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PÀGINA 3
L’Ajuntament Informa

Aquesta publicació que teniu a les mans o davant de la vostra pantalla
d’ordinador és el primer número d’una renovada eina de comunicació entre
l’ajuntament i la ciutadania. La revista municipal enceta una nova etapa amb
un seguit de propostes que us avançaré a continuació.
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A partir d’aquest mes de novembre, la publicació arribarà a les nostres llars
periòdicament i tindrà com a objectiu acostar als botarellencs i a les botarellenques la informació municipal.

PÀGINA 6

L’objectiu però, no és solament informar de l’actualitat de la casa de la vila.
La nova revista té com a repte ser una eina de comunicació i de participació
ciutadana on també se sentin representats les entitats i els veïns en general.
És per això que ens posem al vostre servei i esperem les vostres aportacions.
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Candela
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Entitats
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Esports
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En aquest sentit estrenarem properament una secció que, sota el títol A
peu de carrer, vol recollir les vostres opinions. Una altra novetat és l’apartat
Grups Municipals a Debat on els quatre grups municipals disposaran cada
mes d’un espai per posicionar-se respecte l’actualitat municipal. A més, en
aquest primer número us donem a conèixer els nostres regidors i regidores i
la composició del nou ajuntament.
Cada mes ens acostarem a un servei municipal en una secció que pretén fer
pedagogia de la feina que es fa des de l’administració local. En les planes
de la revista també hi trobareu informació d’actualitat i de serveis, consells
medioambientals i l’agenda d’activitats.
En la societat de la informació globalitzada en la qual vivim, és molt important
consolidar les eines de comunicació local per mantenir els lligams amb la
nostra comunitat. En aquesta línia, durant aquests mesos, no solament renovarem la revista municipal sinó que també treballarem per renovar la web,
mitjà que ens ha de permetre millorar la nostra presència a Internet i, per tant,
al món. Tindrem ocasió de parlar-ne.
Com a alcalde de Botarell, començo aquesta nova travessia amb il·lusió i
amb la convicció de treballar de valent per fer del nostre poble un referent a
la comarca.
Us convido a prendre part dels nous reptes.
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PÀGINA 21
Fem memória

Records Pretèrits
PÀGINA 22
Receptes de cuina

Delícies de Sant Llorenç

Edita: Ajuntament de Botarell
Fotografies: Arxiu municipal
i col·laboradors
Dipòsit Legal: T-1638-2015
Foto Portada: Isaac Roca
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Des de l’Ajuntament de Botarell hem demanat la participació en aquesta publicació
a totes les entitats i a tots els grups polítics. Agraïm la col·laboració desinteressada
a tothom que hi ha participat i us animem a seguir fent les vostres aportacions en
els propers números.

JA SOM
135
USUARIS

Nou horari d’atenció al públic:
matins de 12.00-15.00
i dimarts i dimecres de 17.00-20.30

L’Ajuntament informa....
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Alcalde:
Lluís Escoda Freixas (ERC-AM)
Contacte: llescoda@botarell.cat

Regidors de govern:
Josep Casanova Ballester (CIU)
• Primer Tinent d’alcalde
• Urbanisme, obres i serveis
• Espais públics, zones verdes i sostenibilitat
Contacte: jcasanova@botarell.cat
Montserrat de Anciola Moragas (ERC-AM)
• Segona Tinent d’alcalde
• Ensenyament i Cultura
• Benestar social i família
Contacte: mdeanciola@botarell.cat
El 13 de maig, Lluís Escoda Freixas va prendre possessió del càrrec
com a nou alcalde de Botarell. La resta del consistori està format per:
Montserrat de Anciola i Òscar Vega (ERC), Josep Casanova i Sònia
García (CIU) i Montserrat Roca, Carles Freixas, Francisco Ortega i
M.Mercedes Mesa (PSC).

Òscar Vega Pardo (ERC-AM)
• Festes i Entitats
Contacte: ovega@botarell.cat
Sònia García Díaz (CIU)
• Esports
Contacte: sgarcia@botarell.cat

Regidors a l’oposició:
Montserrat Roca Navarro (PSC-PM)
Carles Freixas Dalmau (PSC-PM)
Francisco Ortega López (PSC-PM)
M. Mercedes Mesa Garrido (PSC-PM)

Edifici Associacions
i Carreró
Com tots sabeu, l’edifici de les associacions està molt
avançat tanmateix no està acabat del tot. Aquesta
obra valorada en 314.790’83 € es va adjudicar finalment per 259.702’43 € i està subvencionada per la
Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya
amb 246.210’60 €. La resta, 13.491’80 € és la part
que aporta l’Ajuntament, un 5’19 % de l’obra.
Com que es tractava d’un edifici antic, van sorgir
certes dificultats estructurals a la coberta que van
obligar a restaurar-ne un tros. Aquest fet fa que,
a dia d’avui, no tinguem els recursos econòmics
per finalitzar l’obra i poder fer ús d’aquests espais.
Queden pendents alguns detalls de finalització, pintura, barbacana, fusteria interior i mobiliari, equips
informàtics.... que juntament amb la finalització del
carreró que va de l’Església al Castell, s’ha de dotar
pressupostàriament d’un import de 40.000 € aproximadament, per poder acabar les dues obres.
Des de l’ajuntament estem treballant per mirar
d’aconseguir aquests diners sense haver d’esperar
l’aprovació dels nous pressupostos i poder acabar
aquestes obres abans de final d’any.
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VIA PÚBLICA

Vorera de l’escola
L’Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020 té com a objectiu garantir a
totes les persones amb discapacitat que
puguin gaudir dels seus drets i puguin beneficiar-se plenament de la seva participació
en l’economia i en la societat europea. Per
aquest motiu l’Estratègia identifica vuit àrees
primordials d’actuació la primera de les quals
és l’accessibilitat als béns i serveis, especialment els serveis públics, i la utilització de
dispositius de suport per les persones amb
discapacitat.
Atesa la manca d’accessibilitat existent pel
que fa als accessos a l’escola i a la llar d’infants
des de la zona sud del poble, i donada la importància que té per aquest consistori tota la
zona escolar i el seu entorn, hem començat
un pla d’actuació que contempla l’adaptació
de voreres i d’espais públics.
L’objectiu durant aquesta legislatura serà,
en la mesura de les nostres possibilitats,
l’adequació i adaptació d’almenys una de les
dues voreres de cada carrer del municipi.

Camí de Reus i Camí de les Voltes
( Mas d’en Perdiu )
El Consell Comarcal del Baix Camp va concedir el desembre
de 2014 una subvenció per a l’arranjament i pavimentació d’un
tram del camí de Reus. L’Ajuntament, fent ús d’aquesta subvenció ha cregut convenient actuar sobre el Camí de Reus i el
Camí de les Voltes (Mas d’en Perdiu).
Aquesta obra ha estat executada per l’empresa local Excavacions i Construccions Josep Domènech, que compleix amb el
pressupost realitzat per l’arquitecte municipal Josep Frederic i
que consisteix en l’arranjament d’uns 250 metres del Camí de
Reus i en la pavimentació d’un tram d’uns 55 metres d’aquest
mateix camí, amb formigó s/add. HM-20/B/20/I+E de consistència tova, vibrat manual i reglejat, amb uns 15 cm. de gruix.
Al Camí de les Voltes (Mas d’en Perdiu), tenint en compte la
problemàtica constant que hi tenim, hem cregut oportú dur a
terme l’arranjament i pavimentació d’uns 25 metres amb les mateixes característiques tècniques que al Camí de Reus.
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VIA PÚBLICA / MANTENIMENT

Comença la temporada de poda
d’arbres de la via pública
Aquest any hem començat la temporada de
poda al mes d’octubre per tal d’evitar plegar
tantes fulles. Hem començat pel passeig de
Ronda, el carrer de la Creu, l’aparcament de
la Plaça de la Constitució, l’avgda. dels Països
Catalans, l’avgda. Font Vella..... i anar baixant.
També s’han senyalitzat els espais per tal
que els veïns no estacionin els seus vehicles i
d’aquesta manera facilitin la tasca.

