser 
genial.
El més trist va ser el divendres que havíem de marxar, ja no 
aniríem com cada nit a la disco.
Alumna de 6é de l’escola de Botarell

SERVEI COMUNITARI
La Regidoria d’Ensenyament ha signat un conveni amb l’IES Fonta-
nelles pel qual els alumnes de 3r d’ESO de Botarell desenvoluparan 
el servei comunitari al nostre municipi. Tal i com defineix el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat, el servei comunitari és una 
acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin 
accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciu-
tadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat.

Els alumnes de l’IES Fontanelles participaran durant els mesos de 
gener a març en l’organització i en el desenvolupament de la Biblio-
teca Municipal de Botarell que s’ubicarà a l’antic local de l’Associació 
de Dones del Casal Cultural i Associatiu. D’aquesta manera aquests 
alumnes formaran part d’aquesta proposta educativa que combina 
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol pro-
jecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen 
treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn 
a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.

Esperem mostrar-vos els resultats el dia de la inauguració de la bi-
blioteca

Llar d’infants, curs 2015-2016
El passat 1 de juliol va tenir lloc la festa de cloenda del curs 
2015-2016 de la Llar d’infants Els Patufets. Aquest any vam 
traslladar-la al Parc Botànic per no patir la calor que havíem 
sofert els últims anys a l’escola. Aquest dia, com cada any, 
vam acomiadar els nens de P2 als quals desitgem molta 
sort en la nova etapa que comencen.
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Aquest setembre s’ha iniciat el curs escolar 2016-2017 amb 
una novetat important, el servei de menjador escolar ha pas-
sat a estar gestionat per l’empresa Cuina Gestió.

Des de l’any 2000 l’Ajuntament de Botarell ha estat prestant 
el servei de menjador pels alumnes de l’escola Mare de Déu 
de la Candela. Aquest servei no és competència municipal, 
la gestió del servei de subministrament i de distribució de 
menjar a les escoles d’ensenyament obligatori de la comar-
ca correspon al Consell Comarcal del Baix Camp, d’acord 
amb el conveni de cooperació que aquest ens té subscrit 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Aquest és el motiu pel qual l’Ajuntament ha volgut normalit-
zar la gestió del menjador escolar i l’ha traspassat a l’òrgan 
que en té la competència. Quan es va fer efectiu el traspàs, 
el consistori va expressar la voluntat que aquest servei fos 
dut a terme per treballadors del municipi. Al seu torn, Cuina 
Gestió es va comprometre a contractar gent del poble sem-
pre que fos possible. El servei de menjador comptava amb 
una única persona contractada fixa que aquesta empresa 
hauria subrogat.

Aquesta treballadora, al seu torn, va decidir posar punt i final 
a la seva relació laboral amb el consistori, per motius perso-
nals. Des d’aquí li agraïm la tasca que ha realitzat al llarg de 
tots aquests anys.

D’altra banda, volem recordar que durant el curs passat van 
estar desenvolupant la tasca de monitoratge quatre perso-
nes del poble. Prèviament al traspàs, durant el mes de juny, 
l’Ajuntament i Cuina Gestió es van reunir amb totes les moni-
tores per explicar-los la decisió que havia pres l’Ajuntament. 
En aquesta ocasió Cuina Gestió els va sol·licitar els currícu-
lums i els va manifestar la intenció, inicialment, de contractar 
dues monitores d’entre les quatre que estaven a la reunió, 
xifra que podia augmentar en funció del nombre d’inscrits. 
La selecció de personal per a realitzar el servei ha estat 
competència de Cuina Gestió, ja que aquestes monitores ja 
no són treballadores de l’Ajuntament. 

Un altre canvi significatiu d’aquest any a l’escola ha estat 
la supressió de les permanències de matí i de tarda. Du-
rant el curs passat aquest servei ja va ser molt poc utilitzat. 
Aquest any, després de la baixa preinscripció que hi hagut, 
l’Ajuntament ha decidit suspendre el servei de permanèn-
cies per no haver arribat al mínim d’inscrits.

Pati de l’escola

Després de diverses converses dutes a terme per la 
Regidoria d’Ensenyament amb la Direcció dels SSTT 
d’Ensenyament de Tarragona, en les quals hi han par-
ticipat la Directora de l’escola i l’AMPA, aquest estiu 
s’han dut a terme les obres d’arranjament de la tanca, 
el cost de la qual ha anat a càrrec de la Generalitat. 
L’Ajuntament, per la seva banda, ha procedit al garbe-
llat i escampament de sauló fi al pati amb la qual cosa 
esperem acabar amb les reiterades inundacions que 
es pateixen al llarg del curs escolar.  

Servei de menjador escolar
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L’estiu ens ha dit adéu i tornem a les rutines pròpies de la 
tardor, a deixar les tardes de piscina, les nits a la fresca i el 
color torradet de la pell. Els nens han tornat a tenir horaris, a 
començar la rutina ja quasi oblidada i l’escola adquireix, de 
nou, protagonisme a la vida familiar.
És habitual pensar que el mal d’esquena és propi dels 
adults, però no és així, un 10% dels nens de 10 anys patei-
xen àlgies vertebrals i aquest percentatge pot augmentar 
fins a un 70% al final de l’etapa de creixement, entre els 16 
i els 21 anys. Una mala postura al seure o un ús innadequat 
de les motxilles ho poden propiciar.
La motxilla s’ha de portar ajustada a l’esquena, adaptant-
se a la forma de la zona dorsal de la columna, entre les 
espatlles i la cintura. La mida de la motxilla s’ha d’adaptar 
a les característiques antropomètriques del nen, alçada i 
mida. Una motxilla massa gran pot comportar que el pes es 
reparteixi inadequadament, provocant més dolor a la zona 
cervical i lumbar. L’alçada máxima ve determinada entre la 
base del coll del nen i 5 cm per damunt de la cintura.

