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Al món ja hi ha gairebé tants mòbils com habitants: 7.000 milions, segons l’últim 
recompte de l’organisme especialitzat de les Nacions Unides per les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació. Estar connectat s’ha convertit en una de les 
obsessions del segle XXI. Per la majoria de veïns de Botarell, un poble petit on els 
segons duren una mica més que a les ciutats grans, m’atreveixo a dir que un pèl 
massa, que n’hi ha més d’un i més de dos que pensa que sovint, mirant massa 
què passa al mòbil o a la televisió, un es perd què passa al seu costat. M’aturo 
aquí perquè amb Pedrafita volem invertir en precisament això: en fer que els de 
Botarell no ens perdem què passa al poble… en la mesura que sigui possible. 
Pedrafita, que sona retro en un món de phablets i d’intel·ligència artificial, va néixer 
com una eina de l’Ajuntament per informar sobre què feia: obres, pressupostos, 
plens municipals, etc. Aquesta part la continuarà tenint. I els partits polítics que 
hi ha al poble hi podran continuar dient la seva. A poc a poc esperem, però, que 
Pedrafita agafi més forma i es converteixi en una revista pels botarallencs i dels 
botarellencs, que serveixi perquè els veïns estiguin una mica més connectats amb 
el poble. Els que hi col.laborem som una barreja de gent que no hem treballat mai 
plegats. Això, i que la vida va molt ràpid i tenim moltes coses a fer, ho farà tot més 
complicat, però tenim ganes d’aportar-hi el nostre granet de sorr@. Esperem con-
nectar.
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Tal i com us vam anunciar en l’anterior 
edició de la Revista Pedrafita, hem posat 
fil a l'agulla, s’han reiniciat les obres al 
carreró i a l’edifici de les associacions. En 
breu, esperem poder-vos anunciar noves 
notícies...  

Comencen les obres
del carreró i de les 
associacions
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L’Ajuntament informa....
INFORMACIÓ MUNICIPAL

El passat 12 de febrer, l’Església de Sant 
Llorenç va veure com una de les teules 
de la seva teulada es desprenia i queia a 
l’edifici annex, és a dir, a la finca situada a 
la Pl. de l’Església, núm. 4. Davant aquest 
despreniment i del perill que suposà 
aquest incident per a la seguretat ciutada-
na, l’Ajuntament de Botarell va encarregar, 
immediatament, un informe als Serveis 
Tècnics Municipals el qual posa de mani-
fest el greu deteriorament que presenten 
la teulada i la coberta d’aquest edifici an-
nex, propietat de l’Església, especialment 
la cornisa i els revestiments i pedres de 
la façana. Així mateix, l’informe denuncia 
“... l’estat deficient representa un risc de 
despreniments cap al carrer amb el perill 
d’afectar els usuaris de la via pública”.   

D’altra banda, el dia 29 de febrer, 
l’església va patir nous despreniments 
com a conseqüència del fort vent que va 
bufar al poble. Aquests nous incidents 
van ser el motiu pel qual l’Ajuntament 
de Botarell va avisar els Bombers de la 
Generalitat que, després d’inspeccionar 
acuradament la zona, van comunicar al 
consistori la necessitat d’acordonar el 
perímetre de l’edifici i de tancar l’església 
per evitar perills evidents. 

Davant d’aquestes dues inspeccions i 
de les conclusions que se’n desprenen, 
l’Ajuntament es va veure obligat a tancar 
tot el recinte de l’església el mateix dia 29 
de febrer.

Aquest edifici, com la resta d’edificis ecle-
siàstics, és propietat de l’Arquebisbat de 
Tarragona, el qual ha de vetllar per la seva 
conservació i preservació. L’Ajuntament 
va comunicar oportunament la decisió 
presa de tancament de la zona davant 
el perill evidenciat en els informes dels 
serveis tècnics municipals i del cos de 
bombers i va manifestar-li el seu desig de 
restablir el funcionament de l’església tan 
aviat com l’edifici no presenti cap perill 
per als habitants del nostre poble.

El malestar ocasionat pel tancament de 
l’abadia i de la zona de culte va fer que 
l’Ajuntament busqués solucions per tal de 
poder seguir realitzant la catequesi i els 
actes litúrgics. No obstant, és competèn-
cia de l’Arquebisbat de Tarragona buscar 
una alternativa perquè tant l’ensenyament 
de la doctrina catòlica com els diversos 
actes litúrgics que se celebren a l’església 
no quedin interromputs.

Esperem poder anunciar en breu la 
restauració d’aquest emblemàtic edifici 
de Botarell, una de les joies del patrimoni 
arquitectònic del nostre poble.

L’ESGLÉSIA DE 

SANT LLORENÇ

El passat 31 de gener es va jubilar un 
dels treballadors de la brigada, motiu pel 
qual l’Ajuntament va convocar una bor-
sa de treball amb l’objectiu de cobrir la 
vacant que deixava aquest treballador. 
Aquest procediment és la fórmula més 
transparent i més ètica que tenen els 
consistoris a l’hora de cobrir vacants per-
què la contractació queda en mans d’un 
tribunal qualificador i no pot intervenir-hi 
cap polític. 
Per a cobrir la vacant es van seguir els 
passos que detallem a continuació. En 
primer lloc es va publicar l’anunci amb 
les bases de la convocatòria al BOP (But-
lletí Oficial de la Província de Tarragona), 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
web municipal –als tres llocs que pertoca 
de forma obligatòria-. 

Els aspirants tenien 20 dies naturals, a 
partir de la publicació de la convocatòria, 
per presentar tota la documentació a 
l’Ajuntament. 
Una vegada finalitzat el termini de 
sol·licituds l’alcaldia va dictar resolució 
dels admesos i exclosos, aleshores els 
aspirants van tenir 5 dies naturals més 
per presentar esmenes.
La resolució d’alcaldia no va tenir cap 
esmena i els 16 aspirants que s’havien 
presentat van ser admesos (no va quedar 
exclòs ningú).
El passat 25 de gener, es van convocar 
a les 10.15 h., en primera instància, els 
aspirants que  no havien acreditat el nivell 
de català requerit i, posteriorment, a les 
11.00 h., tots els aspirants per realitzar 
l’entrevista amb el tribunal qualificador, 
format pel Secretari de l’Ajuntament de 
Botarell, el Cap de la brigada municipal 
i una Secretària de la Diputació de Tarra-
gona.
Les bases de la convocatòria detallaven 
tots els mèrits amb els punts correspo-
nents que permetien fer el càlcul obtingut 
per cadascun dels aspirants. 
Els aspectes que es van tenir en compte 
van ser diversos: la formació, l’experièn-

cia laboral, estar a l’atur i també 
l’entrevista realitzada pel tribunal quali-
ficador. Una vegada el tribunal va pas-
sar el detall de la puntuació a l’alcalde, 
aquest va realitzar la resolució d’alcaldia 
en la qual constava el llistat d’aspirants 
amb la puntuació obtinguda, de més alta 
a més baixa. 
El govern de l’Ajuntament va posar-se en 
contacte amb el primer de la llista definiti-
va, per explicar-li els detalls del contracte 
i, una vegada l’aspirant va acceptar la 
proposta, es va signar el contracte pel 
qual el primer de la llista definitiva és, a 
hores d’ara, treballador de la brigada mu-
nicipal.
Cal tenir en compte que en el procés se-
lectiu i transparent que s’ha realitzat es 
poden presentar aspirants de qualsevol 
lloc, no només del municipi on es realitza 
la borsa. D’aquesta manera tothom té les 
mateixes oportunitats vingui d’on vingui 
-està clar que sempre cau millor que la 
persona sigui del poble- tanmateix, si a 
Botarell no hi hagués oferta i una perso-
na volgués treballar en un altre municipi 
també tindria les mateixes possibilitats 
per poder-hi treballar.

BORSA DE TREBALL
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El passat 27 de febrer, a la sala del Castell, va tenir lloc 
una assemblea extraordinària en la qual es van aprovar 
dues qüestions molt importants per a poder dur a terme 
la realització dels carrers de la Urbanització Les Costes 
-sembla que aquesta vegada va de debò-. Tot i que són 
temps difícils per a tothom, en l’assemblea es va aprovar 
una derrama extraordinària per tal de començar les famo-
ses obres dels carrers aquest estiu i l’aixecament topogràfic 
per a realitzar, posteriorment, una correcta reparcel·lació de 
la urbanització. En la reunió també es van repartir les claus 
de les tant anhelades bústies de servei postal. Gràcies 
a la bona entesa que hi ha amb l’actual equip de govern 
això ha estat possible. Aprofitem aquest espai per agrair 
l’assistència de l’alcalde Lluís Escoda, el tinent alcalde Jo-
sep Casanova i el regidor Òscar Vega a l’assemblea.

URBANITZACIÓ LES COSTES

RELACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L’ AJUNTAMENT DE BOTARELL 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA DESPESA

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA DESPESA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS

L’Ajuntament informa....

DESPESES PERSONALS
DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PASSIUS FINANCERS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Capítol Import TOTAL
Òrgans de govern i personal directiu 37.637,16

1 Personal funcionari 40.000,00
Personal laboral 349.077,41 546.714,57
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador 120.000,00
Reparació, manteniment i conservació 169.500,00

2 Material, subministrament i altres 484.163,93 659.463,93
Indemnitzacions per raó del servei 5.800,00

3 DESPESES FINANCERES Despeses financeres 5.200,00 5.200,00
A entitats locals 15.000,00

4 A famílies i institucions sense fins de lucre 10.000,00 25.000,00
9 PASSIUS FINANCERS Amortització de préstecs i operacions amb euros 13.621,50 13.621,50

1.250.000,00

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA

Denominació

Capítol Import TOTAL
Impostos sobre el capital 275.000,00
Impost sobre les activitats econòmiques 30.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES Impostos indirectes 60.000,00 60.000,00
Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics 145.200,00
Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i 
preferent 87.000,00

Taxes per a la realització d'activitats de competència local 8.000,00
Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini 
públic local 12.000,00

Preus públics 0
Altres ingressos 283.267,45
De l'administració de l'estat 170.000,00
De comunitats autònomes 94.709,55
D'entitats locals 134.823,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS Ingressos patrimonials 0 0
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Transferències de capital 0 0

1.300.000,00

305.000,00

535.467,45

399.532,55

Denominació

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

1

3

TRANSFERÈNCIES CORRENTS4

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES
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Aprofitant un pla d’ocupació del Consell Comar-
cal del Baix Camp pel qual ens van cedir dos 
treballadors - permeteu-nos que fem menció i 
agraïment de la bona feina que varen fer - vam 
apostar per adequar el vial de l’avinguda Font 
Vella, amb un cost total de 5.208’20 €. Aquesta 
era una reclamació que se’ns havia fet en diver- 
ses ocasions i, des de la Regidoria d’Esports, 
hem volgut convertir-lo en el tomb de la salut 
de Botarell. Un recorregut de 931’60 metres 
si l’iniciem a l’avinguda Font Vella, seguim per 
l’avinguda Pedrafita i l’acabem al carrer Verge 
de Montserrat. Animeu-vos i feu salut!!