M’AGRADA / NO M’AGRADA

URBANITZACIÓ LES COSTES
Des de la Urbanització Les Costes volem aprofitar
aquest espai per manifestar la nostra il·lusió amb el nou
consistori de Botarell. Des que es va produir l’entrada
d’aquest a l’ajuntament, després de les darreres eleccions municipals, la Junta de Compensació de la urbanització ha tingut ocasió de reunir-se en diverses ocasions amb l’ajuntament, per tal de compartir necessitats
i inquietuds. I podem manifestar amb satisfacció que,
aquestes trobades, han servit per establir les bases del
que creiem fermament serà una molt bona relació, que
permetrà que a la urbanització anem recorrent el camí
que ens ha de dur, a poc a poc, però sense aturar-nos,
a una integració plena amb el municipi. En aquest sentit, a hores d’ara ja s’han iniciat acords de col·laboració
i propostes d’accions de millora a la urbanització, sobre les quals s’està treballant, que ens omplen a tots
d’esperança envers el futur de la nostra comunitat.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A
LA URBANITZACIÓ LES COSTES
L’Ajuntament d’acord amb la Junta de Compensació de les Costes ha engegat un servei
de recollida de voluminosos que es du a terme
cada dimarts.

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
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GRUPS MUNICIPALS A DEBAT

AIRES NOUS PER BOTARELL
Estem vivint un període entre dues eleccions, les autonòmiques i
les properes generals i quant al món local, que és el que realment
importa, fa tot just quatre mesos, que estem posant fil i agulla al
projecte que vam proposar i que tanta gent ens vàreu fer costat.
Els principis no són fàcils. Ja ho sabíem. Però, tot i la inexperiència política que tenim, es tracta de dotar de professionalitat tot
allò que fem. Segur que ens equivocarem. Es tracta d’aprendre
dels errors per a que no tornin a succeir. Des d’ERC Botarell vetllarem perquè el programa que vam confeccionar sigui assolit i,
en cas que algun punt no es resolgui favorablement explicarem el
motiu pel qual no ha prosperat. Es tracta de vetllar perquè aquest
consistori ho faci tot més proper, sense barreres administratives,
de ser més oberts i d’arribar a tothom. Que ens féu saber les
inquietuds, suggeriments i crítiques. Sí, sí crítiques. Les crítiques
constructives serveixen per depurar errors. Es tracta d’aplaudir
les bones idees vinguin d’on vinguin. El darrer ple n’és un
exemple. Abans es feia tot bé i ara (només en quatre mesos)

es fa tot malament. Des d’ERC Botarell, ens agradaria que més gent assistís als plens de l’ajuntament perquè poguéssiu veure què s’hi debat, què s’hi aprova i
les respostes que es donen a les preguntes que es fan.
Falta molt per fer i tenim moltes coses en ment per poder fer al
nostre poble. Nosaltres mateixos, creieu-nos, som els que ens
posem el llistó més alt. Perquè volem complir amb el que vam
dir i aquí estem per ajudar al nou consistori en el que calgui.
Perquè volem que Botarell millori. Perquè no hi som per passar
l’estona. Volem que es refaci la companyonia perduda amb els
pobles veïns. Són temps en què la política està devaluada degut a tots aquells que han mirat pels seus interessos en comptes
de mirar pel bé comú. I d’això es tracta, que poc a poc la gent
es refiï d’una nova manera de fer les coses. Clar estar que
fins que no passi un cert temps no es veurà el que s’està fent.
El moviment es demostra caminant (Diògenes).

COMPLINT OBJECTIUS, COMPLINT PROGRAMA
Des del grup municipal de CiU a l’ajuntament de Botarell, volem felicitar el nou govern, per fer realitat la reedició de la revista Pedra Fita.
Malauradament, com ja sabeu molts de vosaltres, durant l’anterior
legislatura no es va editar en cap ocasió, tot i la voluntat i la insistència del grup municipal de CiU perquè s’edités la revista municipal, ja
que entenem que és una eina de comunicació bàsica i necessària pel
municipi. Des de l’anterior govern tot eren excuses: que si ja estava

gairebé a punt, que si faltava una mica de contingut..., però la
revista mai no va veure la llum, fet pel qual el grup municipal de
CiU va decidir editar periòdicament El Ple del Poble, una manera de comunicar al poble el que succeïa al consistori i que finançàvem íntegrament des del nostre grup municipal, sense cap
ajut econòmic al respecte. Desitgem que aquesta nova edició
de la revista Pedra Fita tingui continuïtat, continguts, pluralitat i
ens tingui ben informats.... De ben segur que sí.

SEGUIREM LLUITANT
Primer de tot agrair a tots els que ens han votat en aquestes
últimes eleccions i en les pròximes. Els resultats ens han deixat
fora de l’Ajuntament però seguirem treballant des de fora perquè
les nostres propostes es facin realitat.
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Esperem que l’Ajuntament sigui més receptiu i més proper als
ciutadans, nosaltres proposarem i farem crítica constructiva des
d’un punt de vista dels treballadors i capes populars.

L’Ajuntament informa....
INFORMACIÓ MUNICIPAL
És motiu de polèmica...
Com ja sabeu, el passat 13 de juny va canviar el govern al nostre municipi. Al govern entrant ja li inquietaven diverses qüestions
municipals, una d’elles el ‘Xiringuito’. Per aquest motiu va decidir fer, conjuntament amb els tècnics municipals, un estudi de la
situació de l’equipament. Aquest estudi els va fer prendre la decisió de tancar-lo temporalment fins que en poguessin regularitzar
la situació.
Havien de determinar si aquest equipament complia els requisits necessaris per dur a terme l’activitat que s’hi estava exercint.
Per l’actual govern, l’Ajuntament ha de ser molt curós i responsable en totes les activitats que realitza i donar exemple a tots els
vilatans encara que el consistori no necessiti llicències d’activitat, una condició obligatòria en tots i cadascun dels negocis particulars. Un cop consultada tota la documentació es contrasta que l’arquitecte municipal, en el projecte d’actuacions de millora
esportiva de gener de 2010, va deixar una zona bar perquè en un futur s’hi pogués adaptar aquest servei, tal i com es mostra al
següent plànol.

Per tant es va decidir acompanyar els tècnics municipals,
l’arquitecte i l’enginyer, al ‘Xiringuito’ els quals van quedar sorpresos en veure tota la instal·lació que s’hi havia fet.
L’anterior govern va demanar als tècnics la manera d’habilitar
la zona bar, i aquests els hi van fer arribar aquesta proposta
a principis de 2014. Tal i com es mostra en el plànol, era una
proposta per la zona d’obra ja existent. A partir d’aquí no se’ls
va demanar cap assessorament tècnic més, així que l’anterior
govern va tirar endavant la seva idea fins arribar a la construcció final del ‘Xiringuito’ el març d’aquest any 2015. La instal·lació
d’aquest equipament va tenir un cost total de gairebé 30.000 €.
Per tot això el govern actual va demanar un informe a l’enginyer
municipal per saber les adequacions que necessitava aquesta
instal·lació per desenvolupar l’activitat que s’hi estava realitzant.
Un cop realitzat l’informe es van detectar diverses anomalies
impossibles de resoldre ràpidament perquè el ‘Xiringuito’ romangués obert, tenint en compte que ens trobàvem a ple estiu. Així doncs, el govern va decidir tancar-lo temporalment fins
que el pogués obrir amb les condicions necessàries de salut
i seguretat.
Les dues treballadores es van reubicar a la piscina complint
la promesa de feina que els havia fet l’anterior govern fins a
finals d’estiu. Aquesta era la manera de no perjudicar aquestes
treballadores que ja confiaven en aquesta feina. Al mateix moment es va decidir obrir a tothom el bar de la piscina, fessin ús
de la piscina o no, atenent les demandes de diverses persones
que acompanyaven els seus néts o fills i que havien de pagar
l’entrada al recinte malgrat no fer-ne ús.