És important tenir en compte que les motxilles han de tenir 
dues corretges regulables, encoixinades i d’amplada sufi-
cient.  Els models que disposen d’un cinturó inferior que per-
met fixar la part baixa de la cintura impliquen l’eliminació de 
les oscil·lacions de càrrega permetent un millor repartiment 
del pes.
Evitar portar la motxilla com si fós una cartera de mà o ban-
dolera és imprescindible per mantenir un bon repartiment de 
la càrrega. De la mateixa manera, portar-la penjada d’una 
sola corretja implica una flexió lateral de la columna, fet que 
pot provocar futures malformacions.

Seguint les normes bàsiques d’higiene postural  la motxilla 
ha d’estar aprop del cos i els llibres i materials més pesats 
s’han de col·locar a tocar de l’esquena.
Si es fa ús d’una motxilla de rodes hem de tenir en compte 
que  s’ha d’empènyer, no arrossegar i no menysprear que 
són menys manejables i que forcen l’articulació del canell. 
Com a darrera premisa, recordar que cal reduir al màxim 
el pes del material, que mai superi el 15% del pes corporal 
total del nen.
Per tant, la tria de la motxilla més adequada pels nostres fills 
és una tasca que es mereix una dedicació especial com a 
eina de prevenció per la salut.

Ester Bermúdez Gómez
Fisioterapeuta col.legiada nº 4031

Quina motxilla triem?

ZUMBA 
Aquest últims anys la Sara ha estat la monitora que ha donat classes de zumba 
a la sala del castell.  Per motius personals, aquest any ja no podia donar-les. Per 
aquest motiu s’ha cercat una substituta per poder seguir gaudint d’aquesta activi-
tat. Es va pensar amb la Gabriela que ja està donant les classes. Ho fa els dimarts 
i dijous de 20 a 21 hores. De moment està molt contenta ja que a cada classe hi 
té unes vint alumnes.

AQUAGYM
Aquest estiu passat l’activitat d’aquagym va ser un èxit. A les deu sessions 
programades se’n van haver de dur a terme deu més. Aquesta activitat està sub-
vencionada en un 43% per l’Ajuntament. El consistori entén aquesta activitat com 
una bona pràctica per al benestar personal.

CURSOS DE NATACIÓ
Durant el mes de juliol es van dur a terme cursos de natació - activitat també va 
ser subvencionada per l’Ajuntament amb el mateix percentatge que l’aquagym - . 
La natació és un dels esports més complets que existeixen. A més del gran 
nombre de músculs que hi intervenen, el medi aquàtic és ideal per mantenir sa el 
sistema cardiovascular, pràcticament a qualsevol edat. En nens, a més, regula el 
colesterol i prevé l'obesitat. Malgrat tot, només la practica un 8% dels nens.
Els metges ja han explicat en moltes ocasions els beneficis que té per als més 
petits fer exercici. No obstant això, sempre hi ha alguns esports que són més 
complets que d’altres. En aquest sentit, la natació és un dels més beneficiosos, tal 
com assenyala la Fundació Espanyola del Cor.



DELEGACIÓ LOCAL DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS 

DE SANG DEL BAIX CAMP

El Banc de Sang i Teixits és l’únic Banc de sang 
de Catalunya i ha assumit la responsabilitat social 
de subministrar la sang necessària per fer front a 
tota l’activitat mèdica i quirúrgica del nostre ter-
ritori.

Actualment, el Banc de Sang subministra compo-
nents sanguinis a 115 centres sanitaris, amb un 
total d’uns 18.000 llits. Entre tots aquests hospitals 
i clíniques s’atenen més de 760.000 altes, més de 
3.566.000 urgències i més de 414.000 interven-
cions i en molts casos, la transfusió sanguínia és 
indispensable.

Per poder donar resposta a tota aquesta àrea 
d’influència, es necessiten recollir 1.000 dona-
cions de sang al dia, per això, s’organitzen cam-
panyes contínuament per tota Catalunya, entre les 
quals hi ha les tres de Botarell.

És important no fallar a la nostra cita, perquè la 
sang és un producte biològic que caduca i, per 
tant, no serveix de res acumular-la. El procés ideal 
per disposar de sang per a totes les persones ma-
laltes que la necessiten, és el degoteig constant 
de donacions. Tenir reserves per a deu dies és la 
situació idònia per cobrir les necessitats previstes 
i per si hi hagués una emergència imprevista. El 
BST ha establert una escala per a dimensionar 
les reserves de sang i establir els paràmetres de 
campanyes i de necessitats ideals en tots els cen-
tres hospitalaris, mantenint l’equilibri idoni. “És la 
sang la que ha d’esperar al pacient i no a l’inrevés”

Vull encoratjar-vos doncs, a venir a la propera 
campanya que tinc prevista per al proper mes 
de novembre. Teniu temps suficient per apuntar-
la a la vostra agenda i també, perquè totes les 
persones que encara no s’han decidit, trobin el 
coratge que els cal per estirar el braç en un gest 
generós en bé de la salut del nostre país. 

 

Mercè Vilella
Delegada local i secretària de l’Associació de 
Donants de Sang del Baix Camp

Amb l’arribada de la tardor, comencen 
les activitats de l’Associació de Dones, 
aquest any amb la particularitat que ja les 
podem fer al nostre flamant nou local, que 
hem anat equipant de mica en mica en 
vistes a l’inici del nou curs.

Com és costum en els darrers anys, 
reiniciarem les activitats de pintar roba 
i gimnàstica, ja que són les dues que 
més acceptació tenen entre les nostres 
associades.

Pintarem roba tots els dilluns, de les 
quatre a les set de la tarda i des del dia 
3 d’octubre fins al mes de juny. Ja sabeu 
que la nostra professora és la Glòria, que 
ens ajuda a perfeccionar els nostres dots 
artístics i a confeccionar veritables obres 
d’art sobre llençols, estovalles, pitets i 
altres peces de roba, per al propi gaudi o 
per poder regalar a qui estimem.

La gimnàstica la farem tots els dimarts 
i dijous, des del 4 d’octubre i fins al 
mes de juny, de sis a set de la tarda. 
La Txell, que és la nostra professora, 
ens fa moure seguint el mètode Pilates 
i altres exercicis, per tal que el nostre 
cos es mantingui en forma i no enve-
lleixi prematurament.