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

Vial de l’avinguda 

Font Vella, a punt

Millora l'aparcament a l'entorn de 
l'escola 
 
Amb la pintura del pas de vianants i dels aparcaments, 
donem per finalitzada l’actuació de millora dels accessos 
a la zona escolar. Amb l’objectiu, en la mesura de les 
nostres possibilitats, de facilitar l’aparcament de vehicles 
de manera ordenada i legal a l’entorn de l’escola, proce-
direm a l’adequació i adaptació d’una àrea d’aparcament 
a l’espai on, suposadament en un futur, ha d’anar 
ubicada la nova escola. Us agraïm d’antuvi la vostra 
col·laboració i la vostra paciència
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GRUPS MUNICIPALS A DEBAT

En primer lloc volem donar les gràcies a tots el que van votar la 
candidatura “En Comú Podem”, que és la coalició electoral on 
estem a Catalunya i per la qual vam ser els primers més votats, 
quedant a Botarell en segon lloc i empatats amb Democràcia i 
Llibertat. L’altra cosa de la qual m’agradaria parlar és la situació 
de la manca de pluges i sequera que s’està donant i els proble-
mes que això comporta.

A Amposta es va fer una manifestació perquè el cabal de l’Ebre 
no sigui menor, ja que d’aquest depèn tota la fauna del delta. El 
govern de la Generalitat va donar suport a la manifestació i, a la 
vegada, dóna suport a treure aigua per al nou rec de les Garri-
gues. Sàpiguen que això ajuda a minvar el cabal de l’Ebre. Hem 
d’adaptar-nos a la natura i no la natura a l’home perquè, al final, 
es revela contra nosaltres.

ADAPTAR-SE A LA NATURA

Como grupo municipal de CIU del Ayuntamiento de Botarell 
queremos aprovechar la oportunidad de expresar nuestra satis-
facción por los cambios logrados desde el cambio del gobierno 
municipal hasta el día de hoy.
Estamos demostrando, junto con ERC, que es posible hacer 
política y trabajar para “todo” el pueblo a base de diálogo y 
sentido común. Hasta la fecha hemos conseguido muchos 
cambios y estamos todos trabajando para mejorar los servicios 
existentes, algunos en estado deplorable por la falta de mante-
nimiento. Somos conscientes de que la crisis ha tenido mucho 
que ver, pero también estamos convencidos de que, en estas si-
tuaciones, el diálogo y las soluciones creativas pueden resolver 
muchos problemas.

Personalmente puedo decir que estoy muy satisfecho con la 
rápida evolución de la Urb. “Les Costes”, que quizá es donde el 
cambio de rumbo es más notable. Ya tienen un sitio en condicio-
nes para la recogida de basura, recogida de basura voluminosa 
y servicio postal, cosas que hasta ahora parecían imposibles de 
realizar. Debido, en gran parte, al gran cambio de actitud del 
consistorio hacia la urbanización podemos avanzar y, por fin, 
empezar con las obras de las calles.
Tenemos la esperanza de poder seguir avanzando y trabajar 
para el pueblo, y os recordamos que es tarea de todos, y siem-
pre estamos abiertos a vuestras ideas y opiniones.

Ronald Metz Taal

RESPONSABILIDAD

Ens trobem en una època on, no passa un dia sense que esclati 
un nou cas de corrupció. Presumptament, es clar. I això no fa 
més que enfonsar la credibilitat que la gent pugui tenir envers la 
política i els seus integrants. 
A nivell local sempre és més proper i, per tant, hauria de ser 
més senzill. Però és des d’aquí per on s’ha de començar. I com 
fer-ho? Amb transparència i acomplint allò que es va dir. I en 
cas que no pugui ser, explicar els motius que  han fet impos-
sible aconseguir-ho. Per tant, s’hauria d’explicar bé el QUÈ i el 
COM s’estan fent les coses, però també el QUÈ i el COM es van 
fer. I no és menys important el QUÈ i el COM es faran.  És a dir, 
que sigui fàcil i no es pugui malentendre o, simplement, ningú 
en sàpiga res del PERQUÈ es fa. 

La darrera premissa, és més fàcil de veure quant més temps 
passa i, per tant, a mesura que avancin els dies i les setmanes, 
més senzill serà jutjar si un programa s’acompleix.
Des d’ERC volem apostar per la cultura i ens agradaria que les 
persones d’aquest poble fessin palesa les seves inquietuds, que 
es vegi que és un poble dinàmic i que no hi ha distància entre la 
casa de la vil·la i els vilatans. 
D’aquesta manera com més pluralitat d’idees hi hagi, més 
riquesa cultural es pot assolir. Que la gent pugui evocar els seus 
records i els pugui explicar a la quitxalla i als que som una mica 
més grans. Que pugui perdurar i ens puguem sentir orgullosos 
de ser de Botarell.

Saber és recordar. Aristòtil.

QUÈ, COM... PERQUÈ

ALTRES FORCES POLÍTIQUES
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En un moment com l’actual en què s’insisteix a posar damunt 
la taula la necessitat d’aprimar les administracions locals, 
mancomunar serveis entre municipis petits com Botarell 
resulta de vital importància. Com per exemple, la recollida 
d’escombraries i tractament del rebuig. Disposar d’un servei 
propi comportaria una despesa massa gran pel pressupost 
municipal modest d’un poble de poc més de 1.000 habitants. 
De fet, si suméssim els habitants de tots els pobles actual-
ment mancomunats sota el paraigua del Consell Comarcal 
del Baix Camp per a la recollida i tractament dels residus, 
resultaria un municipi de gairebé 52.000 habitants, que es 
podria pagar un servei de recollida propi. Per això, compartir 
la infraestructura amb altres poblacions de la comarca és la 
solució més rendible i efectiva. 

Botarell, però, té una singularitat respecte els altres pobles 
amb els que comparteix el servei: que les plantes de tracta-
ment de residus estan instal.lades al terme municipal i els 
camions surten del mateix poble. 

Un aspecte que comporta problemes i avantatges. La part 
negativa és que això suposa haver de patir el trànsit de ca-
mions i les males olors segons com bufa el vent.

DE BOTARELL A PER TOT EL BAIX CAMP

De la Planta de Botarell surten la cinquantena de vehicles que fan la recollida se-
lectiva de les escombraries a tots els municipis del Baix Camp excepte Cambrils, 
que té la seva base, i Reus, que disposa de servei propi. 

L’any passat es van recollir 23.933,36 tones de d’escombraries (1.295,66 de 
paper; 1.303,32 d’envasos; 1.337,96 de vidre; 3.276,67 de fracció orgànica; i 
16.719,76 de la resta de rebuig). D’aquestes, 302,10 tones van correspondre a 
Botarell (25,85 de paper; 21,99 d’envasos; 23,90 de vidre; 38,50 de fracció orgà-
nica; i 191,87 de la resta de rebuig).

La part positiva és que, com a contrapartida, les arques de 
l’Ajuntament reben dues compensacions econòmiques del 
Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix 
Camp. Pel 2016 s’ha aprovat un ingrés de 250.000 euros en 
cànons, que representa el 19,23% dels 1.300.000 euros del 
pressupost total de l’Ajuntament.

Pel que fa al 2015, que és l’últim exercici tancat, es va acordar 
un cànon de 77.310,54 euros per la planta de compostatge, 
i de 149.303,33 euros per la planta mecànico-biològica, que 
sumen un total 226.613,87 euros. Tenint en compte que els 
costos que es van pagar a SECOMSA, que inclou la recollida 
i la gestió de residus i l’amortització dels contenidors soterrats 
que va pagar i que es tornen anualment durant 15 anys, van 
ascendir a 60.852,32 euros, es pot considerar que Botarell va 
aconseguir de les plantes un guany net de 165.761,55 euros.

Ara bé, a aquests números cal afegir uns 30 mil euros que es 
recapten anualment mitjançant l’impost de la brossa; cada 
casa paga 60 euros i els comerços, 120 euros de taxa que, 
de moment, està congelada des de 2009. Una manera de 
veure-ho de forma simplista seria la següent: al 2015, les 
plantes van cobrir la meitat del cost de les escombraries 
i, a més a més, van aportar uns 195mil euros a les arques 
públiques per completar el pressupost municipal. A tot això, 
cal tenir en compte que la Planta també paga, com un veí 
més, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i els impostos de 
circulació per la flota de vehicles i camions.

Total tones 56.818,46 57.942,44 56.480,89 51.454,65 50.444,04
Preu per tona 1,4593 € 1,5000 € 1,5435 € 1,5481 € 1,5326 €
IMPORT CÀNON 1 82.915,18 € 86.913,66 € 87.178,25 € 79.656,94 € 77.310,54 €

Total tones 30.044,60 69.225,62 87.619,07 84.375,43 73.058,98
Preu per tona 3,0900 € 2,0000 € 2,0580 € 2,0642 € 2,0436 €
IMPORT CÀNON 2 92.837,81 € 138.451,24 € 180.320,05 € 174.167,76 € 149.303,33 €

175.752,99 € 225.364,90 € 267.498,30 € 253.824,71 € 226.613,87 €

Any 2014 Any 2015

TOTAL CÀNONS

PLANTA MECANICO-
BIOLÒGICA

PLANTA DE 
COMPOSTATGE

 Any 2011 Any 2012 Any 2013

SAPS COM ES CALCULA EL CÀNON?