L’actual govern vol obrir un bar a la zona poliesportiva a principis de la primavera de 2016, que compleixi els requeriments necessaris que marca la llei. El consistori no serà
l’encarregat d’explotar aquest bar ja que entén que estableix
una competència injusta amb altres negocis. Si es generen
pèrdues, aquestes sempre van a càrrec del poble, per tant
recauen sobre tots els contribuents. L’opció fàcil és treure’l
a concurs i que hi opti qualsevol sol·licitant. Però la intenció
del consistori és fer un concurs entre les entitats esportives
del poble, per tal de recolzar el desenvolupament de les associacions i facilitar d’aquesta manera que puguin gaudir de
més recursos per poder crear activitats que beneficiïn tot el
poble.

PROPOSTA BAR
1/50
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SANT LLORENÇ’2015
en imatges

ENSENYAMENT
Escola Mare de Déu de la Candela
A l’estiu, les escoles queden desertes, tothom fa vacances i és l’hora
de condicionar les instal·lacions per rebre els infants a l’inici del nou
curs escolar.
Sempre d’acord amb les instruccions del personal docent, l’estiu s’ha
aprofitat per dur a terme diverses obres de millora: s’ha canviat el terra
dels mòduls que feia molt temps que estava aixecat, s’han posat mosquiteres en finestres que no n’hi havia, s’han protegit els florescents,
s’ha repassat tota la instal·lació de fontaneria, s’han expulsat els tèrmits
que des de fa uns anys s’havien instal·lat a diversos marcs de portes...
Potser les millores més evidents són el desbrossament dels jardins i
l’encimentat de davant dels mòduls de cicle inicial i mitjà que permet als
nens i nenes sortir de les aules sense haver de saltar els tolls en dies de pluja.
Esperem poder solucionar en breu les inundacions que pateix en dies
de pluja el pati de l’escola. En aquest sentit s’han iniciat converses
amb el Departament d’Ensenyament, motiu pel qual la Directora
General dels Serveis Territorials a Tarragona, Àngels González, va
visitar l’escola el dia 29 d’octubre per avaluar aquesta problemàtica.

L’Ajuntament concedeix

Alumnes P3

complements d’ajuts
individuals per al menjador escolar
El Consell Comarcal del Baix Camp publica en el BOP de
Tarragona les bases específiques que regulen la concessió
d’ajuts individuals de menjador per alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i aprova per decret
el llistat d’alumnes als quals se’ls ha concedit l’ajut de menjador escolar.
L’Ajuntament de Botarell ha considerat important complementar les mitges ajudes que ha concedit el Consell Comarcal del Baix Camp a tres alumnes, tenint en compte
l’informe sol·licitat al Consell Comarcal del Baix Camp que
acredita per ordre de puntuació els alumnes amb més necessitats.
Aquestes ajudes no comporten cap despesa extra al consistori. El nombre de menjars dispensats cada dia als alumnes
de la llar i de l’escola comporten un nombre d’àpats gratuïts
gentilesa de l’empresa de càtering. Aquests menjars fins
ara no havien estat aprofitats i, per tant, ningú se n’havia
pogut beneficiar. L’Ajuntament ha decidit aprofitar aquests
menjars en forma d’ajuts individuals per al menjador escolar i solidaritzar-se amb aquelles famílies que més ho necessiten.

Alumnes P4

ENSENYAMENT
Llar d’infants Els Patufets
		

La Llar d’infants ha iniciat aquest curs 2015-2016 amb
moltes novetats. En primer lloc hem estrenat el nostre
blog que ens permetrà mantenir informats els pares i les
mares dels nostres alumnes de tot allò que van aprenent
els vostres nens i nenes i de les diverses activitats que
fem. El blog el podeu consultar a través de la pàgina web
de l’ajuntament (www.botarell.cat) dins l’apartat Equipaments – Llar d’infants o bé a l’enllaç http://patufetsbotarell.
blogspot.com.es/ .

L’Amèlia s’ha jubilat

En segon lloc us volem informar de totes les actuacions de
millora que s’hi han fet aquest estiu. La llar ha vist com el
jardinet ha canviat el seu aspecte. S’hi han instal·lat mosquiteres noves, s’ha remodelat la instal·lació de fontaneria
substituint els tubs de goma per conduccions metàl·liques,
també s’ha millorat la instal·lació elèctrica i s’han protegit els
florescents tal com marca la llei per evitar que la quitxalla
prengui mal.
També ha calgut canviar el rentaplats evitant d’aquesta
manera haver de tancar la clau de pas quan no s’utilitzava
- feia anys que perdia aigua - i també s’ha canviat el calentador d’aigua que estava foradat.

AMPA
Taller infantil de la Castanyada

El dia 9 d’octubre, l’Amèlia va impartir el seu últim dia de classe
a l’escola de Botarell. L’Amèlia va arribar a l’escola fa 28 anys i fou
durant una temporada la única mestra de primària. Ella, tota sola,
impartia totes les matèries als alumnes de Botarell i dissabtes feia
les tasques de secretaria.

El passat 31 d’octubre, l’AMPA i l’Ajuntament organitzaren
un taller infantil de manualitats a la Sala del Castell en el
qual participaren un gran nombre de nens i nenes del poble.
Pares i mares compartiren una agradable estona amb la
quitxalla fent les manualitats que programaren els membres de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Candela.

Amb el temps, l’escola ha anat
creixent, ampliant les instal·lacions i també el nombre d’alumnes. Són molts els botarellencs i
i botarellenques que la recorden
com un exemple d’ordre, de disciplina i d’estima per la seva feina.
El mateix dia 9 l’Amèlia va rebre
un sopar-homenatge d’agraïment
per tots aquests anys de docència
a Botarell.
L’acte organitzat per l’escola i l’ajuntament va comptar amb un gran
nombre de companys i companyes de professió, una representació
del consistori encapçalat per l’alcalde, exalumnes, amics i familiars.
Des d’aquí li desitgem bona sort en aquesta nova etapa. Gràcies per
tots aquests anys que has dedicat als alumnes de Botarell!
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La veu de les Entitats
Associació de Dones

Botarell Bitlles Club

L’Associació de Dones de Botarell neix a l’any 1996 com a una associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu de representar i defensar
els interessos de les associades davant les diferents administracions
públiques i d’altres persones físiques i jurídiques. També per promoure, recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural,
civil, lúdic, social i esportiu sense ànim lucratiu i, en especial, tota
activitat que afavoreixi la promoció de la dona per aconseguir la plena
igualtat home dona. Actualment, som 80 sòcies.

Segons diuen, s’hi jugava a la carretera on ara hi ha el bloc de pisos
de l’Avgda. Catalunya. Això era (i continua sent) la part de darrere de
Cal Manco. I si es jugava allí era per un motiu....igual que en altres
pobles, el joc de bitlles era propietat d’una persona encarregada de
plantar les bitlles i emportar-se una comissió de les apostes que s’hi
feien. I els propietaris del joc de bitlles amb el que es jugava a Botarell
eren els de Cal Manco.

L’associació persegueix qualsevol activitat legítima i sense ànim lucratiu per a la defensa dels interessos de les associades i totes aquelles
que, en un sentit d’ampli abast, siguin dirigides a obtenir un major
enriquiment cultural i una convivència harmònica.
Les activitats que formen part d’aquests objectius són portades a
terme per les sòcies que s’apunten a les diferents opcions que ofereix
l’associació i que donen l’oportunitat d’aprendre tècniques noves de
desenvolupament de les arts manuals i augmenten els coneixements
de les dones mitjançant l’aprenentatge i conservació de la cultura i la
tradició del nostre país. També es pretén mantenir el cos mitjançant
una gimnàstica de rehabilitació que comporta l’aprenentatge de tècniques de postura que fan que els treballs que les dones duen a terme
a la seva llar o a la seva feina siguin menys feixucs. Per altra banda,
s’intenta desenvolupar el saber de les dones mitjançant xerrades i
tallers. També s’organitzen excursions i sortides culturals a teatres i
museus.

