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CONSTITUÏT EL NOU CONSISTORI 
El passat dissabte, 11 de juny 
a les 12 del migdia,  al saló de 
plens de l’Ajuntament de 
Botarell, es va celebrar el ple 
de constitució del nou 
Consistori. 

Dels resultats obtinguts les 
eleccions del passat 22 de 
maig corresponen 5 regidors 
al PSC, el qual obté, 
d’aquesta manera, la majoria 
absoluta i 4 regidors a CiU 

L’acte va començar amb la 
constitució de la mesa d’edat 
formada pel regidor de més 
edat el Sr. Carles M. Auqué i 
el regidor més jove el Sr. 

Carles Freixas. Tot seguit el 
secretari de la corporació, va 
donar per vàlides totes les 
credencials presentades pels 
membres electes, i 
seguidament van prendre 
possessió del càrrec de 
regidor, prometent o jurant-lo. 

Constituït el Consistori es va 
procedir a l’elecció de 

l’Alcaldessa. Montserrat Roca 
va ser reelegida alcaldessa 
per la legislatura 2011-2015, 
havent assolit 5 dels 9 vots 
necessaris, que componen la 
majoria absoluta. 

El Sr Carles Auqué va fer 
entrega de la vara 
d’Alcaldessa a la Sr. 
Montserrat Roca. 

L’acte va finalitzar amb 
l’entrega de l’escut de 
l’Ajuntament de Botarell als 
nous membres i  amb 
parlaments dels dos portaveus 
de les formacions politiques 
amb representació municipal.



SALUTACIÓ 

 
 

Estimats vilatans i estimades vilatanes 

Una vegada més reprenem l’edició de la nostra revista municipal. 

Vàrem començar a treure-la periòdicament però després, la mateixa dinàmica 

de la feina diària va fer que cada vegada s’espaiessin i que ara fes temps que 

no n’havíem tret cap. Degut als moments, hem decidit utilitzar un format més 

econòmic, però sense perdre allò més important que és, donar-vos la 

informació. 

Sabeu que la informació que no trobeu aquí, podeu demanar-la a 

l’Ajuntament, on sereu atesos, com sempre, de manera correcta i us donaran 

resposta allò que necessiteu o us amoïna. 

Hem passat unes eleccions municipals en què el poble ens ha donat una 

vegada més la seva confiança, cosa que us agraïm. Farem tot allò que sigui 

necessari per no decebre-us. 

Ens agradarà comptar amb la vostra col·laboració si ens dieu allò que es 

podria millorar o simplement, ens envieu propostes per fer aquesta revista 

municipal, més dinàmica. 

Una salutació cordial. 

 

SUMARI 

 
1- CONSISTORI 

2- CULTURA I FESTES 

3- OBRES I URBANISME 

4- ENSENYAMENT 

5- COMUNICACIÓ 

6- GENT GRAN 

7- PARCS I JARDINS 

8- SANITAT 

9- CIVISME 

10- VIES PÙBLIQUES 

11-   SEGURETAT CIUTADANA 

12-   ESPORTS 

13-   JOVENTUT 

14-   SERVEIS SOCIALS 

15-   ASSOCIACIONISME 

16-   OCUPACIÓ 

17-   SOLIDARITAT 

18-   ACTIVITATS AL MUNICIPI 

19-   SERVEIS AL CIUTADÀ

 

 

La Pedra Fita I Revista d’informació municipal: Número 16  I Quart trimestre del 2011 
                         Alcaldessa: Sra. Montserrat Roca Navarro 

    Plaça de l’Ajuntament, 5 43772 BOTARELL www.botarell.cat 
         Telèfon: 977 826 130 Fax: 977 826 627 ajuntament@botarell.cat 

Montse Roca Navarro 
Alcaldessa de Botarell 

mailto:ajuntament@botarell.cat


          CONSISTORI 
 

Resultat de les eleccions municipals 
 

El passat 22 de maig es 
van celebrar les eleccions 
municipals, en les quals hi va 
haver una participació del 76,4% i 
una abstenció del 23,6%. A 
diferència dels comicis anteriors, 
en aquestes eleccions es passà 
d’escollir 7 a 9 membres electes, a 
causa de l’increment de població 
en els últims anys.  Els resultats 
van ser els següents, en nombre 
de vots. 
 

 
 
Organització del cartipàs municipal 
 
Una vegada constituït el consistori, el dia 11 de juliol va tenir lloc el Ple d’organització, on es va designar 
les regidories que cada membre desenvoluparà, també les tinences d’alcaldia i la resta de responsabilitats 
municipals que assumirà cada membre de la corporació.  
 

 

 

Montserrat Roca Navarro 

Alcaldessa Presidenta 
 
 

 
 

Guillem Revull Escoda 

Regidor d’Esports, Comunicació i 
informació i Seguretat ciutadana. 
 
 

Jaume Roca Bel 

Regidor. 
 

Carles Freixas Dalmau 

Primer Tinent d’Alcalde 
Regidor d’Obres i urbanisme, Sanitat, 

Joventut i Camins i carreteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Xifré Segura 

Regidora d’Educació i Promoció i 
turisme. 

 
 

Daniel Honrubia Llaberia 

Regidor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Carles M. Auqué Pujol 

Segon Tinent d’Alcalde 
Regidor d’Hisenda, Serveis 
municipals, Parcs i jardins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Casanova Ballester 

Regidor. 
 

 

Gemma Pellicer Anglés 

Regidora. 



CONSISTORI 
 

Plens de l’Ajuntament 
 

Des de la constitució del nou consistori , han tingut lloc els plens següents, en els 
quals s’han tractat i aprovat els punts que tot seguit us detallem: 
 
 
11 de juny de 2011 

-     Constitució de la Corporació i elecció de l’alcalde. 

Constitució de la Mesa d’edat. 

Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació de la 

credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI. 

Jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. 

Elecció d’alcalde o alcaldessa. 

 

11 de juliol de 2011 

- Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 
- Proposta de creació de l’Òrgan de Coordinació de Delegacions. 
- Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes. 
- Proposta de nomenament de representants de la corporació entre altres organismes ens els 

quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 
- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments: 

Nomenaments de Tinents d’alcalde. 

Nomenaments de regidors delegats. 

- Proposta de nomenament de tresorer. 
- Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia. 
- Proposta sobre el règim retributiu dels càrrecs electes. 
- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals. 
- Proposta de festes locals per l’any 2012. 

 
 

29 de setembre de 2011 

- Aprovació definitiva dels comptes anuals de l’exercici 2010. 
- Aprovació de l’expedient 1/2011, de suplement de crèdit pel pressupost de 2011. 
- Propostes de resolució del grup municipal de CiU. 

Per solucionar problema de circulació carrer de Benifet/plaça de la Constitució. 
Per reordenació trànsit al voltant de les escoles. 

- Assumptes de tràmit: 
Informe d’intervenció: factures que han excedit el termini de 3 mesos. 

Donar compte dels decrets de l’alcaldia. 

 

26 d’octubre de 2011  (extraordinari) 

- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Generals 2011. 
 
 



    CULTURA I FESTES 
 

Espectacle de Sevillanes 

El dia 17 de juny i al local del castell, va haver-hi una representació de sevillanes per part de les alumnes 
de l’escola de dansa del castell. 

Grans i petites van demostrar que la feina feta durant tot el curs havia donat bons resultats, que eren unes 
artistes boníssimes i la seva professora també. 