El cànon ve determinat pel número de tones 
que es processen a la planta i el preu per 
tona que s’acorda. A continuació es mostra 
l’històric dels últims cinc anys:

LA PLANTA APORTA A
BOTARELL GAIREBÉ EL
20% DEL PRESSUPOST
ANUAL DE L’AJUNTAMENT

Pedrafita
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Botarell Solidari aporta més 
de 4.700 euros a 
La Marató de TV3
A Botarell, el Nadal comença a ensumar-se 
a mitjans de desembre quan tot el poble es 
bolca amb La Marató de TV3. Com a novetat, 
aquest any, Botarell Solidari es va ampliar a 
tot un cap de setmana –dissabte 12 i diumen-
ge 13– durant el qual es va recollir la gran 
suma de 4.746,50 euros. 

La iniciativa de fer més activitats a part del 
bingo va ser un èxit rotund, ja que es van 
aconseguir uns 1.700 euros més que en les 
dues edicions anteriors; i això que al 2013 i al 
2014 –amb més de 3.000 euros– havien estat 
rècords de recaptació.

Com és tradicional, el Bingo va ser l’activitat 
estrella i on es va recollir més cèntims, 
concretament 3.598 euros, als que se li van 
haver de sumar els 100,50€ de les begudes. 
Va tenir tant èxit que la frase “ara no hi ha cap 
lloc lliure” es va sentir en alguns moments de 
la tarda.

Les altres activitats del cap de setmana no 
només van servir per a passar-ho bé, sinó 
que també van reunir una suma substancial. 
A l’esmorzar i plantada de flors es van recollir 
60 euros, mentre que a la Festa Remember 
es van recaptar 250 euros. Per la seva banda, 
el calendari del futbol va fer 200 euros, i el 
sorteig al partit organitzat pels veterans del 
futbol va recollir 101 euros.

Les entitats del poble també van recollir 
diners, com el Club Bitlles Botarell (30 euros), 
la Colla Gegantera (207 euros), el Club de 
Pàdel (100 euros) i l’Associació de Jubilats 
(100 euros).

El dia 26 de febrer, una delegació d’alcaldes 
de municipis del Baix Camp, entre els quals 
l’alcalde de Botarell, Lluís Escoda, van
presentar-se a la Diputació de Tarragona 
per recolzar els creditors afectats per la fal-
lida de la secció de crèdit de la cooperativa 
de Cambrils i proposar diverses vies de so-
lució que permetessin a l’entitat retornar els 
saldos dels seus creditors. La comitiva va 
ser rebuda pel president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet,  el qual va mani-
festar que la Diputació no té competències 
en l’àmbit de les cooperatives. No obstant, 
Poblet va comprometre’s a adreçar-se al 
conseller d’Economia i Finances, Oriol Jun-
queras, i exposar-li la preocupació dels al-
caldes i dels afectats per trobar solucions 
abans del dia 21 de març, data en què 
comença la pròrroga de la cooperativa 
per declarar-se en concurs de creditors.

 TASTAVERD
L’Ajuntament de Botarell va 
participar el passat 19 de 
març, per primera vegada, a 
la IX edició de TastaVerd, la 
fira dels sentits, organitzada 
per l’Ajuntament de Riude-
canyes amb la col·laboració 
de les entitats, associacions 
i comerciants de la vila. Mal-
grat la insistent pluja que ens 
va acompanyar tot el matí, 
l’Ajuntament de Botarell va 
assistir a la fira amb l’objectiu 
de promocionar  els co-
merços del poble. L’estand 
de l’Ajuntament fou compartit 
amb l’Aumed, l’espai de 
Música tradicional de la Colla 
Gegantera de Botarell.

Les altes 
temperatures 
disparen la
processionària

Les altes temperatures 
d’aquest hivern han ajudat a 
disparar la plaga de proces-
sionària. Aquestes erugues 
causen efectes urticants si 
es toquen o t'hi apropes i 
són especialment perilloses 
per als gossos als quals 
poden arribar a provocar la 
mort. Arran de la presència 
massiva de les bosses de la 
processionària als jardins de 
Botarell, l’Ajuntament va fer 
un tractament fitosanitari amb 
l’objectiu de controlar aquesta 
plaga. Aquesta actuació es va 
complementar amb la poda 
dels pins de la Pl. del músic 
Anton Nogués.

Diputació i municipis 
busquen solucions a la 
crisi de la Cooperativa 
de Cambrils

Breus

L'Ajuntament vol impulsar el 
patrimoni cultural del poble
La Regidoria de Cultura engega un pla 
d’acció cultural al municipi amb l’objectiu 
de definir les línies de treball que es duran 
a terme durant el període 2016-2019 i amb 
la voluntat de crear un grup de treball, sen-
se personalitat jurídica, que participi del pla 
estratègic per dur-les a terme. Aquestes 
línies s’han dissenyat tenint en compte el 
programa elaborat pels grups de govern en 
matèria cultural i s’estructuren a partir de les 
següents línies de treball:

-Impulsar el patrimoni com a element identi-
tari del municipi
-Fixar una programació cultural per a tots els 
públics
-Gestionar els equipaments culturals
-Avaluar la transversalitat i eficàcia del Pla 
d’Acció Cultural de Botarell 2016-2019

Si desitges obtenir més informació  del pro-
grama pots adreçar-te a revistamunicipal@
botarell.cat.

Pedrafita
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  amb
  una vegada
  no
  n’hi ha prou

  vine a donar sang

BOTARELL

DIVENDRES 8 d’ABRIL

Al local del Castell

DELEGACIÓ LOCAL DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS 

DE SANG DEL BAIX CAMP

L’any 1999 va néixer l’Associació de Donants de 
Sang del Baix Camp. Fa una pila d’anys ja que tre-
ballem per fer créixer les donacions a la nostra co-
marca i la nostra història s’escriu amb el compromís 
altruista de tota la gent que ha participat en les cam-
panyes de cadascun dels pobles que la componen.

Amb motiu dels deu anys de la creació de l’Associació, 
vam adaptar l’auca dels Donants de Sang els textos 
de la qual són del Joan Vilamala i les il·lustracions 
de l’Anna Comadran i la vam obsequiar a cada de-
legació com a agraïment per la tasca duta a terme 
en bé de la salut pública durant aquell període. Els 
textos de l’auca són encara avui, motiu engrescador 
perquè la gent estiri el braç de forma gratuïta per 
donar la seva sang a les persones malaltes que la 
necessiten.

M’agrada compartir-la amb vosaltres.

Aprofito les pàgines de la revista, per  demanar-vos 
que poseu en pràctica allò que l’auca ens demana i 
vingueu divendres, 8 d’abril, de sis a nou del vespre 
i al local del Castell per omplir les nostres bosses 
de sang, les de Botarell, les de la gent solidària de 
casa nostra i ajudar entre tots a restablir la salut dels 
malalts de Catalunya.

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

Febrer és el mes en què s’escau la fes-
tivitat de la patrona de les dones, Santa 
Àgueda. Justet sortim de la celebració 
de la Candelera, la festa major petita de 
Botarell, ja preparem la trobada i ens 
reunim en un sopar per fer honor a la 
nostra patrona. En aquesta ocasió sempre 
anem de restaurant, és un dia en què les 
dones ens donem llicència per no fer res 
a la cuina!
“Santa Àgueda fou una jove morta a Catà-
nia, martiritzada durant els primers temps 
del cristianisme. Se’n coneixen poques 
dades que puguin donar-se per certes. La 
seva llegenda escrita prové d’un dels do-
cuments més antics de l’Acta martirium.
Segons la Llegenda àuria Àgata havia 
consagrat la seva virginitat a Déu i va 
rebutjar les propostes amoroses d’un 
prefecte romà, Quincià. Aquest, com a 
revenja, la va perseguir i la va condemnar 
per cristiana. Es va negar a fer sacrificis 
als ídols pagans, fent servir arguments 
filosòfics i racionals; davant d’això Quincià 
la va fer torturar: el turment va consistir 
en tallar-li les dues mamelles. Després de 
diversos interrogatoris i turments, va ser 
condemnada a morir: va ser posada nua 
damunt un llit de carbó roent.” ( Referèn-
cies de la Wikipèdia )
Avui, santa Àgueda és invocada per les 
dones per demanar protecció contra els 
maltractaments, aquesta xacra social que 
malauradament esdevé massa sovint en 
el nostre món.

Ella és l’exemple del sofriment que 
moltes dones pateixen a mans dels 
homes, ja sigui dels propis com dels 
que un dia ho van ser.
També hi recorrem per demanar-li pro-
tecció contra el càncer de pit, una de 
les malalties que afecten moltes dones 
del nostre entorn i que, gràcies potser 
a Àgueda, ja és curable en quasi totes 
les seves manifestacions.
La nostra associació s’afegeix a tantes 
altres que el cinc de febrer honoren 
santa Àgueda. Només per trobar-nos 
i passar una bona estona lluny de les 
preocupacions quotidianes, encara 
que cadascuna es pagui el sopar, ja 
és motiu de celebració. 

També, aquest febrer ha estat Dijous 
Gras, un altre dia en què ens trobem 
per seguir la tradició, en aquest cas 
menjar coca de llardons i coca d’ou 
per berenar. 
Primer anem a caminar, no massa lluny 
però la sortida hi ha de ser!  Aquest 
any no vam ser gaires, potser el fred 
ens va acovardir... Vam anar fins a la 
planta de compostatge pel camí de 
Riudecols i vam tornar, tot plegat una 
horeta.
En arribar al local, ja ens esperaven 
les altres sòcies que no ens havien po-
gut acompanyar a caminar, però que 
sí van voler compartir una bona olla de 
xocolata calenta.

Botarell és un dels 23 municipis que s’ha sumat al Projecte SDA (Servei de Distribu-
ció d’Aliments). Aquest projecte està obert a totes aquelles famílies i persones ne-
cessitades, acollides i valorades prèviament des dels equips d’acollida de Càritas 
i des del Marc d’Acció Social. Són els participants els qui trien els productes que 
més necessiten. Els productes i aliments, estan disposats en prestatgeries, com si 
fos un supermercat, i cada producte té una puntuació. Les famílies disposen d’un 
número determinat de punts i poden escollir lliurement quins aliments prefereixen. 
Des de Càritas fem un repartiment d’aliments bàsics adequat a les necessitats de 
cada persona, dignificant l’ajuda que oferim. 