El joc de bitlles havia estat sempre un joc d’apostes, pretext que li va
servir a la dictadura per prohibir-lo i fer-lo desaparèixer per complet
dels carrers del nostre poble i de tants d’altres.
Una vegada la situació del país va tornar a la normalitat, diversos
col·lectius d’alguns pobles on havia estat molt tradicional aquest joc
van iniciar la tasca de recuperació en la qual s’hi contemplaren dues
vessants: d’una banda la part més esportiva del joc i d’altra banda la
part més enfocada cap a la cultura i la tradició. La vessant esportiva
va anar abanderada per la Federació Catalana de Bowling i en l’altra
vessant hi va treballar la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles.

La Junta de l’Associació de Dones té cura de la seva administració
i per tant, ha de fer uns treballs administratius, de vegades, massa
complicats i agreujats per la mancança dels equipaments que ens
caldrien. S’ha de preparar la paperassa de les nostres sol·licituds a
l’Administració autonòmica, comarcal i local, així com totes les justificacions de les despeses i dels ingressos que constitueixen la tresoreria de l’Associació.
També s’han de confeccionar els rebuts anuals de la quota que
l’Assemblea General designa per a cada anualitat i posar uns dies
de cobrament per tal de facilitar a les dones la seva contribució a
les arques comunes. Amb el mateix objectiu de recaptar diners, es
fan dues rifes anuals que ajuden a subvencionar les activitats que es
porten a terme durant el curs que va d’octubre a juny.
Quant a les celebracions, la més nostrada és Santa Àgata, patrona
de les dones, el 5 de febrer. Aquell dia ens trobem per recordar a les
sòcies difuntes amb una missa i després, ens reunim en algun restaurant per sopar plegades. Cada sòcia contribueix econòmicament
pagant el seu sopar, però l’associació les obsequia amb un record de
la diada.
Altres celebracions són el Dijous Gras, data en què organitzem una
caminada i un berenar de coca i xocolata; la Castanyada, a finals
d’octubre i el sopar d’acabament del curs, que coincideix sempre a
l’estiu, quan ja totes les activitats han acabat.
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Quan a l’agost de 2014 l’ajuntament es va proposar de recuperar el joc
a Botarell, hi va haver un col·lectiu del nostre poble que ens vam mobilitzar i conjuntament amb en consistori vam debatre cap a quina de
les dues vessants ens decantàvem, decidint finalment d’emprendre
aquesta recuperació sota el paraigua i les directrius de la Coordinadora Intercomarcal.
Així doncs, a partir de finals d’agost de 2014 i durant el que quedava
de la temporada de l’any passat es va entrar a jugar, com a convidats,
a la competició de la Coordinadora on hi juguen 21 pobles del Baix
Camp, Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
Una vegada passada aquesta fase, el Botarell Bitlles Club, ja ha participat oficialment com a membre de la Coordinadora en la competició
de la temporada 2015, recentment finalitzada i que ha guanyat
l’equip d’Hospitalet de l’Infant.
L’equip de Botarell, tenint en compte que aquesta temporada ha estat
de “rodatge”, ha fet un 20è lloc passant al davant de l’equip de Cabacés.
Aquesta no ha estat una temporada massa fructífera pel que fa al
nombre de jugadors/es. Han estat pocs i poc regulars. Des d’aquestes
línies us animem a formar part d’aquest Club de Bitlles i a acompanyar-nos en la competició a petita escala que s’està preparant per
aquest hivern per tal d’omplir el buit fins a l’inici de la temporada vinent
2016.
Fem-nos nostre aquest Club i retrobem els nostres orígens. Un poble
que conserva les seves tradicions és un poble viu!!

DELEGACIÓ LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS
DE SANG DEL BAIX CAMP
Durant l’any, als nostres hospitals hi manca sang... és un bé molt preuat, un tresor
d’incalculable valor que reben les persones malaltes gràcies al gest solidari i
gratuït que moltes altres persones que estem sanes som capaces de fer.
Mesurar la importància d’aquest gest és impossible, sobretot perquè no hi ha una
manera artificial de produir sang i fer-ho d’un braç a l’altre, fer-ho d’una manera
tan humana, segueix sent l’única manera de traspassar salut, d’ajudar a salvar
vides, de contribuir a fer-les més dignes.
Aquest gest doncs, ens honora. Les persones que hem estat fidels al nostre
principi de solidaritat i hem estirat el braç generosament per donar una part de
nosaltres, coneixem com n’és de satisfactori i com ens omple el seu resultat.
Per aquest motiu, vull agrair a tothom que ja ha fet el gest, la seva implicació en
les campanyes de donacions de sang que fem a Botarell, vull demanar que no
deixin d’acudir a les nostres cites, són tres a l’any i ens fan ser un dels pobles més
solidaris del Baix Camp. Això m’omple d’orgull i de satisfacció.
També vull agrair aquelles persones que havent estat donants, ara ja no poden
donar sang, sigui perquè ja han arribat a l’edat o per motius de pròpia salut. Tenirles a la llista ha estat tot un honor.
Per últim, vull esperonar a qui, encara, no s’ha atrevit a donar el pas, encara no ha
vençut la seva por a les agulles o no es veu capaç de poder-ho fer. Tothom hauria
de viure aquesta experiència, al menys, una vegada a la vida i entrar a formar part
de la gran família de donants de sang de Catalunya.
Us espero per poder-ho comprovar, el proper divendres 27 de novembre, de 6 a 9
del vespre al local del Castell per anar escrivint entre tots, entre totes, la història
dels donants de sang de Botarell.
Mercè Vilella
Delegada local i secretària de l’Associació de Donants de Sang

BOTARELL
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

Al local del Castell
De 18 a 21 hores

amb
una vegada
no
n’hi ha prou
vine a donar sang

L’Aumed Escola Música Tradicional
El curs 2011-2012 la Colla Gegantera de
Botarell organitzà uns cursos de gralla i timbal de cara a donar acompanyament musical
de qualitat als seus gegants en les seves sortides. Cursos continuadors dels ja organitzats
amb anterioritat per l’Associació de Joves Pedra Fita quan la Colla Gegantera de Botarell
no estava constituïda.
La primera promoció de grallers i timbalers fou força nombrosa i a mesura del pas
del temps i en base d’un procés de selecció
natural es va anar reduint el nombre de participants, fins al punt que el curs de gralla va
deixar de ser viable i es va deixar d’organitzar
en la temporada 2013-2014.
El curs de timbal s’ha anat impartint fins
l’últim curs 2014-2015 assumint cada any la
Colla Gegantera de Botarell el resultat negatiu d’aquest, arribant a un punt en què també
perillava la seva viabilitat econòmica de cara
al curs següent.
Arran d’aquesta problemàtica , la Colla Gegantera de Botarell va veure la possibilitat
de crear un Espai de Música Tradicional a
Botarell organitzat i gestionat per la mateixa,
on hi tinguessin cabuda no només els membres de la pròpia entitat sinó alumnat provinent d’altres entitats de poblacions properes
o veïns d’aquestes no pertanyents a cap enti-

tat i que vulguessin rebre una formació musical d’alta qualitat.
Amb la creació d’aquest Espai de Música
Tradicional i la participació d’un nombre
més elevat d’alumnes, es pretén solucionar
la problemàtica de la inviabilitat econòmica,
problemàtica comú en la immensa majoria
d’entitats properes i similars a la Colla Gegantera de Botarell.
També, i per tal de contribuir en la formació
de qualitat d’una colla gegantera, i no solament musicalment parlant, la figura del professor és clau a l’hora de marcar el camí a
seguir per aquesta. Figura que és completament absent a moltes d’aquestes entitats a
les quals va dirigit aquest projecte.
Per un altre costat, el projecte pretén ser una
eina de cohesió entre pobles i entitats de
la zona i de dignificació del món geganter i
graller. Dignificació malauradament anada a
menys en els darrers temps degut a la poca
rigorositat en la formació de les colles geganteres.
Per tal de fer realitat aquest projecte se
signen uns convenis de col·laboració amb
les entitats i ajuntaments que hi vulguin participar. A hores d’ara les inscripcions pel curs
actual 2015-2016 ja estan tancades i els

