
Editorial

Convilatans i convilatanes de Bota-
rell, esteu llegint el primer Butlle-

tí Trimestral Municipal Pedrafita i, des 
de l’Ajuntament, estem especialment 
orgullosos i entusiasmats de publicar, 
en aquest format, l’actualitat munici-
pal. Esperem que, entre tots, puguem 
publicar-lo amb la periodicitat que 
ens hem proposat.

Es tracta d’un butlletí de tipus infor-
matiu que pretén publicar, trimes-
tralment, tota l’actualitat del nostre 
municipi en format gràfic i a mode de 

resum recopilatori. A dia d’avui, des de 
l’Ajuntament, utilitzem cada vegada 
més els canals de comunicació digitals 
- Telegram, Facebook i Instagram - , 
però sabem que no tots els veïns dis-
posen d’aquestes eines i creiem que 
tots el botarellencs i les botarellen-
ques han de tenir la informació local 
ben a mà.

Esperem que aquesta sigui una eina 
més de transparència i comunicació, i 
us animem a seguir el butlletí munici-
pal tot esperant les vostres reaccions.

BUTLLETÍ  TRIMESTRAL MUNICIPAL

Núm. 1
1r trimestre 2020

Fotografia: Alforja Stark

SERVEI DE PEDIATRIA
El servei de pediatria, després d'haver 
estat sol·licitat reiteradament, es va iniciar 
al consultori local el 13 de gener. Us en 
detallem l'horari:

El servei de pediatria es va  

restablir a partir del 8 de gener  

als altres pobles amb l'horari següent: 

Montbrió del Camp

Dilluns i dimarts de 9.00 h. a 10.30 h.  

i dimecres i divendres de 9.00 h. a 

13.00 h.

Riudecanyes

Dijous de 9.00 h. a 10.30 h.

Vinyols i els Arcs

Dimarts d'11.30 h. a 13.00 h.  

i dijous  d'11.40 h. a 13.00 h.

Botarell

Per a demanar visita i/o urgència podeu trucar al CAP Riudoms 977 85 04 40  

o al consultori de Montbrió 977 82 61 80

Dilluns d'11.30 h. a 13.00 h.

Pedrafita



Per tant, el total d’inversions previstes per al 2020 és de 142.198,86€. La 

Generalitat en pagarà 39.708,48€, la Diputació de Tarragona 63.244,21€ i la resta, 

39.246,17€, serà assumida per l’Ajuntament de Botarell.B
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Renovació de les voreres d'un tram del carrer de la Creu

Seguint amb la renovació del carrer de la Creu es preveu una des-
pesa de 36.730,70€, 18.472,00€ de la qual està subvencionada per 
la Diputació.

Renovació de la pavimentació al carrer Benifet

Es preveu renovar les voreres, fent-les més amples i que el carrer 
sigui d’un sol sentit. Hi ha molts vehicles que entren al poble pel 
CAP, passen per davant de les piscines i baixen pel carrer Benifet, a 
una velocitat elevada per un nucli de població.     

Fent-lo d’un sol sentit s’intenta que els vehicles redueixin la ve-
locitat, a més de renovar el carrer. La despesa d’inversió serà de 
49.820,10€, estant subvencionada per la Diputació la quantitat de 
44.772,21€. Aquests diners són el sobrant de les obres de l'avingu-
da Pedrafita.

Aplicació de la capa de rodadura a l'avinguda Països Catalans

En les passades obres de la Font Vella es va asfaltar l'avinguda Paï-
sos Catalans fins al pavelló. Amb aquesta inversió es preveu acabar 
l’asfaltat fins al final de l'avinguda.

El cost d’aquesta obra és de 19.379,11€, dels quals la Generalitat 
de Catalunya pagarà 12.837,75€.

Adquisició de llibres per a la biblioteca

Seguint amb l'aposta de promocionar la lectura a la biblioteca, cada 
any s’atorga una subvenció per a l'adquisició de llibres de 3.000€, 
que es paga íntegrament des de l’Ajuntament de Botarell.