Hem rebut la tercera fase de l’ajuda d’aliments bàsics del Pla 2015 de la Unió Eu-
ropea, que consta de diversos aliments de primera necessitat. Per obtenir aquesta 
ajuda, s’han de complir uns requisits que nosaltres hem assolit perfectament. Un 
d’aquests, és tenir el cartell dels aliments de la Unió Europea exposat en un lloc 
visible. Aquest any ens han derivat dues noves famílies que ja han pogut començar 
a fer ús del nostre SDA, amb els seus punts corresponents, i han estat molt ben 
rebudes. 

caritasbotarell@gmail.com

La veu de les Entitats
ASSOCIACIÓ 
DE DONES 

DE BOTARELL 
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La veu de les Entitats

Enguany els músics de la Colla Gegantera no van poder 
acompanyar a SS MM Els Reis d’Orient. En el moment que 
passava la cavalcada, gairebé tots els músics “estaven fent 
un examen” (ja ens entenem, no?). Esperem que a la propera 
cavalcada els “professors” siguin més benvolents i els deixin la 
nit lliure.

Després de la visita a Vila-seca de l’any passat on no ens vam 
poder lluir massa per culpa del mal temps, aquest any vam 
voler repetir. El diumenge 24 de gener, de bon matí, ens vam 
encaminar amb tota l’artilleria (Manetes inclòs) cap a Vila-seca.
El dia ens va acompanyar molt aquesta vegada i, després de 
plantar els gegants i agafar forces amb un bon esmorzar, ens 
vam poder lluir pels carrers d’aquesta població. Molt bona tro-
bada! La veritat és que ja teníem ganes de fer ballar gegants.

La setmana següent va tocar sortir a Botarell per la nostra 
Festa Major de La Candelera. I, com no podia ser menys, vam 
tornar a tenir problemes climatològics. Teníem de convidats 
als nostres companys de la Colla Gegantera IPM (Institut Pere 
Mata). Doncs tant ells com l’Aura i el Mestral es van haver 
d’amagar per culpa del vent. Sort que el Drapet és molt valent i 
gràcies a ell vam poder salvar una mica els mobles.

En els darrers mesos també hem posat en marxa una nova 
plana web de la Colla que us animem a visitar www.auraimes-
tral.com. Hi trobareu totes les notícies referents a la Colla, 
novetats, enllaços d’interès, una botiga on trobareu tots els 
nostres productes de marxandatge (en construcció encara 
però), el calendari d’actuacions i un mapa molt interessant de 
les poblacions que hem visitat des dels nostres inicis.

COLLA GEGANTERA DE BOTARELL
El calendari per aquesta temporada 2016 encara l’estem 
acabant de tancar. Ens manquen uns intercanvis per confirmar. 
Però esteu a l’aguait perquè molt aviat el tancarem i el publi-
carem a la web i al nostre Facebook (www.facebook.com/au-
raimestral), que també us animem a visitar i fer-vos-en fans.

I no cal dir-ho que si us agraden els gegants, no ho dubteu....
apunteu-vos a la Colla Gegantera!! Tota ajuda és benvinguda. I 
més si és per portar un gegant i així poder deslliurar una mica 
de càrrega als nostres portadors, que ja tenen una edat (XD)

P.D.- I esteu a l’aguait, que pel dia 14 de maig en preparem una 
de grossa...
XVIII VILA GRALLERA DE LES COMARQUES MERIDIONALS 
a BOTARELL.
Activitats tot el dia.... Tallers, xerrada, mostra de grups....i molt 
més.
Us anirem informant...

L’AUMED continua la seva marxa amb les classes de gralla i 
timbal que es fan cada setmana a la sala del Castell.

A part de la seva tasca principal, que són les classes de 
música, l’AUMED, des de la seva formació, també es va 
proposar d’organitzar actes paral·lels que tinguessin a veure 
amb la finalitat de la seva creació que era la promoció de la 
música tradicional.
Així doncs el passat 20 de desembre, a la sala del castell, i 
en col·laboració amb la Vocalia del Camp de Tarragona de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament de Botarell, es va organitzar 
una xerrada-presentació sobre tipologia d’instruments de 
música tradicional. La xerrada va anar a càrrec dels pro-
fessors de l’AUMED Gerard Pouget i Eva Jornet i amb la 
col·laboració del reconegut graller de Reus Jaume Cuartero. 
Dins de la xerrada també s’hi va poder gaudir d’una petita 
mostra de música tradicional interpretada pels mateixos 

L’activitat de l’AUMED no para, i com a mostra la seva par-
ticipació en un estand, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Botarell, a la Fira Tastaverd de Riudecanyes el 19 de març, 
on els seus alumnes hi van participar amb una petita mostra 
dels coneixements apresos en les classes, interpretant-hi un 
petit repertori del que s’ha anat treballant durant el curs.

També recentment hem posat en marxa la plana web de 
l’escola, www.laumed.com, integrada dins de la web de la 
Colla Gegantera, on hi trobareu tota la informació relacionada 
amb nosaltres, la nostra activitat i els nostres cursos i que us 
animem a visitar.

I com diuen a l’escrit de la Colla Gegantera, esteu a l’aguait. 
L’AUMED participarà amb l’organització de tallers i xerrada 
a la XVIII VILA GRALLERA DE LES COMARQUES MERIDIO-
NALS que se celebrarà a Botarell el 14 de maig.

l’AUMED
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L’Associació fou fundada el 2 d’abril del 2004 per la inicia-
tiva d’un grup capdavanter format per Maria Pilar Begué, 
Josep Bultó, Maria Ferraté, Maria Lourdes Ferré, Ferran Lla-
beria, Joan Puig, Joan Vilella i Joan Figarola. L’Ajuntament 
prestà d’entrada uns baixos a la Casa de la Vila, on de 
manera provisional es domicilià l’entitat. Posteriorment, cedí 
el local del cafè i a la primeria de l’any 2006, el local que 
encara avui ocupa, al primer pis de la casa del carrer Major. 
L’estiu de l’any 2004, es redactaren els primers estatuts, que 
varen ser de seguida modificats en alguns articles perquè 
l’agència Tributària pogués autoritzar l’exempció de l’IVA a 
l’entitat. Presentats a la Delegació de Justícia de la Genera-
litat, foren rebutjats tres vegades, abans d’aconseguir una 
redacció satisfactòria i la conseqüent aprovació, l’abril del 
2006. La primera junta fou presidida per Ferran Llaberia, 
exercint de secretari Joan Vilella i de tresorera Maria Pilar 
Begué. La quota anual a pagar pels associats es fixà en 
6 euros anuals. A més de la col·laboració de l’Ajuntament, 
l’associació comptà amb algunes aportacions d’entitats i 
persones privades, com la Caixa que donà un ordinador i 
l’alcaldessa Montserrat Roca, que a títol personal donà una 
nevera i una cafetera. 

També, val la pena esmentar, malgrat que sigui suscepti-
ble d’algun comentari no exempt d’ironia, un dels primers 
acords, aprovat per unanimitat: en cas de defunció d’un 
associat, se li farà una corona per honrar la seva memòria.
Durant aquests més de deu anys de vida de l’Associació de 
Jubilats, s’han portat a terme nombrosos actes, àpats, ex-
cursions, cursos i xerrades sobre diferents temes. S’han suc-
ceït diversos presidents: Joan Vilella,  Concepció Sancho, 
Alfons Carles Llaberia i Francisco Ortega. El nombre actual 
de socis és de 98 i la quota anual és de 7 euros. El local so-
cial del carrer Major disposa de taules i cadires per practicar 
jocs de taula, ordinador amb accés a internet i televisió.
Actualment es fa un Taller de Memòria. Aquesta és una 
activitat que l’associació ja inicià el març de l’any 2005 i con-
tinuà el gener de 2006, havent-se reprès els darrers quatre 
mesos. Com assenyalen els Estatuts, pot pertànyer a l’entitat 
qualsevol persona major de 55 anys, independentment de la 
seva situació laboral. Us animem a formar-ne part.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE BOTARELL

Des de l’Associació de Joves Pedra Fita agraïm a 
l’Ajuntament que ens faciliti aquest espai a la revista munici-
pal.
Ja portem 3 mesos del 2016, aquests mesos han estat 
molt actius per a l’associació. Vam ajudar Ses Majestats 
els Reis Mags de l’Orient perquè tots els nens i nenes de 
Botarell poguessin tenir el seu regal a casa. A partir d’aquell 
moment, vam engegar una multitud de reunions, per parlar 
i debatre el canvi generacional que s’està duent a terme, 
totes amb resultats satisfactoris. Vam planejar els esdeveni-
ments festius de la Candelera, amb uns molts bons resultats. 
I ara ja estem pensant en l’estiu. Des de febrer que parlem 
per remodelar la festa jove que fem cada estiu, aquest cop 
apostem fort pels concerts! No us podem avançar res, però 
us garantim que gaudireu de la música!
Per altra banda us comuniquem que aviat obrirem un perío-
de per ‘’reclutar’’ nous joves a l’associació, qualsevol jove 
del poble pot participar en les nostres activitats i sempre 
estarà al nostre costat, li donarem suport i l’ajudarem per sa-
tisfer les seves inquietuds, no hi posem cap requisit impor-
tant, només que aportin ganes de fer coses, noves il·lusions 
i noves dees. Així que convidem tots els joves des dels 14 
anys a informar-se, per més informació us podeu dirigir a 
qualsevol soci o al correu electrònic info@jovesbotarell.cat
Això és tot!

Poble de Botarell estem a la vostra disposició!

Fins a la pròxima!

ASSOCIACIÓ DE JOVES PEDRAFITA
D’ençà que va acabar la temporada (i competició) passada 
que el Botarell Bitlles Club no ha parat.

El passat mes de desembre, amb motiu de la Marató de 
TV3, es va organitzar una tirada solidària que va ser tot un 
èxit, tant de participació, ja que van prendre-hi part nombro-
sos jugadors i jugadores tant locals com de pobles veïns, 
com d’organització, ja que va suposar la coordinació de 
diverses entitats que vàrem organitzar actes simultanis en 
les mateixes instal·lacions, i tots amb la mateixa finalitat...
recaptar fons per la Marató.

Al mateix temps es va posar en marxa el concurs per can-
viar el nostre logo, ja que des de l’inici del club que s’havia 
funcionat amb un de provisional i pensàvem que ja era hora 
d’actualitzar-lo, resultant guanyadora l’obra de Roger Ma-
luenda de Reus i emportant-se la resta de premis el nostre 
veí Enric Copa per les seves altres 4 obres.