També tenim previst que les sòcies 
assisteixin a la Diada Internacional 
de la Dona i el Món Rural, diada que 
se celebra a Prades el proper dia 10 
d’octubre.

Estarà bé que, com més sòcies, millor, 
participem de les nostres activitats i 
que, si alguna té un suggeriment per 
fer-ne alguna altra, la proposi a la Jun-
ta per mirar de portar-la a terme. 
Tot allò que contribueixi a la bona 
salut, tant física com mental, de les do-
nes de Botarell, és una bona proposta 
que s’ha d’estudiar i fer el màxim 
esforç per fer-la realitat.

Bon inici de curs, companyes!

La veu de les Entitats
ASSOCIACIÓ 
DE DONES 

DE BOTARELL 
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Com cada any quan comença el curs escolar, l’AMPA ve proposant una 
sèrie d’activitats extraescolars, que en funció dels alumnes apuntats 
s’acaben duent a terme. Enguany a les dues activitats ja consolidades de 
taekwondo i anglès, s’ha afegit zumba kids, que esperem agradi a pares 
i menuts.
A més, i com ja haureu pogut copsar, els treballs duts a terme per 
l’ajuntament en el pati de l’escola i la renovació de la tanca, van tenir el 
seu origen en una reunió a quatre bandes entre els serveis territorials 
d’ensenyament per un costat i l’escola, l’Ajuntament de Botarell i l’Ampa 
que vam fer pinya per buscar una solució a aquests dos problemes.
Pel que fa al futur més proper, ens reunirem periòdicament, tant amb 
l’escola com amb l’ajuntament, per tal de tenir una relació més fluïda, 
intercanviar opinions i oferir activitats en què l’Ampa podem ajudar. Prova 
del que diem es que repetirem el  taller de la castanyada que vam fer per 
primer cop el l’any passat.
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A les portes d’acabar el curs 2015-2016, l’AUMED va par-
ticipar en la XVIII VILA GRALLERA DE LES COMARQUES 
MERIDIONALS que va organitzar, la Colla Gegantera, al 
nostre poble el passat 14 de maig. Va col·laborar-hi organit-
zant un taller d’inxes (canyes per gralla) i un de timbals, on 
hi van participar grallers i timbalers de Valls, Vilallonga del 
Camp, La Fatarella, Verdú, Bellvís, La Selva del Camp i, per 
descomptat, de Botarell i que van impartir en Gerard Pouget 
(professor de l’AUMED), en Titus Prats i en Daniel Carbonell, 
reconeguts timbalers i graller de les nostres contrades.
Després d’això, a mitjans de juny, es van donar per conclo-
sos els cursos de gralla i timbal però no va ser fins a primers 
d’agost que, coincidint amb l’inici de la nostra Festa Major, 
es va fer una audició de final de curs a la plaça de l’església, 
on els nostres alumnes, acompanyats dels nostres profes-
sors Gerard Pouget i Eva Jornet, van poder mostrar, i amb 
molt d’èxit, el treball que van anar realitzant durant els mesos 
anteriors.

Però l’activitat de l’AUMED no s’atura encara que no hi hagi 
classes. Així que el dia 4 de setembre, una representació de 
l’alumnat va participar en la Mostra de Gegants i Bestiari de 
les Festes de La Serra de la Vila de Montblanc, acompanyant 
als amics de la Colla Gegantera de l’Institut Pere Mata.
I el cap de setmana següent, coincidint amb la celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya, va col·laborar amb l’ANC 
de Botarell i el nostre Ajuntament, posant banda sonora als 
actes organitzats per aquests.
A hores d’ara ja s’està treballant en l’organització dels cursos 
2016-2017 que continuaran en la mateixa línia que el curs 
passat. Es repetirà amb en Gerard Pouget com a professor 
de timbal però, per motius personals, l’Eva Jornet no podrà 
acompanyar-nos en l’altre apartat de la nostra escola, la gra-
lla. Per això hem fitxat un nou professor. Aquest curs tindrem 
entre nosaltres, alliçonant als nostres grallers, al David Arnal 
-tot un crack de la gralla-
Si voleu endinsar-vos a dins de la música tradicional, us 
convidem a visitar la nostra web www.laumed.com on tro-
bareu tota la informació sobre els nostres cursos, i si teniu 
cap dubte, us el resoldrem amb molt de gust al nostre e-mail 
info@laumed.com

Benvolguts botarellencs i botarellenques.

Tornem a ser a la revista del poble! Ja heu reposat durant 
l’estiu? Ja heu tornat a la rutina? Nosaltres sí, ja hem paït tot 
l’estiu i esperem que vosaltres hagueu gaudit la Festa Major 
tant com ho hem fet nosaltres!
Primer de tot, demanar disculpes i gràcies a la vegada: 
disculpes per allargar les festes i pujar una mica (potser 
massa) el volum de la música, ja sabeu que som joves i 
ens agrada allargar-ho tot! Tot i així, no és la nostra inten-
ció mai molestar els nostres veïns, així que de part de tota 
l’Associació demanem disculpes. També gràcies, per acudir 
a tots els actes en els quals hem estat, tan darrere de les 
barres, com ballant a la pista; per participar en la gimcana 
popular, un projecte que ens feia molta il·lusió perquè ens 
transportava a quan nosaltres érem petits. Però això no 
s’acaba aquí, ja estem preparant la festa d’hivern, d’estiu, i 
moltes sorpreses més.
Ho heu llegit bé, tenim alguns projectes coent-se per tal de 
què tots podem gaudir del nostre poble. Aquest any és el 
nostre 11è aniversari com a entitat oficial, esperem poder 
compartir amb vosaltres aquest dia especial  i celebrar-ho 
tots junts.
També volíem anunciar als joves d’entre 14 i 30 anys que 
estem preparant una xerrada informativa i obrint els terminis 
per fer-se socis de l’entitat. D’aquesta manera, volem en-
tusiasmar al jovent del poble amb la nostra energia i poder 
seguir fent cada cop més i més activitats per allargar el caliu 
de la festa major tot l’any. Us informarem en breu.
Així doncs, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per tot el 
recolzament a tothom que ha fet possible aquest magnífic 
estiu: als socis, a l’Ajuntament, a la brigada municipal i a 
tots els botarellencs i botarellenques que, com nosaltres, no 
volen deixar mai de fer poble! Ens veiem pels carrers, Visca 
Botarell i el seu Jovent!