cursos ja s’han iniciat però l’AUMED continua
treballant de cara a establir més contactes
amb entitats i ajuntaments de cara al curs vinent.
Els preus per l’actual curs 2015-2016 han
oscil·lat entre els 310€ per les classes individuals, tant de gralla com de timbal i els 180
i 200€ per les classes col·lectives de timbal i
de gralla respectivament.
A partir d’aquests preus és cada entitat que
valora la forma de subvencionar, o no, els
cursos dels membres de les mateixes que hi
participen. Els cursos s’han estructurat amb
una durada de 24 classes, amb inici el mes
d’octubre de 2015 i finalització el mes de juny
de 2016, amb un calendari preestablert que
es publica abans de l’inici de les classes.
Per tal de dur a terme aquesta formació de
qualitat, l’AUMED compta amb la col·laboració
de professorat de primer nivell, en Gerard
Pouget per la secció de timbal i la Eva Jornet per la de gralla, i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Botarell amb la cessió
d’espais per la realització d’aquests cursos
que es realitzen en dilluns i dimecres.
Més informació sobre l’AUMED podeu contactar al correu de la Colla Gegantera de
Botarell auraimestral@gmail.com o visitar la
pàgina de facebook www.facebook.com/laumedbotarell
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Societat Esportiva de Caçadors

Càritas Botarell

Inscrita al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 09024, forma part del teixit associatiu de Botarell
com una de les més veteranes entitats del poble
Formada per un nombre sempre proper als 40 socis, gestiona les
activitats cinegètiques dins del vedat APC 10112 com són principalment la caça de la perdiu, conill, tudó, tord i senglar, així com, a
instàncies de peticions particulars i oficials, batudes extraordinàries
per regular les sobrepoblacions d’ espècies invasores i les considerades com a plagues pels cultius, com és el cas dels coloms,
tòrtores turques i més recentment la creixent colònia de porcs senglars protagonistes cada cop més freqüent de danys als conreus
locals i esporàdicament incidents a les carreteres que travessen el
nostre terme municipal
Sempre activa dins de l’activitat social del poble, la nostra societat ha participat directa e indirectament en el patrocini i gestió de
tot tipus d’ actes com les festes locals, associacions benèfiques,
sopars populars,...
Actualment, la Junta Directiva està formada per les següent persones:

Càritas és una entitat de l’Església Catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa, amb la
finalitat d’ajudar a la promoció i al desenvolupament integral de
les persones. Càritas està formada per voluntaris que uneixen els
seus esforços per treballar conjuntament, aportant el seu compromís solidari i gratuït. Ensenya que la dignitat de la persona és prioritària. Treballa per combatre tota forma de pobresa: econòmica,
emocional i espiritual.
Càritas, des de sempre, ha optat per l’ajuda a les persones més
pobres i necessitades. La forma d’ajuda ha anat evolucionant amb
el pas del temps, des de la cobertura més assistencial fins a la
promoció de la persona, creant espais on cadascú pugui desenvolupar-se, dignificant les relacions interpersonals, donant eines per
a la resolució de les problemàtiques.
Càritas Parroquial de Botarell continua amb la seva tasca des de fa
anys i pot constatar que la crisi econòmica ha afectat severament
un nombre important de famílies que es troben amb dificultats per
poder afrontar les despeses més bàsiques d’alimentació. Des de
Càritas Botarell realitzem el projecte d’acollida i acompanyament a
les persones, creant espais d’escolta i acompanyant processos de
millora social i econòmica. També repartim aliments a través del
projecte SDA (Sistema de Distribució d’Aliments per punts).
L’acció de Càritas de Botarell es realitza gràcies al suport d’un
equip de 6 voluntaris. Al llarg del curs passat es van atendre 15
famílies (42 persones) i es van realitzar 60 intervencions d’acollida,
296 repartiment d’aliments bàsics i 16 d’alimentació infantil. Des
de Càritas apostem per la justícia i la sensibilització de la societat
en viure senzillament perquè altres senzillament puguin viure.
Si vols col·laborar amb nosaltres ho pots fer.

DANIEL HONRUBIA LLABERIA – PRESIDENT
JOSEP LLABERIA REVULL - SOTSPRESIDENT I TRESORER
MARC ROIGÉ SALVADÓ - SECRETARI

e-mail contacte: apc10112botarell@gmail.com

e-mail contacte: caritasbotarell@gmail.com

ANC / Assamblea Nacional Catalana
Després de moltes reunions i de molts esforços l’ANC ha quedat recentment constituïda a Botarell motiu pel qual us podem detallar tots
els actes que en aquest curt període de temps hem pogut organitzar.
Els primers esdeveniments de l’ANC Botarell vam dur-los a terme durant els actes previstos per a la commemoració de l’11 de setembre.
El dia 9, un membre destacat de la Sectorial de Jubilats de l’ANC i del Cercle Català de Negocis, Jordi Romeva, ens va oferir una xerrada
sobre el paper de les jubilacions en una Catalunya independent titulada. No tinguis por a la independència. Jordi Romeva fou presentat
per Toni Rosich, coordinador dels actes de l’11 de setembre de l’ANC.
El dia següent, vam organitzar l’encesa de l’estelada a la Font Vella
en la qual els grallers de la Colla Gegantera van col·laborar-hi tot interpretant el Cant dels Segadors entre d’altres peces. També durant
aquest solemne acte vam poder escoltar un fragment del poema Ara
mateix de Miquel Martí i Pol, llegit per la Regidora de Cultura, Montserrat de Anciola.
I el dia 11 de setembre vam participar en l’organització de l’autobús
que ens va portar a Barcelona a participar en l’acte de la Via lliure a
la República Catalana, a la Meridiana de Barcelona. Aquest autobús
fou compartit amb la població veïna de Duesaigües i entre els ocupants vam poder comptar amb l’alcalde de Duesaigües i l’alcalde de
Botarell acompanyat de la regidora de Cultura.
El darrer acte en el qual vam participar, i no per ser l’últim el menys important, fou el 13 d’octubre, en la concentració convocada juntament amb l’Associació de Municipis per la Independència i Òmnium Cultural de rebuig a la imputació de les autoritats catalanes que van
fer possible la celebració del procés participatiu del 9 de novembre de 2014. L’acte tingué lloc davant de l’Ajuntament i fou presentat per
Cèsar Carré, membre de l’ANC Botarell. Josep Casanova, tinent alcalde, en llegí el manifest.
Esperem que l’organització d’aquests actes no sigui testimonial i per aquest motiu, aprofitant l’oportunitat que ens brinda aquesta publicació, fem una crida a la participació i a la col·laboració en aquesta empresa que és l’ANC Botarell, amb la il·lusió de sumar esforços que
ens facilitin el camí cap a una Catalunya lliure.
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Colla Gegantera
A banda de la ja tradicional actuació musical local acompanyant la cavalcada de Reis, la temporada d’aquest any 2015 de la Colla Gegantera
de Botarell, va començar molt prematurament. El dia 25 de gener ens vàrem desplaçar fins a Vila-seca per participar en la seva XXIII Trobada
gegantera de la Festa Major de St. Antoni. El diumenge de la setmana següent actuació al nostre poble amb motiu de la nostra Festa Major
de la Candelera. Com ja és habitual per culpa del vent tampoc es va poder dur a terme la cercavila que hi havia programada, però almenys
ens va deixar muntar i fer ballar els gegants una estona a la Plaça de l’Església en sortir de missa.
Dues setmanes més tard, Carnaval. Com els darrers anys, els nostres músics es van disfressar i van acompanyar la rua. I després parada,
fins a mitjans d’abril que la nostra colla va anar a Valdealgorfa (Terol) a participar en la seva trobada gegantera que es va dur a terme la tarda
del dia 18. Després de l’actuació vàrem fer-hi nit i l’endemà tornada cap a Botarell.
Aquest any, com a novetat, l’Aura, el Mestral i el Drapet també van voler acompanyar a la nostra gent gran i els hi van oferir uns balls a plaça
quan van sortir de la ja tradicional missa de la diada de la Gent Gran que se celebra cada primer de maig.
I amb això ens plantem a la gran cita gegantera anual del nostre poble. La nostra TROBADA GEGANTERA, que aquest any va celebrar la
seva 3a edició el dissabte 6 de juny.