Per La Candelera, com ja havíem fet l’any anterior, també 
vam poder jugar en la nostra III Tirada Lliure que vam orga-
nitzar en motiu de la nostra Festa Major.

Des d’aquestes ratlles us animem a què, un cop la tinguem 
constituïda, us en feu socis i sòcies per tal de fer créixer el 
nostre (i vostre) club.

BOTARELL BITLLES CLUB

Actes realitzats
07-02-2016
Assistència de la coordinadora de l"ANC de Botarell a la ma-
nifestació d’Amposta contra Lo transvasament del riu Ebre.
19-03-2016
Tallada a la N340 a l'alçada del Vendrell i el Perelló, per la 
qual cosa va estar tothom convidat a l’assistència sobre les 
12h per la reclamació de l’autovia A7, per tal de disminuir 
els accidents d’aquesta carretera.

Des de l"ANC de Botarell continuem treballant per la Repú-
blica Catalana i pel procés per a la independència assistint i 
organitzant xerrades i esdeveniments d’àmbit local.
Si algú està interessat en formar part de l'ANC de Botarell, 
que es posi en contacte amb César Fernández 699-091-323, 
Lluisa Serrano 606-583-304 o Joan Miranda 653-924194

ANC BOTARELL
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ENSENYAMENT

La telefonia mòbil, l'aigua i Don Quijote, 
entre els protagonistes dels treballs de 
recerca

Sovint s’associa joves amb festa, disbauxa i xerinola. La joventut cal 
també associar-la amb formació, esforç, constància i dedicació. La 
Regidoria d’Ensenyament, amb la voluntat de donar suport i posar en 
valor la formació acadèmica dels nostres joves, va organitzar el dia 
6 de març un acte durant el qual la Carlota Ferré, l’Adrià Torrente i el 
Siddhartha Miranda van presentar els seus treballs de recerca. Els 
treballs presentats foren:
  Estudi i creació d’aplicacions per a telèfons mòbils, a càrrec de 
Siddhartha Miranda
  Estudi químic de les aigües naturals de Botarell, a càrrec de Carlota 
Ferré
  La pervivencia del Quijote al largo de los años, a càrrec de Adrià 
Torrente

Des d’aquestes pàgines volem felicitar-los i encoratjar-los a seguir en-
davant amb la seva formació.

..

.

ESCOLA

Alumnes de cicle inicial de primària

TAEKWONDO A BOTARELL
El passat 20 de març, una delegació de 
nens i nenes de Botarell van participar 
en el Campionat de Catalunya Infantil de 
Competició de Taekwondo organitzat per 
la Federació Catalana de Taekwondo i Ha-
pkido. El taekwondo és una activitat ex-
traescolar impartida per Acció Gym al pa-
velló del poble i organitzada per l’AMPA 
de l’Escola Mare de Déu de la Candela. 
Des d’aquí volem felicitar a tots els partici-
pants, per la seva actuació al campionat i 
per l’esportivitat que van demostrar, i donem 
l’enhorabona a la Noa Rebollo i al Ionas Bu-
cli per la medalla d’argent i la medalla de 
bronze que van aconseguir respectivament.
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AMPA

ENSENYAMENT

El Projecte Andrea també ha passat per l’escola de 
Botarell. Tots els alumnes, des de P5 a sisè han fet 
el curs de primers auxilis. Quan li preguntem sobre 
què ha de saber un nen petit sobre primers auxilis, 
en Paco Florido explica que pels nens i nenes de 
5 anys, les classes no poden durar més de 45 
minuts. Els explica com detectar quan una persona 
es troba bé i quan no; quan una persona perd la 
consciència i què ha de fer i a qui ha de demanar 
ajuda. Per això, el primer que aprenen els nens i 
nenes que fan les classes de primers auxilis d’en 
Paco Florido és a memoritzar el número 112. “És 
important ensenyar als nens a memoritzar 1, 1, 2 
enlloc de 112 perquè és més difícil d’aprendre i de 
recordar el 112 en moments de desconcert”.

Paco Florido insisteix que l’ambulància triga uns 
minuts a venir “i aquells minuts són molt importants 
i poden salvar vides”, i considera que la societat 
encara no n’és prou conscient d’això. El Projecte 
Andrea vol convertir-se en referent a l’Estat en 
formació sanitària bàsica de primers auxilis, gra-
tuïta i oficial. Florido assegura que ha rebut molts 
suports. Un d’aquests, del Nàstic. Des de fa poc, 
als partits, es fan sortejos de productes oficials i els 
diners que es recullen amb les butlletes serveixen 
per pagar material educatiu pel Projecte Andrea. 

“Tots els ciutadans
necessiten tenir una 
formació bàsica en 
primers auxilis”
A través del Projecte Andrea, en Paco Florido fa 
classes gratuïtes de primers auxilis a tots els que li 
ho demanin: empreses, escoles, equips de futbol... 
Florido té 42 anys, viu a Tarragona i és tècnic de 
transport sanitari des de fa més de 20, i considera 
que “tots els ciutadans necessiten tenir una forma-
ció bàsica de primers auxilis”. Amb aquesta idea 
va néxer fa encara no un any el Projecte Andrea: 
un projecte que porta el nom de la seva filla, i que 
per ell s’ha convertit en una manera de viure, en 
una manera de sentir-se bé i una manera de sentir-
la aprop des que va morir, l’estiu passat, en un 
accident a la carretera.  
Florido fa formació sanitaria des de fa temps, des 
del 2003, a través de la seva empresa Saniform. La 
seva filla Andrea l’acompanyava sovint a fer classe 
perquè “ella volia ser mestre i metge”. Ara, amb el 
Projecte Andrea, aquest tècnic de transport sanitari 
fa els cursos de manera gratuïta perquè vol que 
arribin a tothom. Per això ha muntat una xarxa de 
voluntaris, que l’ajuden a arribar a tot arreu. Actual-
ment són més de 250. 

CARNAVAL 2016

Com molts de vosaltres ja sabeu, aquest 
any les famílies no hem pogut gaudir de 
la rua que cada any s’ha fet a l’escola 
amb els nostres petits. L’escola, per dife-
rents motius, va decidir que aquest any 
ho celebraria d’una altra manera. Des de 
l’AMPA vam aportar diferents solucions 
que no han estat possibles aquest any, 
però posarem tots els nostres esforços 
per a que l’any vinent puguem gaudir del 
carnaval escolar tots plegats, com ja fa 
anys que venim fent.

A continuació us mostrem unes foto-
grafies de rues anteriors

    L’HOQUEI A L’ESCOLA 

Els nens i nenes de 2n de primària 
realitzaran hoquei a l’escola durant 
les hores d’educació física. El pro-
jecte, impulsat per la Federació Ca-
talana de Patinatge (FCP), té com a 
objectius la promoció i difusió de la 
pràctica de l’hoquei patins entre les 
escoles de Tarragona. A mitjans de 
març, Rafael Serrano, vicepresident 
de la FCP, en representació de Ta-
rragona, juntament amb Xavi Camell, 
tècnic de la FCP, Rosa Maria Jiménez, 
directora de l’escola i Yolanda Torre-
badella, professora d’educació física, 
es reuniren a l’escola per formalitzar 
l’acord que possibilitarà la pràctica 
d’aquest esport entre els nens i nenes 
de l’escola. Aquest projecte compta 
amb el suport del Cambrils CH que 
aportarà el material pels alumnes. 
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Des d’aquesta secció volem encetar un seguit de rutes per donar a conèixer Botarell i voltants. I en els primers números ens pro-
posem donar a conèixer alguns racons del terme municipal de Botarell.
La Ruta que us presentem en aquest número de la revista, ens descobreix la “punta del terme” al Nord del municipi, que no té cap 
encant especial més que el fet del desconeixement que alguns podem tenir d’aquest espai i les vistes del Camp de Tarragona que 
podem gaudir a mitja ascensió en direcció a la Bruguera. Tot i així, segur que resulta molt interessant.
Cal dir que és el punt on s’uneixen els termes municipals de Botarell, Alforja, Les Borges i Riudecols i que està situat aproximada-
ment a 41º10’46.3 Nord i 000º59’47.6 Est i a uns 457mts d’alçada.

Comencem la ruta a l’aparcament de la 
Zona Esportiva i pugem per l’Avinguda 
Catalunya fins agafar el camí de Riude-
cols,  que seguirem fins al Mas d’en Du-
ran. Un cop arribem a la riera de Riude-
cols, pugem uns 200 mts fins agafar a mà 
dreta el camí de Les Voltes a Botarell, que 
no deixarem fins trobar la N-420. Per tal 
d’estalviar-nos creuar la carretera, segui-
rem a la dreta paral·lelament a la carretera 
fins a trobar la riera de les Voltes. Seguim 
riera amunt aproximadament uns 450mts i 
agafem el camí que surt a mà dreta i que 
ens portarà a Les Borges. El primer tram 
de camí va pujant fins que arribarem a 
una baixada de ciment, passada una “S” 
en baixada, trobarem a mà dreta el camí 
també de ciment que porta a Les Costes, i 
just davant un petit camí mig perdut. És el 
camí vell de Botarell a Les Borges. Podem 
optar per agafar aquest camí o baixar una 
mica més i anar pel lateral de la carretera 
C-242 (la variant nova de Les Borges). Per 
una via o l’altre, un cop estem al lateral, 
seguirem direcció Alforja fins a trobar un 
camí que surt a mà esquerra i que està 
senyalitzat amb marques de PR (Blan-
ques i grogues). A partir d’aquí sempre 
seguirem PR fins la tornada a la riera de 
Les Voltes.

Retornant al punt on érem (inici del PR), 
ens trobem situats a uns 270 metres 
d’alçada i comencem l’ascens en direcció 
la Bruguera (477 mts sobre el nivell del 
mar), on no arribarem, ja que el PR passa 
pel collet que queda a Nord-Est. 
Sabrem que estem al límit del terme ja 
que veurem en una zona del camí una 
mica més ample i abans d’iniciar el des-
cens, una fita de pedres que ens queda 
a la dreta (foto). Aquest punt aproxima-
dament és on conflueixen els 4 termes 
i és el punt més al Nord de terme de 
Botarell.  A partir d’aquí iniciem el des-
cens seguint el PR fins la Riera. Un cop a 
la Riera desfem camí fins l’encreuament 
de la N-420 amb el camí de Les Voltes i 
seguim recte paral·lels a la carretera fins 
sobrepassar el Mas d’en Gil, on agafarem 
un camí a mà esquerra que baixa fins la 
riera de Riudecols. La travessem seguint 
el mateix camí i anirem a parar al Camí 
de Riudecols a Botarell. El retorn el farem 
sempre per aquest camí que queda a la 
dreta (foto). Aquest punt aproximadament 
és on conflueixen els 4 termes i és el punt 
més al Nord de terme de Botarell.  A partir 
d’aquí iniciem el descens seguint el PR 
fins la Riera. 