Esperem que continuïn treballant i fent-nos gaudir de bons moments com el d’aquest dia. 

Teatre infantil  

Una vegada més els nens i les nenes de l’escola Mare de Déu de la Candela ens van fer passar una bona 
estona amb la seva interpretació teatral. 

Donem les gràcies a la Mercedes Bermejo, que de manera altruista dedica el seu temps durant tot el curs 
escolar per tal que els nostres més petits donin tot allò que porten dintre seu, escènicament parlant. 

També a les mares que col·laboren amb ella i sobre tot als artistes, que ens fan riure amb la seva manera 
innocent de fer teatre. 
Els més grandets ja tenen taules però els petits no es van quedar endarrerits i també ho van fer d’allò més 
bé.  
 
Gràcies nois i noies. Seguiu així! 
 

Revetlla de Sant Joan 

Una vegada més vam celebrar la nit màgica de Sant Joan amb un sopar,pels que van voler, coca i vi dolç 
per a tothom i ball pels que teníem ganes d’allargar aquesta nit 

Foguera, focs artificials, no va faltar cap ingredient perquè tots ens ho passéssim el millor possible sense 
sortir de casa. 

 
Festa Major Sant Llorenç 2011 
 

Del 6 al 15 d’agost vàrem estar de festa grossa. El nostre 

patró, sant Llorenç, es vesteix amb les millors gales, la 

festa i el bon humor. 

Actes ja tradicionals com la batucada, les puntaires, el 

sopar a la fresca i altres novedoses com el taller de 

degustació “Tasta el tall”, a càrrec de l’Associació de dones 

i l’Associació de jubilats. 

Volem destacar l’acte d’homenatge al plataner de la plaça i 

al nostre amic que ens ha deixat fa poc, el Joan Vilella. Va 

ser un acte molt emotiu i el que més bon gust de boca ens 

ha deixat, ell encara estava entre nosaltres i va poder 

copsar l’admiració i l’estimació que els botarellencs i les 

botarellenques sentíem cap a la seva persona. 

Estem contents de com van anar les festes. Actes 

multitudinaris i rialles, és el millor pagament a l’esforç 

col·lectiu que suposa preparar la nostra festa gran.   



 



 



    CULTURA I FESTES 
 

Diada Nacional de Catalunya 

Vam celebrar un any més la nostra Festa Nacional hi ho vam 
fer amb una caminada popular, aquest any la típica 
caminada es va fer al Pi de la Mallafrena, pi centenari del 
nostre terme que tanta història amaga darrera seu. Al 
retornar a la Font Vella hi va haver un esmorzar popular. 

Duran tota la jornada els més menuts van poder gaudir dels 
inflables a la piscina municipal, que d’aquesta manera 
tancava fins la temporada vinent. 

 

La Castanyada 

Un any més es van aplegar força vilatans i vilatanes a la sala del Castell, per celebrar la Festa de la 
Castanyada. Es va servir el sopar i seguidament ens acompanyà bona música, tot plegat va fer una 
vetllada divertida i amb molt bon ambient. Esperem que cada any vagi a més aquesta festa tant agradable. 

 

OBRES I URBANISME 
 
 

Haureu pogut comprovar que es continuen endreçant i millorant espais municipals per tal que tothom en 
puguem gaudir, sigui quina sigui la nostra edat. Espais a l’aire lliure i espais tancats on es poden fer tot el 
seguit d’activitats de lleure i culturals que es duen a terme durant l’any. 

 

Finalització de la tercera fase dels carrers del casc antic 

Finalment hem acabat la 
tercera fase dels carrers. 
Seguint el disseny de la 
primera i segona fase s’ha 
renovat el paviment i les 
voreres dels carrers, també 
tots els serveis que passen 

per sota la via pública, menys 
les clavegueres i s’ha deixat 
reparat, per un futur, els 
traspassos de la línia 

telefònica i la línia elèctrica. 
També s’han canalitzat totes 
les aigües pluvials de la via 
pública.  

Les obres les ha dut a terme 
l’empresa Grup Mas, per un 
import total de 526.000 euros 
dels quals l’Ajuntament n’ha 
aportat la quantia de 45.000. 

Els carrers als quals s’ha dut a 
terme l’obra son: Raval de 
Dalt, Raval de Baix, Carrer 
d’Avall i Plaça Dr. Gener.  

 

Al carrer d’Avall, vist que el 
col·lector general de 
clavegueres es trobava en 
força mal estat com ha 
conseqüència dels moviments 
del subsòl i de la poca 
pendent que tenia, es va 
pactar amb l’empresa, el canvi 

del tot el col·lector al llarg del 
carrer d’Avall. 

La veritat és que ha estat una 
obra feixuga perquè tenir els 
carrers aixecats és pesat però 
ara ,mirant el bonics que han 
quedat, ja no ens recordem 
del que vàrem patir. 

És una obra de tots, perquè 
gràcies a la paciència i el 
saber fer de tots plegats, 
podem presumir de poble 
bonic. 



Recuperació i restauració de la Font del carrer d’Amunt 

Aprofitant les obres dels 

carrers hem recuperat la font 

del carrer d’Amunt. És una 

font que s’utilitzava quan a les 

cases encara no hi havia 

aigua corrent i que havia 

quedat amagada sota el carrer 

quan es va pavimentar per 

primera vegada. 

Sorprenentment, l’hem 

poguda desenrunar i amb ella 

podem recuperar altres 

moments de la història del 

nostre poble, alhora que 

embellim aquest espai del 

carrer. El cost d’aquesta 

actuació es va cobrir amb les 

obres de la segona fase dels 

carrers. 

Aquesta font va ser construïda 

pels voltants de 1937 durant la 

Guerra Civil i per l’escassetat 

d’aigua a les llars. Amb la 

intervenció s’ha volgut 

mantenir l’estructura original i 

renovar els materials dels 

acabats. La ceràmica de la 

font va estar encarregada al 

cera mista Santvicentí Sendo 

Vall, un dels pocs artesans a 

Catalunya, reconegut per la 

Generalitat. 

La tècnica emprada en la 

realització de la ceràmica va 

ser “la corda seca” la qual li 

dóna un valor artístic més 

elevat. El motiu de la ceràmica 

és la collita de l’oliva dels 

camps botarellencs, el dibuix 

situa una escena clàssica 

d’aquesta labor al voltant de la 

vila, tot respectant la forma 

tradicional en què es 

realitzava. És en homenatge 

als pagesos i pageses de la 

nostra vila.  

 

Pavimentació al c/ Camí de Reus i a la pista poliesportiva 

Ja que es feien les obres de la 

tercera fase dels carrers del 

nucli antic, es va creure que 

era convenient el canvi de les 

canonades d’aigua potable 

dels veïns del camí de Reus, 

la canalització de les aigües 

pluvials i la pavimentació del 

ferm de la calçada. També es 

va realitzar un pas de vianants 

i un pas de vianants elevat, 

per fer reduir la velocitat als 

vehicles i per millorar així la 

seguretat dels nens i nenes 

que van a l’escola.  

També es va pavimentar de 

nou la pista poliesportiva 

municipal, ja que tenia varies 

esquerdes, cosa que feia 

perillosa la pràctica d’esport. 