Vies de contacte:
Facebook: www.facebook.com/jovespedrafita 
Correu electrònic: grupjovesbotarell@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE JOVES PEDRAFITA



La veu de les Entitats

Abans de res, saludar-vos a tots i a totes i aprofitar aquest 
espai de la revista municipal per comunicar a tothom que el 
passat vint-i-quatre d’agost es van aprovar els nous càrrecs 
de la Junta escollits en les darreres eleccions.

La Junta actual està formada per: Anna Maria Mestres com 
a presidenta; Rosa Dalmau, vice-presidenta; Jaume Roca, 
tresorer; Mariela Reymundi, secretària i Maria del Carme Bo-
net, Maria Andreu, Josep Maria Copa i Montserrat Nogués 
com a vocals.

Els qui hem entrat nous, juntament amb els qui hi romanen, 
tenim ganes d’endegar nous projectes i continuar amb 
alguns dels que ja es feien. En són exemples el berenar del 
desembre, la mona per Pasqua, el Taller d’Activitats Cogni-
tives (conegut com el de la memòria), al qual poden assistir 
tant socis com no socis - perquè no cal ser jubilat per tractar 
de no perdre facultats…o intentar-ho almenys -.  

També voldríem que el local s’aprofités més hores a la 
setmana i, per això, tenim entre mans un projecte per 
promocionar algunes activitats lúdiques senzilles, com el 
dòmino, la botifarra o el billar a tres bandes; exercicis de 
recol·locació postural natural, aprendre a estirar-nos co-
rrectament, o a mantenir el to muscular sense carregar-nos 
cap articulació. Així com les què voleu que hi siguin, estem 
oberts a suggerències.

I sense més novetats, per ara, i esperant que us animeu a 
participar en les activitats que aniran sorgint i de les quals 
us anirem informant, ens acomiadem desitjant-vos salut i 
una molt bona tardor.

La Junta

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE BOTARELL ANC BOTARELL

INICIATIVES QUE ENS RECOLZEN

El dia 3 d’abril, el periodista i escriptor letó Otto Ozols 
inicià la Via Catalana a peu, per trajectes. La proposta de 
la Via Catalana es va inspirar en la Via Bàltica - una ca-
dena humana que anava des de Vílnius a Tallin passant 
per Riga (560 km en total) per exigir la independència 
dels Països Bàltics el 23 d’agost de 1989 – per aquest motiu, 
en assabentar-se d’aquesta iniciativa, Ozols va decidir fer 
tot el recorregut a peu, distribuït en diverses etapes. El dia 7 
d’abril, passà per L’Hospitalet de l’Infant, Montroig, Montbrió 
i Riudoms, fent nit a Reus. 

L’ANC de Montbrió i de Botarell vam anar a rebre’l al seu 
pas per aquests municipis i vam poder tenir-hi una agrada-
ble i amena conversa. Entre d’altres temes, Ozols ens va 
explicar la seva experiència en la lluita del seu país per la 
independència i, al mateix temps, ens va expressar l’emoció 
que va sentir quan s’assabentà de la iniciativa que havíem 
tingut els catalans per reclamar la nostra independència, 
fent un homenatge a la nostra agudesa.

Ozols, que va dinar a Montbrió, fou acompanyat per dos 
membres de l’ANC fins a Riudoms i, des d’allí, dos membres 
més de l’ANC l’acompanyaren fins a Reus on, l’endemà, va 
haver d’acudir a l’hospital per a curar-se les llagues dels 
peus que li van sortir com a conseqüència de la pluja que es 
va trobar en el camí fins a Montbrió. Ozols arribà al cap dos 
dies a Barcelona.

Des de l’ANC creiem oportú explicar-vos la iniciativa d’Otto 
Ozols, com una anècdota de la nostra petita història cap a 
la independència i pensem que aquests fets ens mostren 
el recolzament i el suport que rebem d’altres països, d’altra 
gent, els lluitadors d’aquesta croada. 