Podeu descarregar la ruta per GPS o simplement consultar-la 
sobre el mapa en el següent enllaç:
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12576791 o bé 
buscant al mateix wikiloc “Punta del Terme de Botarell”

Detalls de la Ruta:
Durada: 2h45’
Distància: 14.2 Km
Alçada màxima: 459mts
Alçada Mínima: 191mts
Desnivell positiu: 374mts

Rutes... descobrint l’entorn
Gerard Ferraté
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Un cop a la Riera desfem camí fins
l’encreuament de la N-420 amb el camí 
de Les Voltes i seguim recte paral·lels a la 
carretera fins sobrepassar el Mas d’en Gil, 
on agafarem un camí a mà esquerra que 
baixa fins la riera de Riudecols. La traves-
sem seguint el mateix camí i anirem a parar 
al Camí de Riudecols a Botarell. El retorn el 
farem sempre per aquest cami.
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LA COPA TARRAGONA TRIAL 2016 
BOTARELL

El proper diumenge 5 de juny, Botarell acollirà la 
Copa Tarragona Trial 2016. Aquesta competició 
consta de quatre proves la primera de les quals té 
lloc el dia 20 de març a Altafulla. El Catllar i Prades, 
també seran escenari de la Copa Tarragona Trial el 
10 d’abril i el 22 de maig, respectivament. La darre-
ra prova tindrà lloc a Botarell gràcies al suport de 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Botarell i 
comptarà amb la participació d’Àngel Batlle, Cam-
pió del Món de Bike Trial 2010 i tercer classificat en 
el campionat del món i en el campionat d’Europa 
de l’any passat.

Futbol Club Botarell

La trajectòria del FC Botarell durant aquesta temporada es pot qualificar com a més 
que notable. L’equip continua treballant per assolir els seus objectius, i segueix im-
mers en la pugna per les primeres posicions de Primera Divisió. L’equip botarellenc 
ha aconseguit victòries de molt de mèrit contra rivals molt durs, i lluita pel segon lloc 
de la classificació, fins ara molt a prop.

Amb un equip renovat, els jugadors més veterans han sabut tirar del carro en els 
moments complicats, i han ensenyat als més joves l’experiència i el compromís en 
els partits i entrenaments. Cal recordar que enguany l’equip iniciava la temporada 
amb tres jugadors ascendits del juvenil. Fins al moment, els objectius són totalment 
factibles i de ben segur que amb treball i il·lusió s’aconseguiran. La intenció del FC 
Botarell no és cap altra que l’ascens a la Divisió d’Honor Catalana.

Pel que fa a la participació en la Copa Tarragona, el Botarell va fer un excel·lent 
paper. L’equip entrenat per Sergi Cabré va arribar a les semifinals del campionat, 
caient amb dignitat davant l’Hospitalet, de la Divisió d’Honor. A més, als quarts de 
final, va eliminar a la tanda de penals al Tecnovit Alforja, un altre equip de molta 
entitat al territori.

En referència a l’equip filial, el FC Botarell ‘B’, es troba jugant la Lliga de Primavera 
de Segona Divisió. El conjunt botarellenc va finalitzar la primera fase en la sisena 
posició i ara competeix per entrar a la fase final del torneig, al mes de juny. Es tracta 
d’un equip que s’ha anat nodrint amb els mesos i que ja comença a demostrar les 
seves virtuts.

El passat desembre, el FC Botarell va fer la presentació oficial del primer equip i de 
la resta de conjunts -entre ells els del futbol base- al pavelló, davant de l’afició, amb 
una gran afluència de públic que no es va voler perdre aquest acte.

Benvolguts lectors……

Hem començat una nova temporada 2016 de pàdel. El passat dia 12 
de febrer vàrem fer l’assemblea general durant la qual vam acordar 
que aquest any faríem socis a tots aquells que, tot i no viure aquí, 
tinguessin alguna propietat al municipi…per tant si hi ha algú que 
encara no s’ha fet soci, podeu fer-ho a l’oficina del Banc Santander a 
Botarell o bé fent una transferència al compte del club 0049 6602 27 
2210001888 -la quota d’aquest any per soci és de 32,00€-.

El cap de setmana 12 i 13 d’abril, malgrat el vent una mica empipa-
dor i el fred,  vam poder realitzar un mini torneig que van tenir com 
a guanyadors l’Alba Roca i el Lluís Escoda en la modalitat mixta i 
el Marc Roigé i el Lluís Escoda en la masculina, felicitats als cam-
pions!!! Des d’aquí us animem a entrenar-vos per al pròxim torneig 
femení que  es realitzarà el dia 3 d’abril, si el temps ens ho permet.

Per la resta d’esdeveniments us anirem informant... 

Per últim volem informar-vos que l’Ajuntament, amb la nostra 
col·laboració, ha subvencionat un trimestre als nens de 5è i 6è de 
l’escola de Botarell perquè, a l’hora d’educació física, facin unes 
classes de pàdel.

Els nens de Botarell 
faran pàdel al “cole”

L’Escola Mare de Déu de la Candela incorpora 
en el projecte educatiu d’esports la pràctica del 
pàdel. Els alumnes de 5è i 6è de primària, a par-
tir del dia 31 de març rebran 15 classes de pàdel 
impartides per Daniel Flores. Les classes seran 
subvencionades per la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament i comptaran amb la col·laboració 
del Club de Pàdel que cedirà el material per a 
aquesta pràctica esportiva.

Pàdel Botarell
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No sé si heu tingut mai la dèria de saber 
d’on és una persona segons la mane-
ra com parla. Qualsevol de nosaltres 
alguna vegada ha afirmat que ‘Tu se-
gur que ets de Montbrió, tens aquest 
accent tancat’ o ‘els de Riudoms feu 
les es tancades i se us nota d’una hora 
lluny’.  Llavors, com pot ser que pobles 
que estan tant a prop tinguin un parlar 
diferent?  
Cada poble ve a ser com una mena de 
micromón on els seus habitants tenen 
una manera de fer, uns costums, una 
geografia, unes necessitats i una ma-
nera de parlar originals i diferents als 
d’un altre. Ja sigui perquè hi van haver 
molts jornalers que van vindre del sud, 

Els botarellencs i botarellenques parlem la variant oriental 
del català. Perquè ens en fem una idea, els orientals utilit-
zem la vocal neutra i els occidentals no (el tret que se sent 
més). Per exemple, els orientals del nostre poble en diuen 
‘Botarell’ i de la nostra patrona ‘Candalera’, en canvi 
els orientals en diem ‘Butarell’ i ‘Quendelere’ 
entenent que les as i les es que no són fortes 
(àtones) sonen igual. 

Dins de l’oriental, parlem el central, ex-
tès per tota la meitat est de Catalunya 
però diferent al de Mallorca o a 
l’alguerès, que també són orientals 
però no pas centrals (és evident 
que xerren diferent a nosaltres). 
I dins d’aquest dialecte cen-
tral, parlem la variant del sud, 
l’anomenat tarragoní. (I sí, els de 
Reus, per molt que els hi dolgui, 
també la parlen.) 

Aquest subdialecte ens el 
trobem a les comarques del 
Camp de Tarragona i en quasi 
tots els pobles. Així, al Baix Camp, 
l’Alt Camp, la Conca de Barberà, 
el Tarragonès i bona part del Baix 
Penedès tenim uns trets lingüístics 
comuns entre nosaltres i diferents als de 
la resta de catalanoparlants.  

Les localitats que estan al límit amb les altres 
comarques tenen un parlar de transició, com per 
exemple els de Vandellòs, l’Espluga de Francolí o Pra-
des. En aquest cas, ‘transició’ vol dir que tenen trets tan 
orientals com occidentals.  Ara bé, el tarragoní en si mateix 
també és de transició, perquè toca amb l’Ebre i Lleida 
(occidentals); és a dir, tenim característiques en el parlar 
que ens apropen als de la ‘terra ferma’ i als de la ‘quinta 
província’, que els de Barcelona o Girona no tenen. 

En resum, a Botarell es parla oriental, central i tarragoní. 
Però… i el botarellenc, com és? En aquesta secció de la 
revista ens proposem definir i explicar els trets lingüístics 
més característics del parlar de Botarell i ho farem a través 
de refranys, frases fetes i dites, de trets fonètics (com 
pronunciem), de mots (paraules típiques nostres) i d’altres 
expressions de la llengua que considerem que són al 
100% de Botarell, siguin iguals a altres poblacions o siguin 
únics només de Botarell. 

Parla’m una mica… i et diré d’on (t)ets

Comencem:

Trets fonètics, lèxics i morfosintàctics.

Tinc molta fenya! Han d’estar tot lo matí a la cunya fent 
sanfanya per dinar. 

[Tenen molta feina! Han d’estar tot el matí a la 
cuina fent sanfaina per dinar]

Un dels trets fonètics que més ens 
caracteritza és el de la palatalització 

del grup format per la vocal palatal 
semitancada i i la consonant nasal 
n. I això què significa? Doncs que 
quan ens trobem aquest contacte 
en una paraula, tendim a canviar 
-in- per -ny-, normalment perquè 
és més fàcil de pronunciar. Així, 
diem “fenya”, “cunya” o “samfan-
ya” en comptes de feina, cuina i 
sanfaina. 

El lo és l’article característic que 
s’utilitza a la nostra zona, encara 

que s’està perdent entre el jovent. 
Nosaltres el pronunciem “lu”  i 

una mica més avall, a l’Ebre, també 
l’utilitzen. Encara que la norma diu que 

no és correcte, és l’article català per tra-
dició (el no va començar a aparèixer fins 

al s.XIX i s’anomenava llavors “article literari”, 
ja que només s’utilitzava en la llengua culta i 

escrita). És per això que l’hem de continuar utilitzant 
quan parlem, tenint en compte que a l’escriure hem de fer 
servir el. 