La pista, que tenia més de 

trenta anys, es va tapar amb 

una llosa de formigó, es van 

refer les pendents i es van 

canalitzar els desaigües. Ara 

s’està acabant la tanca 

perimetral i els accessos. 



Nou Saló de Plens 

Amb les reformes dutes a terme a finals del 2008 a la Casa 

de la Vila i amb l’augment de regidors i regidores de la 

corporació, s’ha traslladat la sala de plens a la planta baixa i 

s’ha adequat donar-li la importància i per poder-ne fer l’ús 

que li escau com a saló noble de l’Ajuntament.  

 

 

Aprofitament de l’aigua de la Font Vella 

La Font Vella, símbol històric del nostre municipi, segons els 
historiadors és una font mil·lenària, és abundant el naixement 
d’aigua. Tot i la sequera que hem patit aquest estiu la font vella ha 
seguit fent la seva funció i no ha parat ni un moment de rajar. Al ser 
aigua no tractada es considera sanitàriament no potable i per això el 
seu poc ús.  
 
Aprofitant les instal·lacions que ja s’hi van fer quan es va urbanitzar 
la zona, s’ha preparat per poder utilitzar l’aigua i abastir la xarxa de 
rec dels jardins que l’envolten, d’aquesta manera es redueix el 
consum d’aigua potable i s’aprofita l’aigua natural que hi neix.  Al 
mateix temps s’ha restaurat la il·luminació de la font, les escales i 
s’ha obert una finestra per poder contemplar el naixement original 
de l’aigua de la Font Vella. 

 

Voreres de la via pública 

Recordem als veïns i a les veïnes, que no han fet mai la primera col·locació, que s’han de cobrir les 

voreres amb els panots que corresponen a cada carrer. L’Ajuntament subministra el panot a preu de cost o 

bé també es pot demanar que realitzi les obres la brigada Municipal, en aquest cas el veí s’haurà de fer 

càrrec de les despeses del panot com de la mà d’obra. 

Pou Municipal número 2 

Recentment la Brigada Municipal ha adequat i millorat aquest equipament ja que feia temps que requeria 

una actuació. També s’ha acabat la seva vorera. 

          ENSENYAMENT 
 

Final de curs a la Llar d’infants 

El dia 1 de juliol va tenir lloc l’entrega  d’orles a la llar d’infants. 

Va ser una festa molt entranyable. La canalleta més gran 

marxava orgullosa amb la seva condecoració. I la més petita 

s’hi fixava, perquè l’any que ve li tocarà a ella. 

 

L’acte es va celebrar al pati de l’escola i va ser un èxit de 

participació, les mestres, els pares i com no, els nens i les 

nenes de la llar van fer que l’acte fos molt especial. Gràcies a 

tots els i les participants per fer-ho possible. 



Els nens i nenes més grans de la llar. 

 

Esplai d’estiu 
 

Un any més s’ha dut a terme l’esplai d’estiu. La Montse Parra i la Maria Morell han estat les encarregades 

de preparar i executar tot un seguit d’activitats d’estiu per entretenir la nostra mainada. 

Hem de dir que cada vegada es superen i que l’èxit d’assistència cada edició és més gran. 

  

La Llar d’infants Els Patufets obre a l’agost 

Arran de les peticions rebudes per part de mares i 

pares, s’ha obert la llar al mes d’agost com un esplai 

pels més menuts. Hem de dir que s’han fet un seguit 

d’activitats lúdico-didàctiques adreçades als més 

petits, incloent el bany a la piscineta. 

Ha estat un èxit i els menudets s’ho han passat d’allò 

més bé. Per l’Ajuntament el serveis d’Ensenyament 

són una de les prioritats. 

 



             COMUNICACIÓ 

L’Ajuntament a les xarxes socials d’Internet 

L'Ajuntament de Botarell, amb la intenció d’arribar a més vilatans alhora d’informar, ha obert un perfil a les 

diferents xarxes socials (Facebook, Twitter) amb l'objectiu d'informar de l'actualitat municipal i dels serveis 

més destacats als ciutadans, podeu afegir-nos a les següents adreces. 

Facebook: http://www.facebook.com/AjuntamentBotarell 

Twitter: https://twitter.com/ajBotarell 

D’aquesta manera es pot disposar d’informació municipal a l’instant. 

Igualment la pàgina oficial de l’Ajuntament de Botarell segueix en funcionament i cada dia va millorant per 

poder donar tots els serveis que siguin necessaris a través d’Internet. Darrerament l’adreça de la pàgina ha 

sigut modificada i s’ha canviat el domini al qual pertany, i ara ja és de domini català..  

L’adreça de la pàgina web oficial de l’Ajuntament és: https://www.botarell.cat 

 

Tràmits municipals a través de la plana web 

Recordem que tenim activat el servei E-tram, que és 

el nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i 

tràmits per Internet des del web de l'ajuntament. 

Actualment tenim activats els següents serveis: 

Instància genèrica. 

 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal. 

 Queixes i suggeriments. 

Per poder accedir a aquest servei, cal que us adreceu a la pàgina web municipal, www.botarell.cat i 

accediu a l’apartat d’ E-Tram.  

 

Cartelleres d’Informació Municipal 

Creiem que les cartelleres d’informació municipal són una bona eina per estar al 

dia de tot el que passa al municipi. S’hi publica tant la informació de l’Ajuntament 

com la informació de les diferents entitats culturals del poble. 

S’han col·locat de forma estratègica, cobrint totes les zones del municipi, quasi 

totes s’han posat aprofitant  les zones dels contenidors, ja que són llocs 

concorreguts. Últimament se n’han col·locat de noves, per ampliar el servei i 

arribar així a totes les persones que per algun motiu o altre, no senten els pregons. 

Els llocs on es troben les cartelleres són: Plaça de l’Ajuntament, Centre Associatiu 

Municipal (Informació entitats), carrer del Corralot, carrer Pompeu Fabra, Plaça Dr. 

Gené, carrer del Pou i carrer del Gerro. D’aquesta manera es vol transmetre una 

informació de proximitat. 

http://www.facebook.com/Ajuntamentbotarell
https://twitter.com/#!/ajBotarell
https://www.botarell.cat/
http://www.botarell.cat/


GENT GRAN 
 

Nou equipament al local de la Gent Gran 

Al local dels jubilats hi ha alguna cosa més. Hem 

restaurat l’antic billar, gràcies a la feina altruista 

del senyor Rafel Pérez. Li volem agrair la seva 

dedicació especial.  

També s’ha equipat el local amb quatre 

ordinadors, connectats a Internet. 

Hem demanat uns plans ocupacionals 

subvencionats pel Departament de treball i que 

donen feina durant 6 mesos a algú del nostre 

poble que estigui inscrit a l’atur.  

En dues ocasions, hem demanat un dinamitzador 

de la gent gran.  

La primera vegada , la persona que donava el 

perfil va ser la Jessica Copa. Tothom va quedar 

molt content de les activitats que va plantejar. 

Veient  que havia funcionat, hem repetit i hem 

tornat a demanar una dinamitzadora per la Gent 

Gran. Aquesta vegada ha estat la Laura Arjona 

l’encarregada de dur a terme aquesta tasca. 

 

 

Li hem demanat a la Laura que fes una petita valoració i explicació del que han sigut aquests sis mesos, i 

a continuació us la transcrivim. 