Pedrafita
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COLLA GEGANTERA DE BOTARELL
Després de la Festa Major, el 10/04, i acompanyats de la Colla 
Gegantera de Riudecols i de la Colla Gegantera de l’IPM, vam 
col·laborar en la inauguració del Casal Cultural i Associatiu 
amb una petita cercavila des de la Font Vella fins al Castell.
Després d’això vam poder participar en la XVIII Trobada 
Gegantera de les Comarques Meridionals que enguany es va 
celebrar a La Pobla de Mafumet el 24/04. Aquesta trobada va 
servir com a acte previ a l’esdeveniment que us vàrem avançar 
a l’anterior revista.
El dia 14/05 va ser un gran dia per a la nostra entitat, ja que 
vam poder organitzar, al nostre poble, la XVIII VILA GRALLERA 
DE LES COMARQUES MERIDIONALS.
Al matí uns tallers i una xerrada organitzats per l’AUMED i, tot 
seguit, un dinar de germanor que va aplegar 190 persones.
Després de dinar, cercavila de la mostra de grups on hi van 
participar colles de grallers de St. Carles de La Ràpita, La Riba, 
La Guàrdia dels Prats, Valls, La Selva del Camp i com no podia 
ser menys de Botarell.
Finalitzada la cercavila, acte protocol·lari de traspàs de 
l’estendard i la gralla amb anelles de plata de la Coordinadora 
de les Meridionals, que fins ara havia custodiat l’anterior Vila 
Grallera (La Riba). Ara ens tocarà vetllar la gralla i passejar 
l’estendard per allí on anem, fins al relleu a la següent Vila 
Grallera.
Després d’això dues sortides; La Selva del Camp el 28/05 i La 
Llacuna el 19/06, fins arribar a la festa de Sant Joan on la nos-
tra Colla hi va col·laborar traient els gegants i fent que l’Aura 
portés la flama fins l’ajuntament.
Ens va quedar una sortida en mig, 25/06 a Riudecols, i el 02/07 
ja vam ser a la nostra cita gegantera per excel·lència, la IV 
Trobada Gegantera de Botarell.
Aquest any, a part de la plantada i cercavila, després dels 
balls de lluïment, parlaments i entrega de records, hi va haver 
l’entrega de premis de la “Colla TOP TEN” i el ball de lluïment 
de la colla guanyadora. 
La “Colla TOP TEN” és una iniciativa que busca premiar les 
colles participants a la trobada en una sèrie de categories. 
En aquesta 1a edició van participar-hi vuit de les deu colles 
que van prendre part a la trobada, fet que valorem molt posi-
tivament, ja que amb això el que es pretén és posar un granet 
d’arena per tal de valorar i dignificar el món geganter, una mica 
anat a menys en els últims temps.
La Colla Gegantera de Reus va arrasar, emportant-se tots els 
guardons, menys el de “Millor Uniformitat de la Colla” que va 
recaure sobre la nostra. I nosaltres molt orgullosos d’haver-lo 
aconseguit, ja que és un dels punts on mirem de treballar-hi a 
consciència. 
Una vegada acabats tots els actes a plaça, els més de 300 
geganters participants en la Trobada van gaudir d’un sopar de 
germanor que els hi oferírem a la pista poliesportiva.
La Colla continua i, tenim sortides, el 16/07 a Montbrió i el 23 a 
Vinyols, per donar pas a la cercavila de Festa Major, amb pos-
terior paellada el 15/08 al nostre poble on, com l’any anterior, 
ens va acompanyar el nostre fillol, el Gegant Japonès de Reus.
Al mes de setembre continuem, i en dues importants places. El 
dia 10 a Cambrils  i el dia 17 a Reus.
I entremig sortida triomfal acompanyant l’ANC de Botarell a la 
concentració de la Diada a Tarragona. I diem triomfal perquè 
el Drapet, amb el seus músics, es van poder veure per TV3 en 
una connexió en directe.
I ara ja sols ens manca afrontar el final de temporada. Dues 
sortides i a descansar.
Però ens falta el més important... TU... i TU... i TU també. A poc 
a poc ens anem quedant sense portadors i necessitem un cop 
de mà si no volem que els nostres gegants es quedin tancats 
sense sortir. Per això des d’aquí volem fer una crida. No us faci 
por posar-vos a sota d’un gegant. És com tot...costa la primera 
vegada.
Si ens voleu ajudar, contacteu amb nosaltres i apunteu-vos a la 
Colla Gegantera! De ben segur que no us en penedireu!
www.auraimestral.com / info@auraimestral.com
www.facebook.com/auraimestral

Us volem informar, que el nostre equip de voluntàries continua 
treballant amb el procés d’acompanyament i acollida compar-
tint vida i sentiments amb els qui més ho necessiten. També en 
la formació bàsica i específica que s’adapta a les necessitats 
que surten del contacte amb la realitat social i les experiències 
que ens afecten.

El dia 16 d’abril dos membres del nostre equip de voluntaris 
van assistir a la XXXVIII Assemblea Diocesana de Càritas a 
Tarragona. L’any 2015 va estar marcat per la minva de recur-
sos domèstics, la precarietat de sous i l’atur elevat. També van 
informar que està rotant l’Exposició Itinerant de l’Aniversari dels 
50 Anys de Càritas. 

A la Sala Polivalent de Botarell vam poder gaudir de l’Exposició 
amb una assistència fluïda. Tota persona assistent era obse-
quiada amb un punt de llibre de Càritas Botarell.
El dia 14 de maig dos membres de la nostra Càritas van assistir 
a la Jornada de formació sobre Aliments i Acollida.
Tenim pendent rebre el calendari de reunions Arxiprestals del 
Baix Camp del curs 2016/17 a les quals assistirem com cada 
any, sense deixar de banda que celebrem  l’Any de la Miseri-
còrdia.

El dia 22 d’octubre assitirem a la 3a Trobada de Càritas Cata-
lunya a Tarragona, sota el lema “Transformem la societat des 
de la Misericòrdia”.

El dia 1 de setembre va tornar a obrir les portes el Banc 
d’Aliments i els nostres representants van assistir a recollir 
els aliments per a reomplir una mica les prestatgeries del 
nostre servei. Aquestes estaven sota mínims, però amb la 
col·laboració i l’ajut d’altres Càritas de l’Arxiprestat, les quals 
ens van donar aliments com oli de gira-sol, oli  d’oliva, sucs i 
llets, vam fer front a les necessitats alimentàries de les famílies 
que acudeixen al Servei de Distribució d’Aliments (SDA).

Tanmateix, aliments com ous, iogurts, sucre i sal els cobrim 
amb fons propis i amb l’aportació diària dels participants a 
l’SDA. Aquesta aportació simbòlica, cada cop està disminuint 
més donat que la situació dels participants és més precària. 
Per poder donar suport a les persones que estan o se senten 
soles, tenim un nou projecte engegat anomenat “Dem la Mà”, 
el qual consisteix en fer visites a domicili a persones que no 
poden sortir de casa o ens demanen un acompanyament. 
Obrim les portes els dimecres alterns a la sala del Castell. 

Telèfon de contacte 649758323
caritasbotarell@gmail.com

La veu de les Entitats
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INAGURACIÓ ZONA
 ESPORTIVA

El 17 de juny es va inaugurar la pista de Bàsquet 3X3, un 
Graffity i l’Skate Park. Per a la inauguració vam comptar 
amb l’Associació Bike-Camp, que ens va oferir una exhi-
bició amb pilots de BMX’s i un Skater. Aquell mateix dia 
es va felicitar al Sr. Valentín, el qual va guanyar el Concurs 
de la Concessió del Bar de les Instal·lacions Esportives. A 
més de l’explotació del bar tindrà cura de les instal·lacions, 
així com també es farà càrrec d’obrir i tancar les pistes de 
pàdel i les instal·lacions esportives en horari de tarda.