Naltros s’hem de posar d’acord per anar a l’auliva o ja 
hauran caigut totes.
[Nosaltres ens hem de posar d’acord per anar a l’oliva o ja 
hauran caigut totes]

El pronom personal de la primera persona del plural, 
nosaltres, és un dels que presenta més variació en tot el 
domini lingüístic. “naltres”, “mosatros”, “nosatres”…
Els nostres són el naltros o nantros per la 1ª persona del 
plural i el valtros per a la 2ª persona del plural. 

ja sigui perquè és un poble on hi ha 
molts pagesos, ja sigui perquè es troba 
entre dues muntanyes… 

Tot això influeix en el dia a dia de les 
persones i en la realitat que viuen. I la 
llengua, al ser una eina de comunicació 
imprescindible i que usem per a qual-
sevol activitat, també es veu afectada 
per totes aquestes característiques 
que fan que cada poble sigui únic en si 
mateix.I els de Botarell, què ens carac-
teritza? Més enllà de saber que parlem 
en català i que no xerrem com els de 
Barcelona o els de Tortosa, potser se’ns 
escapen els trets més singulars que 
ens diferencien dels altres catalanopar-
lants i que, al mateix temps, ens situen 
en un lloc concret de la catalanofonia. 
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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

Teniu imatges
de la vila?

En aquesta secció volem crear una col·lecció de foto-
grafies 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

Foto cedida: Jaume Roca

Des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració 
de la Paquita Pedret que ens ha ajudat a identi-
ficar cadascuna de les persones que apareixen 
en la fotografia publicada en la Revista Pedrafita 
anterior. Us reproduïm la seva carta:

El parlar de Botarell neutralitza (no diferencia) entre els 
pronoms en funció d’objecte de la 1ª i 2ª persones del 
plural. Així doncs, es perd la distinció entre “ens” i “us” i tot 
s’articula com a “se”. Ara bé, es segueix entenent per la 
resta de morfemes i pel context on es troben. 

Les “o” a principi de mot es diftonguen (passen a ser dos 
sons vocàlics, dues vocals). Així, a part d’’oliva’, també 
passen a au- orella, ovella o olor, per exemple, donant com 
a resultat “aurella”, “auvella” i “aulor”, respectivament.

Frases fetes

“Botarell, vil·la xica i gran castell”  Aquesta expressió que 
segurament haureu sentit mil vegades, la podríem situar en 
l’època en la qual el castell encara estava d’empeus (s.XVII i 
XVIII) i que impactava per ser molt gran en comparació amb 
la dimensió del poble. 

“Sant Cristòfol nano, fill de Botarell, li van tirar una pedra i li 
va anar al clatell” o també “Sant Cristòfol nano, fill de Bota-
rell, li tiren una trumfa i li toquen al clatell”. Aquesta dita la 
trobem en diversos recopilatoris de refranyers i frases fetes 
del Baix Camp, i que es refereix, potser, que s’ha d’anar en 
compte amb els veïns de Botarell, ja que et poden donar 
“gat per llebre”, et poden enredar.   

O alguna sorgida de forma espontània més recentment, 
“Botarell fa la pell”, un lema que els joves portàvem als 
barrets de la festa major i que va tenir força èxit entre els 
convilatans. 

Creieu que tenim alguna paraula, expressió o tret fonètic 
que ens diferencia? Us demanem la vostra col·laboració 
per tal que proposeu idees i ens ajudeu a conformar una 
fotografia del què és el parlar de Botarell. Podeu fer-nos-ho 
arribar a través del correu revistamunicipal@botarell.cat. 
A xalar!
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Entrevista a Arantxa Roca / 

- Quin és l’origen de les imatges de 
l’anunci? Com arriben a les teves mans? 
Són unes imatges familiars. El Tete tenia una 
càmera, una Super 8, i el meu pare sempre 
ha tingut l’afició de gravar moments quoti-
dians. L’any 2010, quan diversos dels cosins 
Roca vam tenir un fill, vaig pensar que era 
un bon moment per recuperar els documents 
audiovisuals de la família, passar-los a format 
digital i fer un vídeo per donar la benvinguda 
a les noves generacions. 

- Com aconsegueixes que aquestes imat-
ges familiars formin part d’un anunci de 
televisió?
L’empresa d’embotits La Selva, a través de 
l’agència de publicitat Smäll, ens va encar-
regar a la meva productora la realització de 
la campanya “Les tradicions manen”. Per 
il·lustrar la frase “Els estius al poble” estàvem 
buscant imatges antigues de nens i nenes 
anant en bicicleta, segurament per l’influència 
de la sèrie Verano Azul. Jo recordava que als 
vídeos que vaig recuperar el 2010 hi havia els 
bessons anant en bicicleta pel carrer de la 
Creu, però dubtava si tenien la força suficient 
per transmetre aquesta sensació de poble 
que buscàvem. No estàvem convençuts i 
vam estar a punt de venir a gravar a Botarell, 
però llavors, repassant l’arxiu familiar vaig 
descobrir que hi havia unes altres imatges 
molt més antigues, de l’estiu del 75. Eren els 
meus tiets banyant-se a la piscina de la iaia 
Mercè i em van fer venir records de la meva 
infància. Igual que ells, els meus cosins i jo 
també ens banyàvem en aquesta piscina i va 
ser llavors quan vaig adonar-me que, per mi, 
aquestes imatges sí que representaven els 
estius al poble, que és precisament la frase 
de l’anunci. 

Heu vist la campanya publicitària “Les tradicions manen” de l’empresa d’embotits La Selva? Si feu una recerca 
ràpida a Internet hi podreu trobar l’anunci. Fixeu-vos sobretot en les imatges que surten quan la veu en off diu “els 
estius al poble...”  Són només 3 segons però suficients per reconèixer que el campanar del vídeo és el de Botarell, 
però... qui  ha fet possible que el nostre poble formi part d’un anunci de televisió? 
Al darrere d’aquests segons de fama s’hi amaga una història de sentiments, de records, de vincles familiars... 
d’aquelles que, per la seva senzillesa i quotidianitat, mereixen ser explicades. 

------------------------------------------------
L’APUNT
La campanya publicitària Les 
tradicions manen compta amb 
anuncis de 40, 20 i 10 segons.  Es 
va emetre per primera vegada el 
novembre del 2015 per Tv3, 8TV 
i les desconnexions d’A3 Media. 
Actualment l’agència està treba-
llant en noves versions dedicades 
a Sant Jordi i Sant Joan. Es preveu 
que la campanya s’allargui fins al 
gener del 2017. 

La imatge de la 
meva infància és
la que surt a 
l’anunci

- Qui són els protagonistes de les imat-
ges?
Doncs no en tenim ni idea. Fins i tot vam 
fer una reunió amb tots els tiets per intentar 
esbrinar qui és el noi del banyador vermell, 
però no ho vam poder aclarir. La meva 
aposta està entre el tiet Biel, el Sisco o el 
Víctor, però ells diuen que no ho són.  Vam 
provar d’aclarir-ho a través del banyador 
vermell,  però va resultar que molts ger-
mans l’havien heretat, i, per tant, gairebé 
tots els meus tiets l’havien portat. 

- Quina repercussió ha tingut l’anunci? 
El cert és que ens ha sorprès el moviment 
que hi ha hagut al voltant de les imatges 
de Botarell. De l’empresa La Selva m’han 
explicat que diverses persones els han 
trucat  per preguntar d’on era el campanar 
que hi surt.

-De veritat?
Sí, i tant. Es veu que hi ha hagut fins i tot 
travesses per endevinar-ho. I mira que la 
resposta era ben fàcil: és ca la iaia Mercè 
de Botarell.

- Quin record tens de la teva infantesa al 
poble? 
Tot i que nosaltres no hi hem viscut de 
forma permanent, els estius i els caps de 
setmana els he passat sempre al poble 
i, per tant, tinc el record d’una infantesa 
idíl·lica jugant amb els meus cosins. Venir a 
Botarell és venir a casa, suposo que és per-
què hi tinc tota la família. És com el paradís, 
no hi tinc problemes... 

- Com eren  els teus estius a Botarell?
La imatge de la meva infància és la que surt 
a l’anunci. Per mi els estius eren: esmorzar, 
vestir-me, em venien a buscar els cosins, 
ens anàvem a banyar a la piscina de la iaia, 
anava a casa a dinar... i a la tarda, tornàvem 
a anar a la piscina fins que es feia de nit. 
Estàvem tot el dia junts, jugant i passant-
nos-ho molt bé. Ho recordo tot de color de 
rosa.

- I avui, com són aquests estius?
Ara tinc un nen i m’agrada que vingui a 
Botarell. Estic contenta quan veig que ell 
també s’ho passa bé jugant amb les seves 
cosinetes. Aquests moments amb la família 
són únics, per això m’emociona veure com 
els nostres fills juguen com ho havíem fet 
nosaltres i com ho van fer els nostres pares. 

PERFIL
L’Arantxa  és la filla mitjana d’un dels 11 germans de la família Roca (del Joan). Malgrat 
no viure a Botarell, no ha deixat mai de venir-hi;  estius, Nadal, caps de setmana... De 
fet, reconeix que el seu somni és comprar-se una casa al poble.  Per aconseguir-ho 
treballa a la seva pròpia productora (Imelda Films) realitzant documentals, anuncis 
publicitaris o pel·lícules (ha treballat diversos anys amb la cineasta Isabel Coixet). 
Parlant amb ella descobreixo a una persona enamorada de la vida de poble i de la 
seva gran família (són 86 membres).

L’Arantxa, la quarta començant per dalt, jugant amb els seus cosins 
a la piscina de l’anunci

L’Arantxa i el seu fill Ramon

“

”

Botarell i la seva gent

L’Arantxa i els seus cosins amb un berenar molt estiuenc
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Kung Fu Panda 3
Tornen les aventures del 
panda més famós a aquesta 
banda del Mar de la Xina. 
En aquesta ocasió Po es 
retroba amb el seu pare, que 
ve amb una motxilla plena de 
germans babaus i matus-
sers als qui haurà d’entrenar 
per poder enfrontar-se a un 
malvat dolent Kai que està 
desafiant a tots els mestres 
Kung Fu de la Xina.