Hi van participar 11 colles d’arreu de Catalunya i de l’Aragó i després
dels balls, lliuraments de records i sopar, va tenir lloc un concert de
rock. Després d’això, un final de juny molt intens. Com a novetat
també, els nostres músics van anar a rebre la Flama del Canigó
en el seu retorn a Botarell per la festivitat de Sant Joan, el dia 23.
Dos dies després, el dia 25, els nostres gegants van participar en
el Correbars del Bou de Reus, el dissabte 27, els nostres músics
van ser contractats per acompanyar la cercavila de la Festa Major
de Montbrió del Camp i l’endemà, també celebrant Sant Pere, tota
la colla va participar en la cercavila de Festa Major de Riudecols.
El dissabte següent, ja entrats al mes de juliol, els nostres músics
van actuar a la fira de lutiers Mestràlia que se celebra anualment a
Campredó. I continuant dins d’aquest mes, concretament el dia 11,
organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural, trobada gegantera per la
independència pel centre de Reus.
I tanquem el mes de juliol amb doblet l’últim diumenge, dia 26.
Al matí trobada gegantera de La Riba i a la tarda els nostres
músics acompanyaren als nostres amics de la Colla Gegantera
de l’Institut Pere Mata de Reus en la cercavila de la Festa Major
de Riudecanyes. Encetem l’agost, i el mateix dia 1, participem en
la cercavila de la seva Festa Major de Colldejou. Una setmana de
descans i ja ens endinsem a la nostra Festa Major de Sant Llorenç
i com ja és tradicional,
e-mail contacte: info@auraimestral.com

organitzem una cercavila el dia de la Mare de Déu d’agost, el dia
15, aquest any amb la participació, com a convidat, del nostre fi-llol,
el Gegantó Japonès de Reus. I després de la cercavila...paellada
popular. I acabem agost, concretament el dia 30, amb una actuació
solidària al pantà d’Els Guiamets en beneficii de les malalties neuromusculars.
Al mes de setembre dues sortides d’intercanvi: el dia 6 al barri de
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona amb els gegants de l’Associació
de Veïns La Unió i el dissabte següent, dia 12, acompanyant els gegants d’El Vendrell en la celebració del seu 85è aniversari.
I arribem a l’octubre. Final de temporada de traca i mocador.
El cap de setmana del 10 i 11 tornem a l’Aragó. Participem en les
festes d’El Pilar de Fraga. El dia 10 actuem a la cercavila gegantera
i després de fer-hi nit, l’endemà tornada cap a casa.
El dissabte següent, participem en la cercavila de la Fira del Vent d’El
Pla de Santa Maria. I el diumenge 18, seleccionats per l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya, realitzem dues actuacions,
una de matí i una de tarda, a la Festa dels Súpers que organitza
anualment TV3 a l’Anella Olímpica de Barcelona.
Acabem temporada però la Colla no s’atura. Anem treballant de cara
a la temporada vinent. Manteniment de gegants, cursos de formació,
etc, etc...
Us anirem informant
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Associació de Joves Pedrafita

Comunitat de Regants de la Mina de les Farigoles

Des del 2005, l’Associació de Joves Pedrafita ha treballat per fer de
Botarell un poble atractiu i engrescador per als joves, però també
per a la resta del poble.
A més d’estudiar, treballar, sortir, viatjar, descobrir, experimentar…
els botarellencs i botallerenques més joves sempre hem estat un
actiu important i compromès amb el poble. Ens defineix una voluntat
de col·laboració, de proposar i d’innovar perquè Botarell sigui atractiu pels joves, però també per la resta de persones que hi viuen.
Necessitàvem ser escoltats i que no només se’ns veiés com un problema, sinó com a un instrument per millorar el poble. I és així com
va néixer l’Associació de Joves Pedra Fita, com una plataforma
de reunió de tots els joves on poder debatre quines mancances
s’haurien de revertir i quines virtuts es poden magnificar des del
jovent. Així doncs, l’any 2005 ens vam constituir com a associació,
i vam començar apostant fort: aconseguir una subvenció de Caixa
Tarragona per començar a donar forma als gegants del poble i
muntar el primer grup de grallers i timbalers. Va ser un tret de sortida d’èxit: estem molt orgullosos que la resta del poble s’hi hagi
volcat, donant com a fruit l’associació de Grallers i Timbalers i la
Colla Gegantera de Botarell.

La Comunitat de Regants de la Mina de les Farigoles és l’associació
menys coneguda i sens dubte la més antiga del nostre poble, ja
que data de finals del segle XIX. Concretament va ésser el dia 6
de desembre de 1897 que tenim constància escrita que l’aigua va
arribar per primera vegada a la boca de la mina (al costat del camp
de futbol).
Per aquells que desconeixen el que és una mina, aquesta és per
definició una captació artificial d’aigua subterrània que aprofita la
gravetat per transportar-la des de la capa freàtica fins a la superfície
sense cap mena de maquinària.
La nostra mina neix a la Riera de Riudecols, a 400 metres damunt
del pont de la via del tren i arriba fins al poliesportiu. D’aquesta mina
formen part una galeria d’uns 2.180 metres aproximadament i un
total de 60 pous, el primer dels quals té una profunditat d’uns 40
metres.

Actualment som 50 associats. El socis ens trobem al local del carrer
Major, just davant de l’espai de l’Associació de Jubilats, grans veïns
d’escala. Tots els joves del poble hi són benvinguts i cridats a participar en les nostres decisions. Volem que tothom tingui l’oportunitat
de ser escoltat i de fer propostes. És per això que aprofitem per fer
una crida a tots els joves del poble d’entre 12 anys a 30 anys perquè participin en les reunions i s’adhereixin a l’Associació de Joves
Pedra Fita.
Perquè nosaltres també ens sentim part del poble, ens l’estimem i
volem que sigui una llar afable i preparada pel futur. No volem marxar de Botarell, volem sentir-nos partíceps d’ell, i volem connectar-hi
més que mai. Perquè sense nosaltres el poble que ve estarà despullat de la frescor i les idees noves que des dels joves podem oferir.
I penseu que el jovent del poble hem treballat molt dur per assolir els
nostres objectius; estem molt preparats. Enorgulliu-vos dels vostres
joves i valoreu-los encara més. Perquè ens ho mereixem i perquè
tenim ganes de continuar al peu del canó.
Podeu visitar-nos al local del Carrer Major núm. 6 o enviar-nos missatge al Facebook de l’associació. Estarem encantats de donar-vos
la benvinguda!
http://www.jovesbotarell.cat/
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Per la distribució de l’aigua per les finques es van construir originàriament un entramat de regs d’obra i arquetes que tenen una llargada d’uns 5 kilòmetres.
Fins a la construcció d’aquesta mina, la gran majoria de conreus
del poble eren de secà. Per aquest motiu, la qualitat de vida de
la població va prosperar, ja que van poder regar els seus cultius i
convertir-los en horta.
Els tres germans Figueras van ser els promotors de l’obra. En concret, en Francisco Figueras i Rovira (1849-1925), també anomenat
“el faraó”, qui s’encarregava de la direcció. Es creu que el mot va
sorgir arran el seu caràcter emprenedor i al fet de baixar als pous
assegut en una cadira. Convé destacar que en aquells temps, tenien quasi la meitat de títols de propietat.
Actualment, formen part de la comunitat 59 socis que es reparteixen
el reg setmanalment entre els quals hi ha l’Ajuntament.
Hem de ser conscients que la majoria d’aigua que arriba a les nostres llars prové de la Mina de les Farigoles. És per aquest motiu que
entre tots els residents hem de fer possible l’existència i continuïtat
d’aquesta mina, ja que forma part de les nostres arrels històriques.