“Em dic Laura Arjona Ros i ja fa gairebé dotze anys que sóc botarellenca. He sigut la 

dinamitzadora de l’Associació de Jubilats aquest últim mig any i m’agradaria fer-vos 

cinc cèntims de les activitats que hem realitzat; 

Hem fet la lectura d’algun fragment d’un llibre o d’algun escrit interessant. Hem navegat 

per internet,ens hem escrit mails i hem conegut facebook. També hem recollit receptes 

i les hem cuinat per fer la primera mostra de “tasta el tall” per la Festa Major,que dit 

sigui de pas,va ser tot un èxit i esperem que hagi sigut la primera de moltes. 

Hem aprofitat l’estiu per fer aquagym a la piscina municipal(activitat que l’ajuntament 

ens ha permès fer de manera totalment gratuïta) i ens  hem divertit i refrescat d’allò 

més! A partir del setembre vam substituir l’aquagym per temes culturals  o 

curiositats,com per exemple coneixent la vida de Josep Vidal i Pujadas,nascut a 

Botarell l’any 1804 i que va arribar a ser un personatge molt important i llegendari dintre 

de les primeres esquadres de mossos. 



Hem après a jugar a algun joc nou i ens hem mantingut en forma fent una gimnàstica 

suau,molt adient per les nostres articulacions i coneixent herbes medicinals per curar 

de la manera més natural possible les petites coses que ens poden sorgir en el nostre 

dia a dia. 

Hem anat a caminar pel terme i també fins i tot al tros d’alguna de les assistents,tot fent 

petar la xerrada i,com no,ben preparades amb un bon berenar per recuperar 

forces...M’han agradat molt les tertúlies,on ens hem posat al dia sobre actualitat, hem 

comentat diversos temes , hem vist fotografies antigues i també hem assistit a les 

xerrades de la Creu Roja que han sigut molt interessants. 

Que ràpid passen els mesos quan et sents tan ben acollida i treballes amb gent tan 

maca com la que ha participat en aquest Pla Ocupacional de la Generalitat. La veritat 

és que aquest mig any m’ha sabut a poc i m’ha passat volant! 

Vull aprofitar l’ocasió per mostrar el meu agraïment a la Jèssica Copa (la meva 

predecessora), a les senyores que hi  han assistit i als meus companys de 

l’Ajuntament. Gràcies per fer-me sentir tan ben acollida i per fer-m’ho tot  tan fàcil.”  

Esperem, com la Laura, que aquest sigui l’inici d’una llarga trajectòria d’activitats adreçades a la Gent 

Gran, i que tots ells i elles trobin l’activitat o activitats que més els motiven i que més a gust s’hi troben. 

        PARCS I JARDINS 
 

Senyalització d’indrets  

La Diputació de Tarragona va 

atorgar una subvenció per 

retolar els nostres parcs i 

jardins així com alguns dels 

camins rurals més coneguts 

del nostre terme. 

La primera actuació va ser als 

parcs i jardins. A més de 

posar-hi el nom, s’hi ha posat 

les recomanacions d’utilització 

i les normes d’ús, per tal de 

refrescar la memòria a tothom. 

Hem endreçat diferents parcs i 

voldríem diferenciar-los per 

edats dels usuaris. No és el 

mateix la canalla de tres a sis 

anys que els de més edat. Ni 

els seus interessos són els 

mateixos ni la manera de 

jugar tampoc. No volem que 

ningú es quedi sense el seu 

lloc, només volem diferenciar  

espais.  

El jardí Botànic és la joia de la 

corona. Si es sol·licita a 

l’Ajuntament s’hi poden 

celebrar aniversaris com ho 

han fet alguns dels nens i 

nenes que ja l’han utilitzat i 

que, cada vegada més, hi 

passen les seves tardes o 

dies festius. Per això hi hem 

dedicat l’última aportació de la 

Diputació i l’hem retolat de 

forma que tots puguin 

conèixer quines són les 

espècies botàniques que el 

componen. 

Cal que, entre tots, respectem 
i fem respectar les plantes i 
les flors, no permetem que 
ningú ens les arrenqui ni ens 
les faci malbé. És un deure de  

 
tots vetllar pels béns 
municipals ja que tots en som 
propietaris. 



SANITAT 

 

Nous contenidors pels excrements de gossos 

Recentment s’han substituït 

cinc contenidors per dipositar 

els excrements dels animals 

domèstics que van per la via 

pública, aquest nous 

contenidors van equipats amb 

un dispensador de bosses per 

la recollida dels excrements. 

Poc a poc mirarem 

d’augmentar-ne el nombre 

però ara per ara en són cinc, 

recordem que en els 

contenidors normals també 

s’hi poden dipositar. Esperem 

que tots els propietaris 

d’animals els usin amb 

freqüència. 

Recordem que l’Ajuntament 

subministra, de forma gratuïta, 

bosses per la recollida 

d’excrements, que podeu 

passar a buscar per les 

oficines municipals, d’aquesta 

manera sempre en tindreu allà 

on les hagueu de menester

Neteja viària 

Per molts intents que fem de mantenir el poble net i curiós, necessitem la vostra col·laboració. No pot ser 

que acabin d’escombrar una plaça i al cap d’un quart d’hora, ja estigui plena de llaunes, pipes i papers. 

Les papereres són per això. No per fer bonic. Per no tirar papers ni altres deixalles a terra. Hi ha alguns 

llocs concrets on els papers sembla que formin part del paisatge. 

Som un Ajuntament petit i tenim els recursos que tenim. No podem destinar un peó de la brigada les 8 

hores de la seva jornada a escombrar carrers i plegar els papers i la brossa que altres tiren tan 

alegrement. 

També és cert que falten més papereres al poble. Ara que s’han acabat les obres d’aquesta fase dels 

carrers progressivament mirarem de posar-ne de noves on no n’hi ha. 

Recollida de deixalles 

Recollida de voluminosos 

Cada dilluns l’Ajuntament té establert un servei de recollida de voluminosos, la brigada municipal 

passa a recollir als domicilis les andròmines per llençar. Cal avisar la setmana anterior, personalment 

a les oficines municipals, per telèfon o bé telemàticament a través del correu electrònic o a través del 

servei E-tram. El dia màxim per formular l’avís és el divendres fins les 12 del migdia. D’aquesta 

manera es tindrà constància i es podrà coordinar el servei. Els avisos fora de termini, es reservaran 

per la recollida següent. 

Recollida de restes de poda 

L’Ajuntament també té el servei de recollida de restes de poda, per als qui el necessitin, és un servei 

gratuït. Per poder disposar-ne s’ha de contactar amb l’ajuntament i demanar el remolc municipal, el 

qual es portarà a la vivenda. Es donarà dia i hora d’entrega i de recollida, normalment serà fora 

d’horari de la brigada municipal, ja que l’utilitzen al dia a dia.  



Recollida d’oli domèstic usat 

Aquesta iniciativa té com objectiu afavorir la recollida de l’oli domèstic 

usat que generem a les llars per tal de reduir la contaminació de 

l’aigua del sòl. L’oli domèstic usat quan es llença a la brossa o 

s’aboca a la pica o al wàter és un residu que contamina greument les 

aigües residuals urbanes, dificulta i encareix la depuració d’aquestes 

aigües i provoca embussos i males olors a les canonades.  