Substitució de les lluminàries a l'enllumenat del Mas del Gerro

Seguint amb la política d’estalvi energètic i sostenibilitat, tal i com ja 
s'ha fet en bona part del nucli del poble, es canviarà tot l’enllumenat 
públic de la partida Les Sorts. Aquesta despesa és de 33.268,95€, 
dels quals 26.870,73€ els pagarà la Generalitat.

PRESSUPOSTOS  
PER A L'ANY 2020 

En aquest apartat volem destacar les inversions que es duran a terme 

en l'exercici corresponent a l'any 2020:
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• Jubilats 100€

• Esmorzar popular 42€

• Remember solidari 453€

• Berenar biblioteca 61,50€

• Guardiola llar d'infants 21,93€

• Rifa futbol 100€

• AMPA 72,55€

• Botapeu 90€

• Vermut Joves 350,02€

• Bingo 4.044€

• Begudes bingo 157€

• Ajuntament 600€

La Marató de Tv3 2019 ha estat destinada a recaptar recursos 
per a les malalties minoritàries. Botarell, amb el seu esperit 
solidari, ha recaptat un total de 6.092€ que han estat 

ingressats al compte de La Marató. S’han realitzat diferents actes 
i activitats per a recaptar fons durant els dies previs a la Marató; 
aquest n’és un petit resum:  

Des de l’Ajuntament volem agrair l’esforç en 

l’organització de tots els actes i la col·laboració 

de totes les persones, comerços i entitats que 

s’hi han implicat i fan que Botarell sigui cada 

any més solidari. 

FESTES
Seny i rauxa; això caracteritza les festes del nostre poble

Durant aquest trimestre hem tingut tota una sèrie 
d’actes d'allò més diversos i amens dirigits a totes 
les vilatanes i vilatans del poble. Seguidament, 
us deixem amb el recull d’imatge-resum de tots 
els últims esdeveniments. Des de l’Ajuntament de 
Botarell agraïm a les associacions, als col·laboradors 
i als voluntaris que ho han fet possible. 

Amb motiu de la Castanyada 2019 es va dur a 
terme un sopar popular a la Sala del Castell amb 
un total de 82 inscrits, amenitzat pel Dj reusenc 
Aleix Ballesté. La música va anar a càrrec de 
l’Associació de Joves Pedrafita, així com el servei 
de barra que, com a novetat, va ser subhastat a 
totes les entitats municipals. D’aquesta manera 
es procedirà en totes i cadascuna de les barres 
previstes per als actes futurs.

També, com és tradició, els nens de sisè varen 
vendre castanyes a la plaça de l’Església per a 
recollir diners per al viatge de final de curs. B
U

T
L

L
E

T
Í 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L
 M

U
N

IC
IP

A
L

 P
E

D
R

A
F

IT
A



Les últimes festes al nostre poble han estat de caire nadalenc, 
han transcorregut des del divendres 20 de desembre al 
diumenge 5 de gener. Hem procurat dur a terme actes destinats 
als infants, ja que durant aquestes dates en són els principals 
protagonistes. Podem destacar-ne els tallers, els espectacles i la 
cavalcada de SS. MM. els Reis Mags d’Orient.
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L’edició de l’AUMEDiA d’aquest any es 
va haver de canviar de data a última 
hora, ja que per motius polítics i de país 
no va ser possible realitzar-la en la data 
planificada. Tot i això, es va celebrar 
el dia 9 de novembre amb una vintena 
de parades al carrer, tallers, xerrades i 
actuacions musicals.
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Amb les mateixes ganes i entusiasme, seguirem preparant els propers 
esdeveniments. Agraïm i destaquem la col·laboració de totes les entitats, 
especialment de dues. En primer lloc, l’Associació de Joves Pedrafita 
que aquest any, com a novetat, en ha importat l’Oktoberfest al poble. 
També destaquem l’organització de diversos vermuts i un recull de bones 
iniciatives que afavoreixen un poble més participatiu. En segon lloc i no 
menys important, destacar la iniciativa de l’Associació Botapeu que, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, va dur a terme la Walktrail Castell Botarell. 
Aquesta primera edició va ser un èxit rotund i va sobrepassar els 115 inscrits.
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INICIATIVES QUE AJUDEN A MANTENIR  
EL PATRIMONI DEL POBLE 
Entre els valors patrimonials 
arquitectònics del poble, l'Església 
de Sant Llorenç mereix una atenció 
especial, ja que al llarg de la història ha 
estat testimoni de la vida social, cultural 
i religiosa del municipi. La precarietat 
en què es troba fa que l'Ajuntament 
s'hagi proposat organitzar una sèrie 
d'activitats, amb el propòsit d'obtenir 
fons, que ajudin a l'Arquebisbat de 
Tarragona a remeiar l'estat en què 
es troba. En aquest sentit, el dissabte 
28 de gener - en el marc de les festes 