CLUB PÀDEL BOTARELL
Des d’aquest espai us farem una breu memòria de
la trajectòria d’aquest club que es va crear l’any
2014 amb 30 socis i que l’any següent, el nombre
de socis es va veure incrementant fins a 64. L’any
2014 vam fer per la Festa Major de Sant Llorenç un
torneig mixta per començar a promocionar aquest
esport. L’any 2015 hem aconseguit fer un torneig
mixta al març, un de categoria femenina al maig,
al juliol un torneig de categoria masculina i les 24h.
de pàdel, a l’agost un partit d’exhibició per la Festa
Major i durant l’any una petita lliga els diumenges.
Tot això ho hem fet amb molta il·lusió i gràcies a la
vostra participació.

Esports
Una nova temporada plena d’il·lusió

El FC Botarell va iniciar el passat 3 d’octubre una nova temporada amb les piles
carregades i amb molta il·lusió. El primer equip, després del descens a Primera
Catalana, afronta el repte de tornar a la Divisió d’Honor Catalana, amb una plantilla
amb noves cares i amb l’ascens de diversos jugadors de l’equip juvenil de l’any
passat, després del seu bon paper. El FC Botarell estarà entrenat per Sergi Cabré.

Volem destacar les 24h hores de pàdel durant el
torneig del qual vam poder gaudir d’un sopar amb
tots els participants. Ens ho vam passar d’allò més
bé i “vam deixar” guanyar l’equip Fúcsia format
per l’Alfons, la Yessi, l’Alba, el Víctor, l’Alberto, el
Joaquín, el Marc i la Manuela. El premi va consistir
en un sopar al mes de setembre al Pedra Fita en el
qual hi va poder participar tothom que va voler.
Respecte la lliga dels diumenges es va organitzar
amb la intenció de que tothom jugués amb tothom i
d’aquesta manera ampliar les pròpies coneixences.
Aquesta lliga pretenem millorar-la l’any vinent.
La junta per la propera temporada té previst dur a
terme projectes nous com lligues americanes, curses, classes particulars, cursets per l’escola i més
tornejos dels quals us anirem informant.
Finalment, des del club de pàdel volem agrair la
paciència que heu tingut amb nosaltres i la participació dels socis, dels no socis i també dels
col·laboradors.
Us animen a venir a provar aquest esport !!!!!!

El descens no s’ha de veure com una desil·lusió, sinó com una nova aventura al futbol sala tarragoní. Baixar no és dolent si d’aquesta forma s’aconsegueix un projecte
sòlid i solvent. L’equip afronta la nova temporada amb il·lusió i amb ganes de tornar
a estar a l’elit del futbol sala català.
El club també comptarà amb un equip filial, el Botarell ‘B’. Aquest formarà part del
grup centre del Camp de Tarragona, a Segona Catalana.
Després d’un primer any, enguany es pretén consolidar aquest conjunt a la categoria i que serveixi de pont perquè els jugadors destacats puguin fer el salt al primer
equip.
Enguany, l’equip juvenil no ha pogut formar part de la competició. És una notícia
que ens dol, ja que ens hagués agradat molt que formés part de la competició
de Pri-mera Divisió després de l’ascens de l’any passat. Es va construir un gran
equip, sota les ordres de Sergi Cabré, que va anar en progressió ascendent fins
aconseguir el títol de lliga en la darrera jornada a la pista del Vila-rodona. No és
un adéu, sinó un fins aviat. Desitgem poder comptar amb un equip juvenil els propers anys. El FC Botarell segueix apostant per la base. Considerem que els nens i
nenes del poble i de la comarca del Baix Camp han de tenir un espai on poder fer
esport, educar-se i competir. Aquest curs 2015-16 comptarem amb un equip infantil
i un prebenjamí en competició, i un de ‘babys’ que no participaran en cap lliga.
Una aposta ferma per al futbol sala 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.
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L’entrevista
La superació del
botarellenc Ivan Ortíz
damunt d’una moto
de Trial

P
Porta des dels 9 anys damunt d’una moto de Trial. Si ho hagués de decidir ara, s’hi hauria posat molt
abans. Un regal del seu pare va significar l’inici d’Ivan Ortiz en el món del Trial. Ortiz, natural de
Botarell, gaudeix de cada entrenament amb el seu vehicle i de les proves del Campionat d’Espanya i
de Catalunya. Sempre acompanyat de la seva família, l’Ivan es posa el repte de participar en alguna
prova del Mundial i fer el salt la propera temporada a la categoria R2.
Quan vas començar a practicar Trial?
Vaig començar als 9 anys perquè el meu pare
em va regalar una moto per Reis. Des d’aquell
dia m’agradava molt i vam començar a entrenar. Vaig anar al Campionat de Catalunya i vaig
quedar tercer. Com que als dos ens agradava
vaig continuar competint fins avui.
Et pensaves que amb 15 anys estaries competint en diversos campionats?
No, ni de bon tros. Abans jugava a futbol i
m’agradava més. No ho havia pensat mai.
Ara que ja tens experiència en el Trial, si et
pregunten si tornaries a jugar a futbol, què
diries?
Que no, ho tinc claríssim! Em quedo amb les
motos i ho hauria començat molt abans.
Quina és l’experiència d’estar damunt d’una
moto de Trial?
M’ho passo molt bé. Gaudeixo i desconnecto
del dia a dia.
És un esport que demana pensar?
Sí, és un esport que requereix molt de cap. A
més també té la part física. Vaig un dia a la
setmana al gimnàs. El físic es nota molt.
Cada quan entrenes?
Gairebé cada dia. El meu pare plega al migdia i
a les tardes anem a la muntanya, a Tarragona,
a Capçanes i a l’Argentera. No anem a circuits
especialitzats, no n’hi ha gaires i, si vas al mateix lloc sempre, és molt rutinari.
De cara a la competició, llavors, entrenes
més?
No, sóc constant cada dia. La setmana abans
potser descanso més.
En quines proves has participat últimament?
Ara estic al Campionat d’Espanya i de Catalunya. En aquest últim vaig acabar segon l’any
passat i a Espanya tercer. Són competicions
amb molta qualitat i has de treballar molt fort.
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Josep
Gallofré

I aviat, estaràs en una prova internacional?
Sí, volem fer algunes proves del Mundial.
Has fet amistats durant aquests anys de competició?
Sí, tenim poc contacte perquè no ens veiem
massa, però sí que tinc amics a les competicions.
Com et prepares per una competició?
Entreno i sempre que puc descanso. Les
proves acostumen a ser el diumenge, a no ser
que siguin de dos dies. Marxem normalment el
divendres a la tarda amb l’autocaravana.
Com prepareu la moto?
La portem a un mecànic perquè ens la posi a
punt. Tot i això, les reparacions més senzilles
les fa el meu pare, com canviar algunes peces.
Teniu patrocinadors?
És una feina dura. Ara per sort sí, estem amb
una marca que ajuda a joves promeses i llavors
em dóna roba, botes i cascs.
T’imagines d’aquí a uns anys ser com Albert
Cabestany o Adam Raga?
M’agradaria, però és molt complicat. S’ha de
lluitar molt, però les ganes hi són. És un treball
de dia a dia, i sacrificat.
Com es compaginen els entrenaments i la
competició amb els estudis?
Sempre tinc temps per estudiar. M’ho reparteixo i ho porto bé. Tot i això és un esport que
com més evoluciones, més hores hi has de
dedicar.
Penses en fer el salt a la categoria superior
de R2?
És la de sota per on estan els més bons. Tot
i anar per edats, podria fer el salt. Si et veus
capacitat, pots fer el salt, i m’hi veig l’any que
ve. Llavors encara és més sacrificat, el nivell
és molt més alt.