Futbol Club Botarell
Punt i apart de l’equip amateur, tots els esforços abocats al futbol base
El FC Botarell va realitzar una magnífica temporada i va acabar en la tercera 
posició, fet que li permetia aconseguir l’ascens a divisió d’honor catalana. 
A les portes d’iniciar la pretemporada es va trobar amb un equip molt debili-
tat, ja que alguns dels jugadors marxaven a altres equips gràcies a la bona 
temporada que havien fet amb el FC Botarell. Aquest fet va propiciar que 
l’equip, conjuntament amb l’Ajuntament, busqués jugadors a la desesperada 
sense sort. No es va poder formar un equip amb garanties per afrontar la 
nova categoria, cosa que va concloure amb la seva retirada.
Això ha fet que tots els esforços es dipositin en els equips base, una aposta 
ferma per al futbol sala des de Botarell, amb premisses innegociables: 
l’educació i els valors. Allà on vagin els equips del FC Botarell han de 
demostrar uns valors i esportivitat, instaurats des d’un inici per la figura 
del coordinador i l’entrenador. A més, s’afegeix l’ingredient de competir i 
d’intentar situar els diversos conjunts el més amunt de la classificació.

Pedrafita

COPA BIKETRIAL

El passat 5 de juny es va celebrar la Copa Final de Tarra-
gona de Biketrial a Botarell, organitzada per l’Àngel Batlle, 
Campió del Món d’aquesta modalitat l’any 2014, en la qual 
l’Ajuntament hi va col·laborar activament perquè aquesta 
prova fos un èxit. En aquesta jornada hi van participar més 
de 60 nens vinguts de diferents escoles de Catalunya i 
Espanya, molts dels pares dels pilots van mostrar el seu 
interès perquè es tornés a celebrar el pròxim 2017 ja que 
van marxar amb ganes de tornar a Botarell gràcies a la 
bona organització de totes les parts implicades.

Esports

MOJIPÀDEL

ClubPàdel
Botarell

Organitza

ii

Servei de bar
Servei barbacoes
Zona chillout 

al matí
xocolata 

amb 
xurros

dissabte 6 d’agost / 20.00h
Pista municipal / Botarell

PÀDEL
Amb l’arribada del bon temps, el Club de Pàdel inicia la seva activitat 
frenètica. Aquesta temporada hem organitzat quatre tornejos els cartells 
dels quals mostrem tot seguit:
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Entrevista a L’Òscar Vidal  / 

- Què et porta a endinsar-te en el món de 
les motos?  
El meu pare era mecànic industrial i corria 
amb moto. Suposo que eren dos àmbits que 
m’eren familiars... Vaig començar treballant 
de mecànic fins que amb un altre soci vam 
decidir agafar un local petit a Reus i muntar 
el nostre propi negoci. A finals de la dècada 
dels 90 teníem ganes de prosperar i vam 
traslladar-nos a l’actual local, més gran i amb 
més possibilitats. Actualment som conces-
sionari per les marques Beta i GASGAS però 
també venem motos d’ocasió i continuem 
oferint serveis de taller i mecànica per tot 
tipus de motos, així com per pilots de com-
petició. 

- Has estat mecànic de diversos pilots, 
però, i tu? Has participat mai en alguna 
competició?
Sí, vaig arribar a participar en algun cam-
pionat de Catalunya i d’Espanya d’enduro. 
Recordo haver quedat alguna vegada primer 
provincial, però poca cosa més... De fet, la 
meva carrera professional ha anat sempre 
més lligada a fer l’assistència i la mecànica 
d’altres pilots.

- Quan comença l’aventura del Dakar?
A partir del 92, vaig començar a anar com 
a mecànic a les curses del campionat 
d’Espanya d’enduro. Feia l’assistència a un 
pilot i vam guanyar algunes competicions. 
A partir d’aquí, i a poc a poc, és quan et 
comences a fer un nom com a mecànic de 
curses. És llavors quan entres en la dinàmica 
que la gent et coneix i et truca per demanar-
te l’assistència a altres curses. Després 
d’haver participat en nombroses competi-
cions i rallis, el 2003 un equip em va fer la 
proposta d’anar amb ells al Dakar. 

Els no entesos en la matèria sentim a parlar del Ral·li Dakar com una competició especialment difícil i de resistència 
que suposa un gran repte per a totes aquelles persones que hi participen. I anem seguint, mitjançant les notícies, 
les proeses i problemàtiques dels pilots, així com dels grans equips, sobretot d’aquelles marques més famoses. 
Però poques vegades, tot i que sabem que són una peça clau, coneixem qui són els mecànics que hi ha al darrere 
i que fan possible que els pilots arribin a meta.
En aquesta edició hem volgut conèixer la història d’una d’aquestes persones. Es tracta de l’Òscar Vidal, un 
botarellenc d’adopció que, sense saber ben bé per què, ja ha participat 7 vegades com a mecànic del Dakar.

------------------------------------------------
L’APUNT
Els preparatius pel Dakar 2017 ja 
estan en marxa. La competició es 
celebrarà del 2 al 14 de gener amb 
un recorregut que travessarà 3 
països: Paraguai, Bolívia i Ar-
gentina. En el moment d’escriure 
l’entrevista l’Òscar encara no tenia 
clar què faria... Repetirà? Si el 
trobeu pregunteu-li.  

  Cada any dic que 
és l’última vegada 
que participo al 
Dakar, però després 
sempre hi torno...

-  I has repetit diversos anys...
Sí, vaig debutar el 2003 i vaig repetir el 
2005, 2007 i 2008 al Dakar d’Àfrica. Després 
també he estat 3 anys més al Dakar de Sud-
amèrica. L’any passat amb l’equip Himoinsa 
i fent l’assistència al pilot cambrilenc Ivan 
Cervantes, entre d’altres.