 

Amb aquesta finalitat s’ha instal·lat un contenidor per a la recollida 

que esta situat a l’entrada del Centre Associatiu Municipal (C/ Major, 

6). Per agrair la vostra col·laboració us convidem a passar per 

l’ajuntament on us subministrarem un pràctic embut que us facilitarà 

la recollida de l’oli en qualsevol envàs de plàstic. Els passos que 

haureu de seguir són els següents: 

1. Reaprofita els envasos de plàstic d'aigua i refrescos. Enrosca-hi l'embut que et facilitem i        
podràs abocar-hi còmodament l'oli. 

2. Recull l'oli de fregir i guisar i l'oli de les llaunes de conserva que no vulguis reutilitzar. 

3. Quan tinguis l'envàs ple, diposita'l ben tancat en el contenidor específic de recollida.  

 

Contenidors soterrats 

Els contenidors soterrats serveixen per dipositar-hi les deixalles 

dins. Si en alguna ocasió es troben plens, no deixeu les deixalles al 

costat ni fora i aviseu a l’ajuntament d’immediat, podeu llençar-les 

en qualsevol de les altres bateries de contenidors. 

Per alleugerir les molèsties que ocasionen les males olors de les 

deixalles demanem que les que normalment poden ocasionar-lo, es 

llencin en bosses tancades, tal com pot ser la matèria orgànica o la 

fracció resta, d’aquesta manera no despendran olors incòmodes i 

els contenidors no s’embrutaran. 

Què es pot llençar als contenidors soterrats? 

- Paper i cartró (Blau): paper, cartró, llibres, diaris, sobres,revistes, cartells i guies telefoniques. 

- Envasos (Groc): llaunes, envasos de plàstic, bosses, brics, taps, porexpan i suro blanc. 

- Vidre (Verd): Envasos de vidre, ampolles i pots de vidre (sense taps). 

- Resta (Verd fosc): Ceràmica, compreses, pols d’escombrar, bolquers, bombetes, cendres... 

- Matèria orgànica (Marró): Fruita ,verdura, carn, peix ,marisc, plantes, closques, marro i taps de suro. 

- Piles (Verd): El contenidor del vidre té dos dipòsits, un d’ells és per dipositar-hi les piles usades. 

La quantia dels impostos d’escombraries va relacionada amb el bruta que fem la brossa, com menys 

reciclem mes cost té la gestió d’aquestes deixalles i això repercuteix directament al municipi, ja que hem 

de pagar més per aquest servei. 

Botarell, fa uns anys, va ser el poble que millor reciclava les seves deixalles. Tornem ha ser-ho, només cal 

separar per reciclar. 



Consultori mèdic de Botarell 

L’horari habitual del centre és el següent: 

De dilluns a divendres de 8:30h. a 10:30h. 

        Metgessa: Dra. Teresa Acera 

 DUI: Sra. Judit Fontgivell. 

Per a les visites és necessària la cita prèvia, trucant al telèfon 977 83 32 47 o bé presencialment. 

Durant els períodes de Setmana Santa, estiu i Nadal, la direcció del centre pot modificar els horaris segons 

les necessitats dels diferents consultoris de l’ABS. 

Servei de fisioterapeuta 

Es recorda que l’ajuntament té un servei de fisioteràpia mancomunat amb l’Ajuntament de Montbrió. Ens hi  

vam acollir per tal que la gent que el necessités no s’hagués de desplaçar a Reus. La doctora de Botarell 

l’ofereix als pacients que així ho requereixen i aquests es desplacen al consultori de Montbrió, on la 

fisioterapeuta els atèn. 

El cost d’aquest servei és assumit pels dos ajuntaments i, per tant, gratuït per als usuaris. 

CIVISME 

Civisme 

Tant poc civisme demostra la 

persona que embruta les 

parets privades, i les 

públiques, com la que deixa 

que el seu gos faci les seves 

necessitats als carrers i no les 

recull, o la que deixa els 

voluminosos al costat dels 

contenidors de brossa. 

Tothom és lliure de tenir les 

seves mascotes però ningú 

pot obligar a la resta de gent a 

patir-ne les conseqüències. Hi 

ha alguns llocs on el pas s’ha 

fet del tot impossible si no vols 

marxar amb les sabates 

plenes de substàncies no 

desitjades. 

Us recordem que a 

l’Ordenança de Policia i Bon 

Govern, el fet d’embrutar els 

carrers i els espais públics 

amb excrements dels animals 

està sancionat, com també 

portar els animals deslligats o 

bé passejar per parcs infantils 

o jardins municipals en els 

quals s’especifica en la 

cartellera informativa que està 

prohibida l’entrada d’animals. 

Hem dit una vegada i una altra 

que els voluminosos es 

passen a recollir per les cases 

tots els dilluns a primera hora 

del matí, previ avís a la 

brigada o a l’ajuntament i, de 

forma gratuïta.  

Hi ha qui, el dilluns mateix, 

després que es recullin els 

trastos, omple de voluminosos 

els espais al voltant dels 

contenidors. Aquest fet 

provoca molèsties als altres 

veïns que no tenen perquè 

patir els carrers bruts,, ja que 

els que fan la recollida 

selectiva no se’ls emporten 

perquè no els pertoca. 

Seria més fàcil conviure si tots 

deixéssim de fer allò que 

sabem que a nosaltres no ens 

agrada. 

I les pintades...  També tenim 

recollides sancions per 

aquests actes d’embrutar o 

malmetre el mobiliari urbà. No 

dubteu que les aplicarem si 

trobem els culpables 

d’aquestes infraccions.   

És molt necessària la 

col·laboració ciutadana. Si 

vosaltres presencieu una 

d’aquestes actuacions 

incíviques, adreceu-vos a 

l’ajuntament i feu-ne la 

denúncia perquè al 

responsable o culpable se li 

pugui posar la sanció 

corresponent. 

Fem poble i conservem allò 

que ens pertany a tots com a 

comunitat que som. 



       VIES PÚBLIQUES 
 

Ordenació del trànsit 

Recordem la necessitat 

d’estacionar bé el vehicle. 

Sabem que el problema 

d’aparcament afecta a totes 

les poblacions , però la nostra 

encara té llocs on es  pot 

aparcar. No sempre podem 

deixar el cotxe a la porta de 

casa. Això és una cosa que 

cada vegada hem de tenir 

més clara, i les distàncies dins 

el nostre poble són prou 

curtes com per no comportar 

grans molèsties a ningú. 

Damunt les voreres, a la 

cantonada dels carrers, 

davant una sortida de garatge, 

són llocs on no es pot aparcar, 

aquí i a tot arreu. Si quan 

sortim fora complim les 

normes dels pobles veïns, 

perquè no podem complir les 

del nostre? Això ens afavorirà 

a tots i a totes. 

Ara que els carrers estan 

acabats, les voreres són més 

amples per poder anar a peu 

amb més tranquil·litat,  no per 

poder deixar millor el cotxe. 

Dins el nucli antic no es pot 

aparcar a cap lloc, tret de les 

zones assenyalades com a 

càrrega i descàrrega. Podem 

estacionar un moment puntual 

però mai deixar el cotxe per 

una estona. 

En els carrers nous ja s’hi 

troben taques d’oli d’alguns 

cotxes que, tot i tenir el 

problema de perdre’l, resten 

estacionats dies i dies damunt 

les noves voreres. 