Què et passa pel cap durant la competició?
Que he de complir, he de saltar l’obstacle. És
un esport de superació. Sempre m’imagino
com pujaré. Abans de la competició hi ha una
fase d’entrenament i un període per analitzar
les zones. A més, el dia abans has de verificar
la moto. Quan me’n vaig a dormir sempre repasso les zones. Has de saber què has de fer
en cada moment.
Per la festa major vas fer una exhibició a
Botarell, oi?
Sí, va ser molt emocionant. No esperàvem
que vingués tanta gent i estava ple! Em va fer
molta gràcia el fet de participar en un acte del
meu poble. També vaig estar en una mostra
que es va fer a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Quins són els perills del Trial?
No tens gaire protecció. Com tot, en el motociclisme, el xassís ets tu. Em va marcar molt
la darrera carrera del Campionat d’Espanya,
vaig voler sortir per la zona complicada en lloc
de la fàcil. Vaig caure de cara i em vaig trencar
el nas. Va ser fotut perquè anava segon i vaig
haver de retirar-me.

L’ESCUT DE

Fem memòria
RECORDS PRETÈRITS

BOTARELL

COR DE BOTARELL
Foto cedida: David Ferré

Font: Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Pares, Portal de Archivos Españoles.

D’esquerra a dreta començant per darrera:
Juanito Navarro, Josep Navarro, Anton Mateu, ??, Joan de Riudecanyes, ??,
Lluïset, ??, Padrí Peret, Josep de la Tenda
Segona fila: Paquita Tuies, Miquela, Maria (germana del Lluïset), Pere Ferré,
??, Dalina, Jordi Anguera pare, Montserrat Garnatxa, Emília Sentís, ??, Maria
Mossa, Anguera vell, Mari del Benavides, Pare del Lluïset i la Maria, Montserrat Roca Ferraté, ??
Assegudes: Concepció Sancho?, Maria Lluïsa Roca, Adelaida, Lourdes Ferré,
??
Ajuda’ns a fer memòria i participa en la identificació d’aquesta imatge del Cor
de Botarell. Sabries dir-nos quines són les persones que no tenim identificades? Series capaç de datar la fotografia?
Envia’ns un correu a: revistamunicipal@botarell.cat

El segell més antic del municipi de Botarell
pertany propablement a l’època baix medieval (època durant la qual s’utilitzaven
segells rodons) i està situat a la dreta del
document anterior que es pot consultar a
l’Archivo Histórico Nacional.
Transcripció:
“Origen de cubero, el del centro es el moderno que se usa desde el año 1872 y el de
la derecha es el antiguo, que venía usándose desde tiempo inmemorial, sin que se
haya usado otro sello en este Municipio.
Botarell 20 setiembre de 1876.
El alcalde
José Mestres”

T

eniu imatges
de la vila?

E

n aquesta secció volem crear una col·lecció de
fotografies del poble. Si les teniu digitalitzades, les
podeu enviar directament a revistamunicipal@botarell.cat
De les fotografies rebudes en seleccionarem dues que
publicarem al proper número

Actualment, el segell utilitzat per
l’ajuntament no està oficialitzat i es representa per mitjà d’un rombe com la gran majoria dels escuts actuals.
A més de Botarell, els municipis d’Almoster,
Arbolí, l’Argentera, Cambrils, Capafonts,
Castellvell del Camp, Duesaigües, Montbrió del Camp i Reus no tenen escut ni
bandera oficials
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RECEPTES DE CUINA

Elaboració:
1. Per a preparar les serpentines cal tenir en compte que el pa de motlle
ha de ser especial per a poder enrotllar-lo. Aquest pa serà el que utilitzaràs per a posar-hi el farcit de les serpentines.

PRIMER PLAT
Serpentines
Ingredients:
1 paquet de pa de motlle horitzontal
3 llaunes de tonyina
1 tasseta de maionesa
1 llauna d’olives verdes sense os
6 talls de pernil dolç
6 talls de formatge
tasseta de ketchup
Sal
Pebre

2. Per les serpentines de tonyina: prepara la tonyina, mitja tasseta de
maionesa, una mica de sal i pebre i talla les olives a rodanxes. Barrejaho tot. Per les serpentines de pernil dolç i formatge : barreja la resta de
la maionesa i el ketchup.
3. Estén una peça de pa i unta-la amb compte amb la pasta de tonyina,
de manera que cobreixi tota la superfície, després afegeix-hi les olives al
llarg de tot el pa. Per a les serpentines de pa amb pernil i formatge, unta
el pa amb la salsa rosa i col•loca els talls, primer de pernil dolç i després
de formatge, sobre tota la superfície.
4. Enrotlla amb molta cura el pa, començant per una de les vores i
prement lleugerament. Pot ser que surti una mica de farcit pels costats,
vigila que no es trenqui el pa.
5. Finalment, embolica els rotlles amb paper film transparent i posa-ho
a la nevera un mínim de dues hores.
6. Passades les dues hores com a mínim, treu les serpentines de la
nevera, desembolica-les i talla a rodanxes d’uns 2 o 3 cm de gruix. I ja
estan llestes per a servir-les.

Recepta de Carmen Benito

SEGON PLAT
Conill a l’allet
Ingredients:
2 conills fets a trossets molt petits
2 cabeces d’alls
1 tasseta de vi blanc
Oli d’oliva verge

Elaboració:
1. Es fregeixen els alls en oli d’oliva i quan estan dauradets es retiren.
2. Al mateix oli hi fregim el conill fins que també estigui daurat i hi afegim
un bon raig de vi (generós)
3. Tot seguit hi afegim els alls que havíem reservat i ho deixem una bona
estona fent xupxup fins que es redueixi el suc. I llest per servir a taula

				
		

Recepta de Laura Arjona

Elaboració

POSTRES

1. Rentar bé cadascuna de les fulles de llimoner i assecar-les amb paper de cuina

Paparajotes

2. En un bol batre els ous i afegir-hi la farina, la llet, el sucre i la canela.
Barrejar tots aquests ingredients tenint en compte que la massa no
quedi gaire espessa

Ingredients:
Llet
Llevat Royal
Ous
Canyella
Farina
Sucre

3. En una paella posar-hi l’oli de girasol i escalfar-lo. Una vegada calent
posar-hi les fulles de llimoner una a una i posar al damunt de cada fulla
la massa. Anar repetint l’operació per cada fulla de llimoner i fregir-ho
tot.
4. Una vegada fregits els “paparajotes”, retirar-los i posar-los en un recipient sobre una base de paper de cuina perquè deixin anar l’oli sobrer.

Recepta de Fuensanta Sánchez

Plats elaborats per la gent de Botarell, dins del marc de la Festa Major de Sant Llorenç
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PLENS

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

Calendari de les
properes sessions
dels plens
Es duran a terme al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Botarell, a les 20:30

SERVEIS
EMERGÈNCIES			
MOSSOS D’ESQUADRA		
BOMBERS				
SANITAT RESPON			
SERVEIS MUNICIPALS
CONSULTORI Botarell			
CONSULTORI Montbrió			
CAP Riudoms
			
JUTJAT DE PAU				
ESCOLA MARE DE DÈU DE LA CANDELA
LLAR D’INFANTS				

112
112
112
061
977833247
977826180
977850440
977826130
977826571
977098041

25 de novembre
16 de desembre
30 de març

ACORDS DEL PLE
El dia 16 de juliol, l’Ajuntament de Botarell va aprovar
adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) amb els vots a favor d’ERC i CIU i
l’abstenció del PSC.

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

BREUS
El Nissan Pickup passa la ITV després de tenir-la dos anys i mig
caducada.
L’Ajuntament renova els seus equips informàtics que havien quedat obsolets.
L’Ajuntament ha tingut molts problemes amb el sistema de
megafonia. Per aquest motiu us demanem disculpes i agraïm la
col·laboració de Pepe Roca i Cai Roigé
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