nadalenques - s'hi va programar un 
concert a càrrec de l'Orfeó de la URV. En 
acabar el repertori, el Consell Parroquial 
va oferir coc i cava per als assistents. 
Aquest concert va evidenciar la qualitat 
de les veus de l'Orfeó de la URV i la 
magnífica acústica de l'església. Amb 
les donacions que van fer els assistents 
es van poder recaptar 406€, que s'han 
lliurat a Mossèn Josep Mateu i que, 
junt amb les altres iniciatives que es 
pretenen dur a terme des del consistori, 
ajudaran a poder arreglar la teulada.

A Catalunya cada dia calen 

1000 donacions per atendre 

les necessitats dels malalts 

en operacions, accidents, 

tractaments 

oncològics i 

trasplantaments, 

entre altres. Tot 

i els avenços 

científics, la 

donació altruista és l’única via per aconseguir la 

sang necessària.

No estar en estat de gestació, ser major d’edat 

i pesar més de 50 kg són els requisits més 

importants per a poder ser donant. El banc de 

sang organitza donacions diàries arreu del 

territori, i Botarell és un dels municipis de la xarxa 

de donacions.

El passat 9 de novembre es va celebrar al 

nostre poble l’assemblea general ordinària de 

l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp,  

el dia que feia 20 anys de la seva creació.

L’acte va ser presidit pel Sr. Marc Ibars Badia, 

president de la Federació Catalana de Donants 

de Sang, i hi van participar la Sra. Maria Boqué 

Pedrol, presidenta de l’Associació de Donants de 

Sang del Baix Camp, el Dr Albert Soley Garasa, cap 

del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona 

i Terres de l’Ebre i la Dra. Núria Vilanova Cabayol, 

coordinadora de donació de la mateixa regió 

territorial.

Posteriorment, el divendres 22 de novembre es va 

realitzar la darrera donació del 2019 a Botarell, 

amb 46 donacions i 6 oferiments, persones que 

finalment no van poder donar sang però van 

realitzar les proves prèvies.

Durant l’any 2020, l’Associació de Donants de 

Sang del Baix Camp té previst organitzar les 4 

donacions habituals al nostre poble, tot esperant 

la participació dels vilatans, un gest que tard o 

d’hora pot ser clau en la recuperació de qualsevol 

de nosaltres. 

DONACIÓ DE 
SANG, GEST DE 
SOLIDARITAT  
I DE CIVISME 
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Com ja és sabut, al ple municipal del passat 25 de setembre, 
es va aprovar una pujada de taxes al servei de recollida 
d’escombraries. I, com totes les pujades de taxes, això no 
agrada. Però cal remarcar que des de l’any 2008 no s’havien 
fet modificacions en aquesta taxa. Per tant, durant 11 anys, 
hem pagat el mateix import i ni tan sols s’hi ha aplicat la 
pujada del cost de la vida.
A efectes pràctics, l’any 2015, la taxa d’escombraries suposava 
una mica més de la meitat del cost que havia d’assumir 
l’Ajuntament per a la recollida. Si l’Ajuntament pagava a 
SECOMSA uns 61.000€ pels serveis prestats, poc més de la 
meitat  - aproximadament uns 33.000€ - es pagaven amb la 
taxa d’escombraries i la resta amb altres recursos. 
La factura de SECOMSA ha anat creixent durant aquests anys 
fins arribar als prop de 90.000€, xifra amb la que haurem 
tancat l’any 2019 (en el moment de l’escrit es desconeixen els 
números reals del mes de desembre).