Aquesta obra que hem 

executat comporta una 

considerable depesa pel 

nostre poble. Normalment, 

sempre que un poble decideix 

executar una obra d’aquesta 

envergadura, cobra 

contribucions especials als 

veïns. Nosaltres l’hem 

prioritzada sobre altres 

possibles actuacions per tal 

que cap veí/ïna tingui una 

despesa extraordinària per 

aquest concepte. Que les 

obres resultin gratuïtes als 

veïns, no vol dir que no les 

haguem de respectar i cuidar 

pel seu valor i per 

l’envergadura de la seva 

execució. 

Volem que el nostre poble faci 

goig i entre tots ho podem 

aconseguir. Com? Posant una 

mica de la nostra part i 

complint les normes que aquí i 

a tot arreu regeixen. 

 

Sortida de vehicles 

Us fem memòria que tenim a 

la vostra disposició unes 

plaques oficials de prohibició 

d’estacionament,  si esteu 

interessats en posar-les a la 

vostra entrada de garatge. 

Recordeu que no es tracta 

d’un gual ja que no comptem 

amb el servei de grua i no 

podem treure els vehicles mal 

estacionats, però sí que podeu 

avisar els mossos amb els 

quals tenim un conveni signat i 

ells sancionaran el propietari 

del vehicle mal estacionat. 

L’Ajuntament ha posat moltes 

vegades notes informatives 

als vehicles mal estacionats 

per tal d’avisar-los de 

possibles futures sancions. Hi 

ha qui continua estacionant on 

vol fent cas omís d’aquests 

advertiments. 

El dia que siguin els mossos 

qui els posin la nota, aquesta 

no serà informativa, sinó que 

portarà una despesa 

econòmica al darrera. 



SEGURETAT CIUTADANA 

Vigilància  

Cada tres mesos ens visita el 

sergent dels mossos 

d’esquadra de la comissaria 

de Cambrils, a la qual pertany 

Botarell, per tal d’informar-nos 

de com van les denúncies i els 

delictes dels que tenen 

constància que han ocorregut 

al nostre poble i que miren de 

resoldre. 

Hem de dir que les dades 

reflecteixen una davallada en 

delictes i que els mossos ens 

van felicitar per la vigilància 

nocturna que, segons la cap 

de comissaria de comissaria 

de Cambrils, podria ser un 

dels motius d’aquesta 

davallada. Sigui com sigui, 

continuarem amb aquest 

servei de vigilància i aprofitem 

per recordar-vos el número de 

telèfon al que podeu trucar en 

horari nocturn, si és que us 

convé i que és el següent. 

 

Telèfon vigilància 696 807 440. 

  Emergències 112 

ESPORTS 

 
Des de la construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal l’any 2009 
s’ha incrementat notablement la pràctica d’esports al municipi, tant és 
que cada dia de la setmana està ocupat per la pràctica de futbol-sala. 
Gràcies a les bones instal·lacions i als resultats obtinguts sempre que 
hi ha partits oficials, la concurrència d’espectadors va en augment. 

Ens sentim satisfets del profit que es treu d’una instal·lació 

d’aquestes característiques, ja que pocs municipis com el nostre en 

tenen. En aquestes circumstancies el cost del manteniment és mínim 

i no ocasiona cap daltabaix a l’economia municipal.   

Les 24 hores de futbol sala 

 

El passat 18 i 19 de Juny, el FC Botarell va organitzar les segones 24 hores de futbol sala a Botarell, on 

van participar 20 equips de les comarques de Tarragona. La jornada va transcorre sense cap incidència. 

Durant el cap de setmana, més de sis-cents aficionats del futbol sala van passar pel pavelló municipal on 

van poder gaudir d’un bon nivell de joc. 

El guanyador va ser l’equip  “Los Enchufaos”. Us animem a venir a les pròximes 24 hores de futbol sala de 

l’any que vé. 



Primeres 10h de futbol sala dels veterans. 

El cap de setmana del 3 de 

setembre, el grup de veterans 

aficionats al futbol sala, van 

organitzar les seves primeres 

deu hores a Botarell al pavelló 

municipal. El dia va 

transcórrer amb tota normalitat 

gràcies al joc net i es va poder 

veure als més experimentats 

jugant al seu esport preferit. Al 

final de la competició,  es va 

organitzar un sopar a la sala 

del Castell per a tots els 

participants. Felicitem el 

guanyador que va ser l’equip 

de Coaliment Vinyols.  

 

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 2011 

Com cada any, l’Ajuntament de Botarell participa al programa Mulla’t, una 

activitat realitzada per lluitar contra l’Esclerosi Múltiple a través de la Fundació 

Privada per la lluita contra aquesta malaltia.  El dia 10 de juliol, vam organitzar 

l’activitat a les piscines municipals, i l’ajuntament va donar tota la recaptació 

de les entrades d’aquell dia a la fundació i també es va posar un punt de 

venda de material del Mulla’t. Entre les activitats organitzades, es van nedar  

675 metres i es van tirar 42 persones simultàniament a la piscina.  

El total recaptat en la jornada van ser 294,93 euros que es van ingressar al 

compte de la Fundació. 

 

Escola Futbol Sala Municipal 

L’Ajuntament organitza 

l’activitat de futbol sala per als 

nens i per als joves de 

Botarell. Enguany s’han inscrit 

més de 40 participants, que 

s’han dividit per quatre grups, 

“Escola”, “Benjamí”, “Aleví” i 

“Infantil”. Aquests últims tres 

grups participen en les 

competicions del Consell 

Esportiu del Baix Camp, 

mitjançant el Programa de 

Jocs Esportius Escolars. Per 

poder veure els resultats i el 

calendari, us podeu adreçar a 

les oficines municipals o bé 

mitjançant la web del Consell 

esportiu, www.cebc.cat. 

L’activitat serveix perquè els 

més petits de la casa puguin 

practicar un esport al seu 

poble, i així poder fomentar el 

companyerisme, l’esport en 

equip, i els valors del bon joc.  

 
                   JOVENTUT 

 

Joventut 

Pròximament l’Ajuntament posarà en marxa l’inici de la redacció del Pla Local 

de Joventut pel quadrienni 2012 – 2016. Els Plans Locals de Joventut són 

l’eina de treball que ens ha de permetre fer polítiques integrals de joventut 

des de la proximitat municipal. 

Aquest Pla Local marcarà les línies estratègiques d'actuació en els temes 

d'educació, habitatge, mobilitat, salut, lleure, oci, cultura, cohesió social i 

participació. La redacció del pla comença amb un diagnòstic de la realitat 

juvenil al municipi, que comptarà amb la participació de tots els i les joves del 

municipi. 

http://www.cebc.cat/


SERVEIS SOCIALS 
 

QUÈ SON ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA? 

Els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social Primària constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema 

Català de Serveis Socials. El primer nivell d’aquest i el més proper a les persones, i als àmbits familiars i 

socials. 

 

QUI FORMA PART D’AQUESTS EQUIPS? 

Els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social Primària es presten mitjançant equips multidisciplinaris 

anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària. Aquests equips estan formats per Treballadors/es 

Socials i Educadors/es Socials. 

Aquests equips atenen les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, 

famílies o grups. També contribueixen a la detecció i prevenció de les problemàtiques socials i a la 

reinserció i integració de les persones en risc social d’exclusió 

 

QUIN ÉS ELS SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ? 

Els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària formen part de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 

del Baix Camp en el qual estan inclosos tots els municipis de la Comarca del Baix Camp que tenen menys 

de 20.000 habitants. 