- Quina és la feina dels mecànics al 
Dakar?
La nostra feina consisteix principalment en 
deixar les motos preparades pels pilots. 
Són motos especials i sovint complicades 
de treballar. Ho revisem tot per assegurar-
nos que tot està en perfectes condicions. 
De vegades ens podem passar dies sense 
dormir, doncs quan els pilots descansen en 
cada etapa és quan nosaltres ens posem a 
treballar.

-Quina valoració en fas de l’experiència?

Quan n’has fet uns quants acaba sent feina. 
És clar que la situació és diferent.... ja que 
no estàs en un taller i t’has d’apanyar com 
puguis. Crec que és una experiència difícil 
d’explicar, que s’ha de viure. De vegades 
les situacions que et trobes en aquests llocs 
són molt xocants, sobretot al Dakar africà. 
És un lloc on t’adones de les comoditats 
que tenim. Allà petites coses, com fer un 
glop d’aigua suposen un gran repte. Diria 
doncs, que el Dakar és una suma de petites 
experiències, dies sense dormir... treballant 
molt... però, sempre amb la il·lusió per tirar 
endavant.

- Què és el que et fa repetir i tornar-hi un 
any i un altre? 
La veritat és que no ho sé, perquè cada any 
quan torno dic que no hi tornaré mai més. 
Això ho dic cada any eh! i em dura fins 
que no passen un parell de mesos... però 
després... no sé per què... és com si em 
xuclés una altra vegada i em vénen ganes 
de tornar-hi. La veritat però, és que quan 
estàs allà hi ha moments que dius,  “no sé 
qué hi faig aquí”. 

- L’any vinent hi tornaràs?
Ara estic en aquell impàs. Ja torno a sentir 
l’adrenalina i les ganes de tornar-hi...però 
encara no sé què faré. De fet ja són 7 
vegades i cal dir que anar-hi suposa estar 
un mes fora de casa, de la feina, passar 
el Nadal lluny de la família... i no ho sé, no 
ho sé...  És clar que sempre dic que no i al 
final hi torno... (riu). 

PERFIL
L’Òscar Vidal va néixer a Reus l’any 1968 i va venir a viure a Botarell a finals de la 
dècada dels 90. Després de marxar-ne i passar per altres pobles del Baix Camp, l’any 
2003 va decidir tornar-hi i establir-se al carrer Verge de Montserrat. Els qui el coneixeu 
sabeu que si és car de veure és perquè passa bona part del seu temps dedicat a la 
seva gran passió/professió: el món del motor. Una passió que l’ha portat a participar 
diverses vegades com a mecànic del Dakar, tot i que habitualment el trobareu a la 
seva botiga Flipamoto de Reus.  

Participant al Dakar 2013 amb l’equip Epsilon i revisant la moto del 
pilot Àlex Busquets. 

Dakar 2016 amb l’equip Himoinsa.

“

”

Botarell i la seva gent

Amb el pilot cambrilenc Ivan Cervantes en el Dakar de l’any passat. 
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Fem memòria

Ajuda’ns a situar aquesta fotografia. Sabríeu dir-nos on i quan es va fer? I qui 
hi apareix?
Feu-nos-ho arribar a: revistamunicipal@botarell.cat

RECORDS PRETÈRITS

Foto cedida: Jaume Roca

Josep Vidal i Pujadas involucrat en la 
mort del general Prim

El sociòleg Josep M. Fontana Bertrán afirma en el llibre El magnicidio del 
general Prim. Los verdaderos asesinos - editat a Akrón l’any 2011-, que 
el botarellenc Josep Vidal i Pujadas (1804-1889) va estar involucrat en 
l’assassinat del general reusenc Joan Prim i Prats, mort a Madrid el 27 de 
desembre de 1870.

Fontana analitza totes les teories a partir d’una profunda anàlisi històrica 
basada en l’estudi exhaustiu d’un extens fons documental i bibliogràfic. 
Segons el prestigiós sociòleg reusenc, Josep Vidal i Pujadas, fill de Josep 
Vila Sanahuja i de Josepa Pujadas, hauria participat en l’atemptat a l’edat 
de 66 anys. 

Vidal i Pujadas ingressà al cos dels Mossos d’Esquadra en el qual va 
promocionar-se fins arribar a ser comandant general. L’any 1833 va 
participar a la primera guerra carlista i el 1839 va intervenir a la batalla de 
Peracamps al costat del general Prim. Acabada la primera guerra car-
lista obtingué el grau de cap d’infanteria. L’any 1854, la reina Isabel II el 
nomenà comandant de les “Escuadras de Catalunya” i el 1856, gràcies als 
èxits policials assolits, li fou concedit el grau de coronel d’Infanteria. Com 
a conseqüència de la Revolució de setembre de 1868, la Junta Revolu-
cionària, a Barcelona, acordà l’extinció del Cos de Mossos d’Esquadra 
i Vidal s’exilià a França. Tornà l’any 1869 i fou agregat a Saragossa i, poste-
riorment, a Madrid. L’any 1869 es retirà i morí a l’Arboç als 84 anys.

Pedrafita

CULTURA

SANT JORDI

El passat 23 d’abril, dins dels actes pro-
gramats per Sant Jordi, vam presentar el 
llibre  La Pedrafita de Botarell. Origen i 
restauració d’un menhir. L’acte va comp-
tar amb la participació dels historiadors 
Jaume Massó i del botarellenc d’adopció 
Carles Maristany. Aquesta publicació 
ha comptat amb el suport de la Dipu-
tació de Tarragona i es pot adquirir a 
l’Ajuntament 12€. 
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 EL 
CINEMA
QUE
VE......

La cartellera és un ens capriciós que a l’estiu hiverna i que a la tardor poc a poc es desperta. 
És cert que en aquesta època és difícil trobar títols motivadors però és igualment cert que els 
gustos van amb cada persona, amb la seva edat i amb el seu estat d’ànim. I que tampoc s’acaba 
el món si triem una pel·lícula que no ens acaba agradant; si no la veiem no podem opinar-ne. 
Us recomanem que aneu seguint la programació de les vostres sales de capçalera i us en re-
ceptem, com a mínim, una cada set dies. Aquest només és un popurri del cinema que ve, per 
anar fent gana.