Per tant, podem dir que s’ha passat de recaptar un 54% aprox. 
del cost de la factura al 2015, a un 36% l’any 2019. I es pretén, 

S’han iniciat els treballs per a la construcció d’una nova 
depuradora a Botarell. La instal•lació és molt important pel 
municipi, perquè amb la depuradora els botarellencs i les 
botarellenques tindran aquest servei bàsic garantit. 
La depuradora de Botarell estarà situada a la carretera de 
Montbrió, una mica més avall que l’actual i podrà abastir fins 
a 2.200 habitants. 
La licitació de les obres es va fer a finals de l’any 2019 i s’han 
adjudicat per un import de 2,6 milions d’euros. Els treballs per 
a la construcció de la nova depuradora de Botarell tindran una 
durada de vuit mesos i mig. 
Per ara, no està previst que es realitzin talls en cap sentit de la 
circulació, en cas que sigui necessari es faran amb la senyalit-
zació corresponent. Des del consistori recomanen circular amb 
precaució en aquest tram.

PUJADA DE LES TAXES DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

DEPURADORA
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2
amb una estimació de 49.000€ per a l’any 2020, tornar al 54% 
de l’any 2015.
D’altra banda, el futur immediat preveu que el cost de la 
recollida segueixi augmentant:

• Perquè a les empreses que presten el servei (en aquest 
cas SECOMSA) els està augmentant el cost de la tona de 
rebuig any rere any. 

• Per l’avantprojecte de Llei de prevenció i gestió de 
residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, el 
qual sembla ser que anirà en la línia de tractar que 
els costos per la prestació del servei es sufraguin amb 
el pagament dels tributs per part dels generadors 
dels residus. És a dir, el principi segons el qual “qui 
contamina paga”. 

L’actualització de taxes pretén tornar a números similars als 
d’anys enrere i prevenir-nos d’un futur, a curt termini, on 
sembla que les taxes d’escombraries vindran indirectament 
marcades per llei i en conseqüència augmentaran.
Cal dir que estem treballant en projectes per reduir el cost 
de la recollida i premiar aquells qui facin una bona recollida 
selectiva. Hem sol•licitat, per exemple, entrar al programa “la 
bona brossa”. Resumit de manera ràpida i partint de la base 
actual, com més bé reciclem, més retorn econòmic tindrem 
pel municipi. Però d’això i altres campanyes ja ens en farem 
ressò quan sigui el moment.
Entre tots hem d’assumir que, si es vol revertir la situació 
climàtica que per desgràcia tenim, la factura serà cara, i que 
ho hem de començar a fer cadascú a casa seva. Però de ben 
segur que valdrà la pena.
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Diumenge 15 de desembre, a la mitja part del Bingo organitzat 
amb l'objectiu de recollir fons per a La Marató de Tv3, 
l'Ajuntament va concedir l'ajut a l’excel·lència acadèmica en 
l’estudi al millor alumne que va obtenir el títol d’educació 
secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2018-2019 a 
la Nerea Linares Hernández. Recordem que aquest ajut es 
concedeix amb la intenció de premiar als alumnes del municipi 
amb un aprofitament acadèmic excel·lent, estimulant d'aquesta 
manera l'excel·lència acadèmica. El premi únic, de 300€, en 
les edicions anteriors ha estat concedit a la Irene Gavara, 
l'Alvaro Cárceles i al Roger Gené. La Nerea Linares ha superat  
l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb una qualificació 
de 8'75. La nostra més sincera enhorabona!