Qualsevol persona empadronada a aquests municipis pot adreçar-se al Servei. 

 

QUINS SERVEIS ES PODEN TRAMITAR DES DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS D’ATENCIÓ 
SOCIAL PRIMÀRIA? 

Els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària PODEN tramitar les prestacions i serveis de la Cartera de 

Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, per exemple:  

- El serveis d’atenció domiciliaria  
- El servei de teleassistència 
- El servei de Transport adaptat 
- Ajuts puntuals famílies per urgència social 
- Elaboració dels acords PIAs de la llei de Dependència 
- Tramitació plaça Pis d’urgència social 

També realitzen les funcions següents: 

- Derivacions a Centres Oberts per a infants i adolescents o programes diürns preventius 
- Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social 
- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials 
- Informació, valoració, orientació i assessorament 
- Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment  de persones i/o famílies 
- Tramitació i gestió de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció, del 

Departament de Benestar Social i Família  
- Derivacions al SIAD, als serveis d’inserció laboral Maragda i Heura 
- S’inclou la gestió i coordinació de programes concrets, com ara els aliments que s’ofereixen a 

través de Càrites 
- Treball comunitari 
- Coordinació amb altres entitats: Escola, Institut, Centre de Salut Mental... 



QUÈ FA L’EDUCADOR/A SOCIAL DINS D’UN EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 
PRIMÀRIA? 

L’Educador/a Social és un/a professional que fa un treball educatiu amb persones que per algun motiu 

tenen problemes d’integració i socialització. 

Elabora i participa en els projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al 

municipi. Aquets professionals realitzen el seu treball educatiu amb menors de 0 a 18 anys i les seves 

famílies. 

QUÈ FA UN TREBALLADOR/A SOCIAL DINS D’UN EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 
PRIMÀRIA? 

El Treballador/a Social té per objectiu promoure el canvi potenciant les capacitats de les persones per tal 

que adquireixin el protagonisme i autonomia necessaris alhora de resoldre les seves dificultats. 

 

COM PODEU ACCEDIR ALS SEVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BOTARELL? 

La Treballadora Social d’Atenció Primària de l’ajuntament de Botarell atén les demandes tots 

els dijous de les 11 a les 13h, menys el primer dijous de mes. 

L’Educadora Social d’Atenció Primària de l’ajuntament de Botarell atén les demandes el primer 

i tercer dimarts de mes de les 11 a les 13h. 

Cal sol·licitar hora prèviament a l’ajuntament. 

        ASSOCIACIONISME 

 
En aquest apartat de la revista municipal 

es vol transmetre la informació de tot el 

teixit associatiu del nostre municipi. Poc a 

poc el nombre d’entitats sense ànim de 

lucre ha anat en augment, una molt bona 

noticia per al municipi, ja que són una part 

fonamental de la cultura i del dinamisme 

municipal. 

Recentment hem tingut l’orgull de comptar 

amb una entitat de nova creació, La Colla 

Gegantera de Botarell, entitat adreçada a 

la cultura tradicional popular catalana, fruit 

de la construcció dels gegants.  

L’Associació de Joves que en el seu dia va iniciar aquest magnífic projecte amb la construcció dels 

gegants i posterior organització de cursos, va realitzar diverses reunions per tal que les persones 

interessades s’involucressin en el projecte, ja que es va creure convenient la creació d’una entitat que 

solsament es dediqués als gegants i es va creure que d’aquesta manera la Colla Gegantera seria més 

participativa. 

En aquests moments la Colla Gegantera de Botarell, ja és una entitat i s’han realitzat varies sortides pel 

territori català amb el grup de gralles i el de timbals, també organitza cursos, tant de gralla com de timbal. 

Ara ja només falten acabar definitivament els Gegants i organitzar el seu bateig. Llavors els gegants ja 

podran acompanyar a la Colla Gegantera en les sortides. 



OCUPACIÓ 
 

Plans d’ocupació amb entitats locals 

 
La Servei d’Ocupació de 
Catalunya obre convocatòries 
per subvencionar les entitats 
locals per dur a terme plans 
d’ocupació en els municipis de 
Catalunya que tenen una taxa 
d’atur registral i/o un 
percentatge d’atur registrat de 
persones desocupades, sense 
cap tipus de prestació o 
subsidi per desocupació, per 
sobre de la mitjana de 
Catalunya, d’acord amb 
la Diagnosi per a l’estratègia 

catalana per a l’ocupació 
2012-2020. 
 
Els projectes de plans 
d’ocupació de les 
convocatòries s’adrecen, 
exclusivament, a les persones 
treballadores desocupades 
inscrites com a demandants 
d’ocupació al servei públic 
d’ocupació que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació 
sense dret al subsidi d’atur, o 
bé l’hagin esgotat en el 

moment de la presentació de 
l’oferta d’ocupació.  
 
L’ajuntament de Botarell n’ha 
realitzat tres d’aquests plans, 
en els quals ja han treballat 
cinc persones. Si esteu 
interessats en rebre més 
informació us podeu adreçar a 
l’Ajuntament en horari d’oficina 
o bé a través de la plana web 
http://www.oficinadetreball.cat 
 
 
 

 
 
 

SOLIDARITAT 

 

Fes ús del contenidor solidari 

Després de llargues converses amb el Consell Comarcal s’ha 
aconseguit instal·lar al municipi un contenidor de recollida 
selectiva de roba, al carrer del Corralot, davant les Piscines 
Municipals. Aquest servei contribueix a preservar el Medi 
ambient i és d’interès social, ja que crea llocs de treball i és molt 
útil als veïns. 

 

Com pots ajudar?  

Pots portar al contenidor taronja peces de material tèxtil que ja 
no utilitzes: roba de vestir, roba de la llar, sabates i 
complements. 

 

Com fer-ho? 

Diposita-la en una bossa tancada, només roba en bon estat i 
amb possibilitats de ser útil a d’altres. Agraïm que si el 
contenidor es troba ple, no deixeu les bosses de roba al voltant i 
aviseu a l’Ajuntament quan abans millor. 

http://www.oficinadetreball.cat/


Per Nadal regala les joguines que no utilitzes 

Com era tradició a Botarell, cada any a la Missa del Gall, es feia entrega de les joguines en desús dels 
infants de Botarell a la Creu Roja, perquè els fessin arribar als nens i nenes de famílies amb problemes 
econòmics o socials, que no tenen regals ni joguines per les festes de Nadal. Per diferents motius aliens 
als organitzadors fa un temps que s’ha deixat de fer.   

Aquest any l’Església de Sant Llorenç, el grup de Catequistes i l’Ajuntament, volem recuperar aquesta 
tradició tant solidària, i per això, el dia 24 de desembre a la Missa del Gall es farà, com abans, recollida de 
joguines que s’entregaran a Creu Roja. 

És per això que si teniu joguines o joc infantils en desús i bon estat, us animem a que els destineu a una 
bona causa i que algun altre nen o nena en pugui gaudir. 

Les joguines les podeu portar el mateix dia 24 o bé, es podran deixar fins el dia 23 de desembre a 
l’Ajuntament (en horari d’atenció al públic) o bé a l’església (en horari de Missa), caldria que estiguessin 
embolicats amb paper de regal. “Els petits gestos d’uns són grans per altres”.   