Jon Maestre

Ben-Hur

Des que l’escriptor Lewis Wa-
llace creés el personatge de 
Ben-Hur per a la novel·la homò-
nima del 1880, la indústria au-
diovisual porta més d’un segle 
obsessionada amb ell i fent-lo 
protagonista de curtmetratges, 
pel·lícules, sèries de televisió, 
TV movies i minisèries. Hi ha mi-
llor versió que la mítica de 1959 
protagonitzada per Charlton 
Heston? Who knows? Com tot, 
és qüestió de gustos i opinions. 
Segur que hi ha qui creu que un 
clàssic és només una pel·lícula 
vella i tan sols de pensar-hi li 
agafa urticària. I segur que tam-
bé hi ha qui creu que tot està 
inventat i que “per què trencar-
se el cap amb nous guions ori-
ginals si sempre es pot fer un 
remake”. Però el que segur que 
és segur és que tots dos van de 
la maneta i un no existiria sense 
l’altre.

Tarde para la ira 

Si Raúl Arévalo i Antonio de la 
Torre són els actors més fetitxe 
per a Daniel Sánchez Aréva-
lo –un director que té com a 
costum repetir amb els actors– ja 
que han aparegut en totes le 
pel·lícules del cineasta madri-
leny –AzulOscuroCasiNegro, 
Gordos, Primos y La gran familia 
española–, no és estrany que 
en el seu debut com a director 
Raúl Arévalo hagi triat el seu 
company Antonio de la Torre 
com un dels protagonistes. Les 
opera prima sempre resulten 
estimulants, i més encara quan 
un actor passa a l’altra banda de 
la càmera i no sent la pulsió irre-
frenable de sentir-se l’únic capaç 
de donar vida a aquell personat-
ge principal de la manera que 
l’ha imaginat, més encara quan 
també fa de coguionista. 

Inferno

Les raons comercials de 
Hollywood són un misteri que 
només el professor Robert Lang-
don podría desxifrar! Es pot en-
tendre que la primera adaptació 
al cinema de la saga d’aquest 
personatge creat per Dan Brown 
fos El codi Da Vinci, aprofitant la 
tirada de la novel·la. I que, veient 
l’acollida, decidissin fer pel·lícula 
del primer llibre, Àngels i Dimo-
nis. Però un cop també creada 
la saga cinematogràfica, es fa 
difícil de comprendre que se 
saltin el tercer llibre, El Símbol 
Perdut, i passin directament al 
quart! Almenys han mantingut 
Ron Howard com a director! 

Un monstruo viene a 
verme
Des que el cineasta català 
J.A. Bayona ha fet el salt a 
Hollywood, les seves produc-
cions són d’unes dimensions 
megalítiques que triguen més 
en gestar-se que una cria 
d’elefant. Gairebé dos anys 
després d’iniciar-se el projecte, 
per fi arriba a les pantalles la 
seva última aposta, un drama 
fantàstic amb grans dosis 
d’animació per ordinador amb 
Felicity Jones, Sigourney 
Weaver, Geraldine Chaplin i 
Liam Neeson qui, no només 
posa la veu sino que dona vida 
als moviments del ‘monstre’. La 
cinta porta a la gran pantalla 
la novel·la del mateix nom de 
Patrick Ness, qui també va 
escriure el guió, i que a la ve-
gada està basada en una idea 
original de Siobhan Dowd. 

RE-MAKE IN-NECESSARI THRILLER CRIMINAL SPANISH BLOCKBUSTER “M’HA AGRADAT MÉS EL 
LLIBRE” 
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SERVEIS

EMERGÈNCIES   112
MOSSOS D’ESQUADRA  112
BOMBERS    112
SANITAT RESPON   061

SERVEIS MUNICIPALS
CONSULTORI Botarell   977833247
CONSULTORI Montbrió   977826180
CAP Riudoms    977850440
JUTJAT DE PAU    977826130
ESCOLA MARE DE DÈU DE LA CANDELA 977826571
LLAR D’INFANTS    977098041

ATENCIÓ CIUTADANA

AJUNTAMENT
Matí  12 a 15h de dilluns a divendres
Tarda 17 a 20h, els dimarts i dimecres

Trucar a l’Ajuntament per demanar cita 
prèvia pels següents serveis municipals:

TREBALLADORA SOCIAL

EDUCADORA SOCIAL

SERVEIS TÈCNICS

APARELLADOR

ARQUITECTE 

   Ajuntament de
   Botarell
       Plaça de l’Ajuntament, 5 - CP 43772
     Tel. 977826130
     ajuntament@botarell.cat
     www.botarell.cat

RECEPTES DE CUINA
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O

Ingredients

Gat
2 tomàquets

8 alls
1  llesca de pa

50 grs. d’ametlla torrada
1 got de vi blanc

Pebre vermell
Sal

1 cullerada de nyora
1 got d’oli d’oliva

Elaboració:
1.  Tallar el gat a trossos de 4 cm. aprox, es-
caldar-lo i reservar-lo
2.  Per la picada: posar en un pot 2 tomàquets, 
4 alls escalivats, 4 alls crus, 50 grs d’ametlla 
torrada, 1 got de vi blanc, sal, pebre vermell, 
1 culleradeta de nyora i 1 llesca de pa fregit.  
Barrejar-ho tot i passar-ho pel turmix.. 
3.  Posar una cassola al foc amb el got de 
l’oli de fregir i la llesca de pa. Afegir el pot 
amb la picada triturada i remenar amb l’oli ja 
calent. Afegir 1 got d’aigua i deixar-ho bullir 
tot 5 minuts.
4. Finalment afegir el gat, ja escaldat, 10 
minuts més al foc i emplatar. 

Recepta de Remei Serrano

Pedrafita

SOPAR A LA FRESCA
El dissabte dia 27 d'agost es va  fer el sopar a la fresca. Bon 
ambient, bona companyia, en definitiva, una nit fantàstica per 
anar-nos acomiadant de l’estiu. El concurs de truites també 
va tenir molt bona acollida, amb la participació de 25 concur-
sants, una participació increïble.
Gràcies a tots!!
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