Aquesta tardor s'ha construït 
un nou columbari al 
cementiri municipal, que té 
una capacitat de 21 urnes 
cineràries.
L'obra ha estat realitzada 
per la brigada municipal.

El dia 20 de juliol es va fer 
l'entrega dels obsequis al 
Torneig de Futbol Sala en 
les categories de sub21 i 
prebenjamins, i el dia 7 de 
setembre es va fer entrega 
dels obsequis al Torneig de 
Futbol Sala de veterans.

Com a conseqüència dels forts aiguats del 22 d'octubre es va haver 
d'actuar d'urgència per tal que el veïnat pogués circular amb 
condicions pels camins municipals -també tenint en compte que 
ens trobàvem en plena campanya de l'oliva-. Els treballs van ser 
realitzats per les dues empreses locals, a les quals agraïm la seva 
predisposició a l'hora d'agilitzar la feina.
S'ha realitzat un informe de tots els danys i els costos per tal de 
demanar les subvencions previstes per la Generalitat i la Diputació. 
L'import de les actuacions va pujar la xifra de 14.846,10€.

El dia onze de setembre es va realitzar la tradicional ofrena 
floral per part de les entitats que van voler participar-hi, 
aquesta es va dur a terme a la sala de plens de l'Ajuntament a 
causa de les inclemències meteorològiques.
Un acte acompanyat per alguns dels músics locals, que van 
solemnitzar l'acte amb l'himne nacional de Catalunya tocat amb 
la gralla.

LLIURAMENT DE 
L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

CEMENTIRI VETERANS 
DE FUTBOL

CONSEQÜÈNCIES DELS AIGUATS

11 DE SETEMBRE



Emergències 112

Mossos d’Esquadra 112

Bombers 112

Sanitat respon 061

Servei d’Informació   

i Atenció a les Dones (SIAD) 977 327 155

SERVEIS MUNICIPALS 

Consultori Botarell 977 833 247

Consultori Montbrió 977 826 180

CAP Riudoms 977 850 440

Jutjat de Pau 977 826 130

Escola Mare de Déu de la Candela 977 836 571

Llar d’infants 977 098 041

Biblioteca  977 262 885

L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres de  

17.00 a 20.00 h i els dissabtes de 10.30 a 13.00 h.

AJUNTAMENT 

Matí 12.00 a 15.00 h de dilluns a divendres 

Tarda 18.30 a 21.00 h, els dimarts i dimecres 

Trucar a l’Ajuntament per demanar cita prèvia pels 

següents serveis municipals:

• Treballadora Social 

• Educadora Social 

• Serveis Tècnics

• Aparellador

• Arquitecte

El servei de recollida de residus voluminosos es du a terme 

els dilluns, de forma gratuïta. L’usuari ha de posar-se en 

contacte amb l’Ajuntament i rebrà informació sobre què 

ha de fer per desfer-se correctament d’aquests tipus de 

deixalles. 

SERVEIS ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon municipal de guàrdia
696 807 440

@Ajuntamentbotarell

@ajBotarell

@ajbotarell

Ajuntament de Botarell

Plaça de l’Ajuntament, 5
43772 Botarell

Baix Camp

977 826 130

977 826 627

ajuntament@botarell.cat www.botarell.cat

HORARI D'AUTOBUSOS
Hispano Igualadina

PRATDIP – REUS – TARRAGONA TARRAGONA – REUS – PRATDIP

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa
7.00h - 14.35h 14.10h - 14.50h - 20.10h

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa
7.10h - 16.10h 6.50h - 13.35h - 18.45h

DISSABTES FEINERS. TOT L’ANY 8.00h 13.38h - 20.20h

DIUMENGES I FESTIUS. TOT L’ANY 8.50h - 17.00h - 20.50h 8.15h - 12.33h - 20.17h

TELÈFONS D'INTERÈS