 ACTIVITATS AL MUNICIPI 

Es segueixen duent a terme activitats de tota mena al llarg del curs escolar, les unes per a reforçar la ment 

i les altres, el cos o les dots artístiques. Els organitzadors de cada activitat n’estan molt satisfetes i animen 

la resta a participar-hi ja que així, es fomenten les relacions personals alhora que s’aprenen coses noves. 

Si esteu interessats en alguna de les activitats us podeu posar en contacte amb l’Ajunatement hi us en 

facilitarem tota la informació.Les activitats que es realitzen son les seguents: 

Esports – Futbol Sala (Partits al Pavelló Municipal d’Esports) 
 
17 de desembre de 2011 
 
10:00 Benjamins - AMPA Escola Santa Anna B 
12:00 Infantils –  AE Montblanc 
16:45 Alevins - AEAM Miami 
19:00 Botarell – Penya Barcelonista Solsona 
 
14 de gener de 2012 
 
19:00 Botarell – Salou B FS 
 
21 de gener de 2012 
 
12:00 Infantils –  Gabriel i Ferrater B 
16:45 Alevins – E. Teresa Miquel 
 
4 de gener de 2012 
 
10:00 Benjamins – CFS Vandellòs 
12:00 Infantils –  Gabriel i Ferrater 
16:45 Alevins - AEAM Miami 
19:00 Botarell – Mont-Roig 

 
11 de febrer de 2012 
 
10:00 Benjamins – Laguna Cambrils 
16:45 Alevins – CFS Vandellòs 
19:00 Botarell – Angels Amposta 
 
25 de febrer de 2012 
 
12:00 Infantils –  AEAM Miami 
16:45 Alevins – C. Sant Rafael 
 
3 de març de 2012 
 
10:00 Benjamins – Club Alforja FS 
19:00 Botarell – Tarrega 
 
10 de març 2012 
 
12:00 Infantils –  Cornudella 
16:45 Alevins – CFS Mediterrani 

  
Activitats a la Sala del Castell                                   Activitats a l’Escola 

-.Curs de Gralla 

-.Curs de Timbal 

-.Curs de Samba 

-.Curs d’Anglès 

-.Curs de Sevillanes 

-.Teatre infantil 

Classes de català per a 
nocatalanoparlants 

Classes de català per a adult



Botarell amb la marató de TV3 
El diumenge 18 de desembre a partir de les 18 hores, al castell, tradicional Bingo per la Marató de TV3, 
que aquest any va destinada a la regenració i trasplantament d’òrgans i teixits. Hi haurà premis, berenar i 
es projectarà el programa de la marató de TV3. Per això, ja es poden portar productes a l’Ajuntament per 
fer les cistelles com cada any. 

Regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits 

Han passat més de 40 anys des que es va fer el primer trasplantament, i des de llavors els avenços clínics 
i quirúrgics han sigut espectaculars. Catalunya és un referent en el món del trasplantament. Malgrat el 
progressos, encara queda un llarg camí per recórrer. 

El trasplantament d'òrgans i teixits consisteix en la substitució d'un òrgan o teixit en mal estat per un de sa, 
procedent normalment d'un donant cadàver. Per als pacients que esperen un òrgan, el trasplantament és 
l'única possibilitat de continuar amb vida o de millorar-ne substancialment la qualitat. Es calcula que una 
persona trasplantada guanya 10 anys de vida, per terme mitjà; tot i que l'esperança de vida depèn molt de 
l'òrgan trasplantat i de l'estat de cada pacient. 

També es poden trasplantar cèl·lules que és el que es fa en el trasplantament de medul·la òssia, que 
consisteix en la substitució de cèl·lules mare de la sang del malalt per les cèl·lules mare del moll de l'os o 
de la sang perifèrica d'un donant sa. 

Cada cop es fan més trasplantaments, però, també, cada any augmenta la llista d'espera perquè hi ha més 
malalts que necessiten un òrgan sa. La tendència en els últims anys és acceptar com a receptors i donants 
persones més grans. L'augment de les llistes també ha propiciat que s'ampliïn els criteris d'acceptació dels 
òrgans. Els pacients infantils també  formen part de les llistes d'espera. Els casos pediàtrics cada vegada 
tenen més importància i es poden arribar a trasplantar òrgans o teixits a nadons a partir de 3 quilos de pes. 

En algun moment de la nostra vida, tots podem necessitar un òrgan per continuar vivint. Avui dia a 
Catalunya hi ha unes 1.300 persones que esperen un òrgan. No tots els pacients en llista d'espera el 
podran rebre; per això, un 10% dels malalts moriran abans de rebre'l. 



Progamació d’actes per Nadal  
 

Parc infantil de Nadal  

Els dies 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3, i 4 de gener. De les 10 a les 13 hores i de les 16 
a les 19 hores, els nens i nenes podran passar unes estones divertides gaudint del Parc de 
Nadal que es durà a terme a la sala del Castell. 

Concert de música electrònica 

El dissabte 24 de desembre a les 18:30 hores, a la sala del castell a càrrec del Taller 
independent de musics de Montbrió. 

Arribada dels Patges Reials de SS.MM. els REIS D’ORIENT 

El divendres 30 de desembre a les 19 hores. Els rebrem al Castell, els hi podrem donar 

les nostres cartes i els hi podrem dir tot allò que vulguem. 

Revetlla de Cap d’Any 

El dissabte 31 de desembre a les 22:00 hores, a la Sala del Castell amb sopar i ball. 

Arribada de SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT 

El Dijous dia 5 a partir de les 19:30 hores. 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Botarell us 

desitja un BON NADAL i 

FELIÇ ANY NOU 

 
 

 

 



SERVEIS AL CIUTADÀ 

 
Telèfons 

Ajuntament .......................................977 82 61 30 

CEIP Mare de Déu de la Candela....977 82 65 71 

Llar d’infants Els Patufets.................696 26 08 21 

Consultori mèdic...............................977 83 32 47 

Serveis funeraris...............................977 82 66 09  

servei 24 hores.................................677 01 70 72 

Vigilància Municipal..........................696 80 74 40 

Farmàcia ..........................................977 82 62 83 

 

 
Emergències 

Emergències....................................................112 

Bombers...........................................................085 

Vigilància Municipal...........................696 80 74 40 

Mossos d’esquadra..........................................112 

CAP Riudoms....................................977 85 04 40 

Atenció a les dones............................900 900 120 

Ambulàncies (Creu Roja)..................977 22 22 22 

Averies FECSA.................................900 77 00 77 

Averies telefònica...........................................1002 

Horaris 

Ajuntament  
Horari d’atenció al public i registre de documents: 
de 12 a 15 h. de dilluns a divendres.  

 
Consultori mèdic 
Horari d’atenció:                                                     
de 8:30 a 10:30 h. de dilluns a divendres. 

 
Farmàcia 
De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 a 19 h., 
dissabte de 9 a 13 h. 

 

Serveis socials 
-Educadora social: primer i tercer dimarts de mes   
d’11 h. a 14 h. 
-Assistenta social: els dijous (menys el primer de 
mes) d’11 h. a 14 h. 

 
Correus                                                       
De dilluns a divendres de les 9 a les 9:30 hores. 

 

Cementiri                                                                    

Tots els diumenges de les 9 a 20 hores. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari autobusos (Parades: Av. Font Vella i Av. Pedra Fita) 
 

 



 