El libro de la selva
Disney va adaptar el clàssic 
de Kipling fa gairebé mig 
segle. I ara ha reinventat el 
seu clàssic emprant tot el 
poder de la tecnologia actual, 
és a dir, l’acció real animada 
integrada en uns entorns 
foto-realistes generats per 
ordinador. Per a dur-ho a la 
pantalla han confiat en l’actor 
i director Jon Favreau, que 
s’ha encarregat d’algunes 
de les entregues de la saga 
d’Iron Man.

Race, el héroe de Berlín
Biopic sobre el velocis-
ta Jesse Owens, un dels 
atletes més importants de la 
història. I la seva va passar 
directament als llibres de 
text ja que va ser un dels 
grans triomfadors dels Jocs 
Olímpics de Berlín de 1936, 
no només pels seus mèrtis 
esportius, sinó per desafiar el 
mateix Adolf Hitler i deixar en 
evidència la seva teoria de la 
supremacia de la raça ària.

The lady in the van
La veterana –i que duri!– ac-
triu britànica Maggie Smith, 
dóna vida a la senyora She-
pherd, que va viure durant 
15 anys a la seva furgoneta 
aparcada davant la casa 
d’Alan Bennet, amb qui va 
establir un lligam especial. 
Una de les últimes sensa-
cions al panorama cinemato-
gràfic anglès.

ANIMACIÓ PER A TOTA LA FAMÍLIA BASADA EN FETS REALS

 EL 

 CINEMA

 QUE

 VE......

La cartellera ve farcida d’estrenes les properes setmanes; hi ha títols per a tots els 
gustos, edats i estats d’ànim. Per això us recomanem que aneu seguint la progra-
mació de les vostres sales de capçalera i us en receptem, com a mínim, una cada 
set dies. Aquest només és un popurri del cinema que ve, per anar fent gana.

Jon Maestre
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Batman V Superman: 
El Amanecer De La Justicia

És la continuació a la primera 
entrega de l’última de les sa-
gues que narren les històries 
de l’home vingut de Kripton, la 
interpretada per Henry Cavill. 
I la primera vegada que veiem 
a Ben Affleck fent de Bruce 
Wayne. I el naixament de la 
saga de la Lliga de la Justícia. 
Si enteneu de què parlem, 
definitivament aquesta és una 
pel·lícula per a vosaltres; si 
no, només cal que us poseu 
al dia amb El hombre de 
acero (2013), i a gaudir!

Capitán América: Civil War

A Chris Evans l’hem vist amb 
l’escut de l’estrella ja un bon 
grapat de vegades, tant en 
solitari com amb els Venga-
dors. En aquesta seqüela de 
Capitán América: el primer 
vengador i Capitán Améri-
ca: el soldado de invierno, 
interferències polítiques faran 
que es vegi enfrontat amb el 
fins aleshores aliat Iron Man. 
La recomanació en aquest 
cas és fer-se fan del món 
Marvel –si és que no ho sou– 
perquè, en aquesta factoria, la 
interacció entre herois és una 
constant.

Julieta

Pedro Almodóvar torna a 
endintrar-se en el món femení 
i ho fa amb una pel·lícula 
que recorda un dels seus 
estimats boleros -serà pel títol 
o perquè respira essència 
almodovariana–. Amb Emma 
Suárez, Adriana Ugarte, Inma 
Cuesta, Michelle Jenner i 
Rossy de Palma, narra els 
últims 30 anys de la vida de la 
protagonista, fins a l’actualitat, 
per parlar de temps millors, 
del destí inevitable, de la 
culpa i de les persones que 
esborrem de les nostres vides 
com si mai no haguessin 
significat res.

Toro

Un thriller d’acció i delinqüèn-
cia al més pur estil cañí que 
transcorre durant 48 hores 
frenètiques. Està interpretat 
per Luis Tosar, José Sacristán 
i l’ídol de les adolescents –i 
de les seves mares, i de la 
generació que va enmig, i 
d’alguna que altra àvia– Ma-
rio Casas que, per preparar 
aquest paper, va passar més 
d’una i més de dues hores 
al gimnàs per posar-se com 
un toro.

El Cazador y la Reina de 
Hielo

Coneixeu la història de la 
Blancaneus, oi? Doncs això 
és abans però amb perso-
natges que ja van aparèixer 
a l’última adaptació del conte 
(Blancanieves y la Leyenda 
del Cazador), com la dolenta 
reina Ravenna (Charlize 
Theron), o el Caçador (Chris 
Hemsworth)... –i el Mirall Mà-
gic, és clar!– que, com sem-
pre, és la font del conflicte. 
Aquesta vegada, la malvada 
amoïna al costat de la germa-
níssima, Freya (Emily Blunt), 
i al costat dels bons lluita la 
guerrera Sara (Jessica Chas-
tain). Tota una Blancaneus on 
no surt la Blancaneus però sí 
algun que altre nan.

Alicia a través del espejo

És la seqüela d’Alicia en el 
País de las Maravillas de 
Tim Burton, però sense Tim 
Burton. En aquesta cinta, 
l’Alícia  torna al peculiar País 
de les Meravelles per salvar al 
barreter foll. Malgrat el canvi 
de director, Disney ha tractat 
de preservar l’essència de la 
saga i ha conservat en gran 
part l’elenc de la primera part 
com Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter 
i Anne Hathaway.

Orgullo y Prejuicio y Zombis

Jane Austen va escriure el 
1813 Orgull i Prejudici, una 
novela costumista que de-
safiava el convencionalisme 
de l’època, que dictava que 
la missió de les dones era 
aconseguir un bon marit, i 
que s’ha convertit en un clàs-
sic de la literatura universal. 
El 2009, Seth Grahame-Smith 
en va escriure una versió 
paròdica, en la que hi barre-
java zombis, i que pretenia... 
–bé, no sabem què pretenia; 
potser és simplement un 
amant del gènere, però és in-
discutible que el gènere zom-
bi és ja un clàssic modern–. 
Aquest engendrament –en el 
sentit estricte del mot–, arriba 
ara a la gran pantalla. 

Madame Bovary

Mia Wasikowska té un rostre 
perfecte per interpretar per-
sonatges literaris i d’època. 
Per això l’han triat per 
protagonitzar l’adaptació més 
recent de la novel·la més co-
neguda de Gustave Flaubert, 
un escàndol a la seva època. 
L’argument? Repasseu els 
apunts de Literatura –o aneu 
a la Wikipedia, en el seu de-
fecte–. Només apuntar que, 
si Flaubert visqués al segle 
XXI, potser l’hauria ambientat 
en un plató de televisió o al 
Buda Bar –o on vulgui que 
sigui que surten de festa ara 
els jugadors del Madrid–.

CINEMA MADE IN AQUÍSUPERHEROIS: DC O MARVEL?

UN CLÀSSIC ÉS UN CLÀSSIC...¿?AVENTURES FANTÀSTIQUES 2.0

  EL 

 CINEMA

 QUE

 VE......
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CINEMA MADE IN AQUÍ

UN CLÀSSIC ÉS UN CLÀSSIC...¿?

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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Elaboració:

1.  Preparar l’emulsió de taronja: fem tiretes 
de la pell de la taronja, les escaldem amb ai-
gua calenta 1 min. i les escorrem. Fem suc 
de la taronja, ho posem tot en un cassó amb 
el sucre i ho fem bullir a poc a poc fins que 
s’espesseixi tot com un almívar. Posem l’all al 
morter i l’aixafem mentre hi afegim l’almívar 
que hem preparat prèviament Tot seguit, hi 
anem incorporant l’oli a poc a poc, tot batent-
t’ho, fins que s’emulsiona.
2.  Posem el bacallà en remull durant 70 hores, 
es pela i es bull durant un parell de minuts.
3.  Finalment tirem l’emulsió pel damunt del 
bacallà que ja ha estat bullit i guarnim el plat 
amb les tiretes de taronja que hem escaldat 
i reservat.

Aquest plat es pot servir com aperitiu (amb 
talls de bacallà petits) o com a segon plat.

Recepta d’Àngels Solé

Ingredients

1 taronja
4 cullerades de sucre

1 all petit
Pebre negra

150 cc. d’oli d’oliva verge
1/2 kg. de lloms de bacallà 
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Ingredients

Per a la massa:
600 grs. de farina
2 sobres de llevat

1 got d’aigua tèbia de 200 ml.
2 cullerades de sal

Per al farcit:
1 kg de tomàquets

1 ceba
1 pebrot

Elaboració:
1.  Barrejar la farina, el llevat i la sal en un bol 
i  anar tirant l’aigua a poc a poc tot remenant 
amb una cullera de fusta.
2.  Tirar-hi oli quan la massa estigui lligada, 
amassar-ho i deixar-ho reposar 30 minuts. 
3.  Separar la massa en dues parts i estirar-la 
amb el corró. Una de les dues parts posar-la 
en una safata.
4.  En una paella fregir la ceba, afegir el pebrot 
i per últim el tomàquet. Fregir-ho bé fins que 
no hi quedi gens d’aigua.
5.  Afegir la tonyina escorreguda de l’oli, re-
menar-ho tot i posar aquest farcit per damunt 
de la pasta de manera que quedi tot ben 
repartit.
6.  Posar l’ou bullit pel damunt deixant una 
vora per a que es pugui enganxar l’altra part 
de la massa que posarem al damunt.
7.  Estirar la segona part de la massa, posar-
la damunt de la primera capa i del farcit i 
pressionar ambdues capes tot enganxant les 
vores amb l’ajuda d’una forquilla. 
8.  Retallar la massa sobrera que podem utilit-
zar per la decoració de la massa del damunt.
9.  Pintar l’”empanada” amb un ou batut per-
què agafi color daurat i posar-la al forn 40 
min. A 200ºC.

Recepta de Cori i Isa Salguero
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Ingredients

200 grs. de pastanaga bullida
200 grs. de llet condensada

200 grs. de coco ratllat
100 grs. de coco ratllat per

 arrebossar les boletes

Elaboració:
1.  Pelem i bullim les pastanagues i les aixa-
fem bé.
2.  Incorporem la llet condensada i 200 grms 
de coco ratllat i ho barregem bé.
3.  Fem les boletes totes de la mateixa mida 
i les arrebosem amb coco ratllat que hem 
reservat.
4.  Deixem-ho reposar a la nevera durant 1 h. 
com a mínim abans de servir-ho

Recepta d’ Enric Fernández
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