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ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT ARRAN DE LA COVID-19
Mesures per a combatre la Covid 19
Hi havia una vegada un món que es va aturar…De cop i volta el ritme

Els núvols seguiran anant i venint, i és a les nostres mans fer créixer

frenètic dels seus habitants es va veure obligat a fer una pausa, una

el núvol blanc i fer desaparèixer el negre, encara que a hores d’ara

pausa de durada indeterminada…La sensació d’incertesa va omplir

ens sembli gairebé impossible. Arribarà, i no ho hem d’oblidar, per

el dia a dia i amb ella la desesperança, la por, el dubte i la feblesa. Un

així poder vèncer els nous núvols que vinguin.

petit ésser microscòpic va ser el responsable de tot això. Res abans ho

Des de l’Ajuntament de Botarell vam seguir, en tot moment, les

havia aconseguit, i el pitjor de tot és que ningú es pensava que res ho

indicacions donades des de l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms,

pogués aconseguir!

encapçalada per la Dra. Yolanda Herranz, la nostra referent en

Les famílies es van veure tancades a casa, sense ser conscients de

atenció primària. Vam difondre a través de les xarxes tota la

la seva fortuna, un lloc d’on no haver de sortir. Els restaurants, les

informació proporcionada al consistori amb les corresponents

botigues, els hotels… tots sense poder guanyar els diners tan anhelats.

actuacions que calia adoptar i amb l’objectiu que els vilatans i les

La ràbia i l’enuig es van sumar a tots els sentiments descrits.

vilatanes estiguessin informats en tot moment, i així continuarem

Però també va començar l’enyorança d’aquells qui estimaven,

fent-ho. Una d’aquestes accions - ja explicada més amunt - va ser la

la sensació de no saber què fer, de tenir temps per parlar amb la

desinfecció dels carrers del nostre poble i de les zones de més risc de

família, de jugar amb els seus fills, de la calma….

contagi. En aquest sentit també es van distribuir 100 mascaretes als

De cop i volta el cel es va tornar més clar, els canals d’aigua

establiments comercials del poble .

transparents, les carreteres més buides i els camps més verds. Un

Volem agrair, especialment, als comerços de la nostra vila les

núvol blanc començava a créixer per a empènyer el núvol negre creat

mesures adoptades per a protegir la salut de les botarellenques i dels

per l’ésser microscòpic.

botarellencs. També volem transmetre el nostre sincer condol a les

Poc a poc els habitants d’aquest món ple d’incongruències van

famílies de les víctimes que aquesta pandèmia ha causat al nostre

alimentar el núvol blanc, el van fer créixer dia a dia, omplint

país i a la resta del món.

el sac d’emocions boniques, esperançadores, empàtiques i

Des de la incertesa i la por, envoltades i envoltats d’esperança us

altruistes, i finalment va arribar un dia en què el gran núvol

enviem a totes i a tots la més forta de les abraçades, plena de coratge

negre va quedar reduït.

per a seguir amb el que ens marquin les autoritats sanitàries.

Desinfecció de carrers
Davant la situació de crisi sanitària, com a conseqüència de la
pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de Botarell ha dut a terme
un seguit d’actuacions, entre les quals s’inclou la desinfecció de
punts estratègics per tal d’evitar possibles contagis.
S’han realitzat desinfeccions setmanals dels carrers dels pobles
i desinfeccions gairebé diàries de les bateries de contenidors
d’escombraries.

CONSELLS

USEU MASCARETA
I GUANTS

EVITEU EL CONTACTE
AMB ALTRES PERSONES

RENTEU-VOS SOVINT
LES MANS

QUEDEU-VOS
A CASA

TEMPORAL GLORIA
El temporal Gloria del passat mes de gener

per tal de poder-lo preservar. S’han tret uns

conseqüència dels temporals, la Diputació

va afectar els camins i rieres del poble de

pins que havien provocat el descarnement

de Tarragona va treure una línia d’ajuts

Botarell, tot i que en menys mesura que els

del pou i, en breu, s’hi farà un mur

a la qual ens vam acollir. Esperem que la

forts aiguats de l’octubre passat. En aquesta

d’escullera perquè quedi ben condicionat i

subvenció ens sigui resolta favorablement

ocasió els camins municipals es van poder

no es malmeti als següents temporals. Els

i, d’aquesta manera, puguem alliberar

condicionar per un import de 4.493,35€.

treballs realitzats en aquesta zona del pou

una part del pressupost que, a hores d’ara,

El pou municipal número quatre també

quatre pujaran al voltant dels 10.000€.

ha quedat afectat per poder dur a terme

va patir desperfectes. En el moment de la

Per tal de fer front a aquestes despeses

aquestes actuacions.

redacció d’aquest butlletí s’hi està actuant

extraordinàries de l’octubre i del gener,

FESTES
Festa major de la Candelera, del 31 de gener al 3 de febrer
El primer cap de setmana del mes de febrer es va
celebrar la Festa Major de la Candelera, amb un seguit
d’esdeveniments que es van programar tenint en compte tot
el ventall d’edats. L’organització dels aquests actes va estar
condicionada pel calendari i per la voluntat de reunir la
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festa en un únic cap de setmana.
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De tots els actes programats, destaquem l’èxit assolit en la
segona edició de la Calçotada Popular en la qual, fruit de
l’experiència de l’any anterior, es van poder esmenar gran
part dels errors comesos en la primera edició; aprendre
dels errors i buscar-hi la solució és i serà sempre la nostra
voluntat.
Volem assenyalar que l’Agència de Residus de Catalunya
ens va cedir el Pop del Reciclatge, un inflable de dimensions
gegants amb el qual els infants van poder gaudir tot el dia.
Des d’aquí, us volem agrair a tots els voluntaris i a totes les
voluntàries la vostra col·laboració altruista en la realització
de tots els actes. Al mateix temps us donem les gràcies a tots
i a totes els que heu participat de la festa, sense vosaltres no
tindria cap mena de sentit.

OBRES AL DIPÒSIT D’AIGUA
Una de les prioritats de l’Ajuntament és,

El dipòsit vell, construït l’any 1966,

i ha estat, el fet de garantir els serveis

portava molts anys amb pèrdues

bàsics al poble. És per aquest motiu que,

importants. Finalment, amb aquesta

des de fa mesos, s’està treballant al dipòsit

actuació les fuites d’aigua han quedat

d’aigua.

arranjades.

La cloració automàtica de l’aigua potable

Continuarem treballant en la millora de

ja és una realitat al nostre municipi. En

la xarxa d’aigua, tal i com hem vingut fent

l’actuació que ha permès automatitzar

els darrers anys i, en aquest sentit, seguim

la cloració, també s’ha pogut realitzar la

treballant per poder dotar el sistema

independització dels dos dipòsits d’aigua,

hidràulic d’un seguit de comptadors

la qual cosa ha permès poder netejar-los

que ens permetin saber exactament

a fons i fer-ne un manteniment acurat.

l’eficiència real de la nostra xarxa.

OBRES A LA URBANITZACIÓ
LES COSTES

8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES

El passat mes de febrer es van iniciar les obres de la segona i la

El passat diumenge 8 de març, amb motiu del Dia Internacional

tercera fase del projecte d'urbanització de les Costes de Botarell.

de les Dones l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació

Les fases a executar són les corresponents a la xarxa de pluvials i

de Dones de Botarell, va organitzar un acte reivindicatiu davant

pavimentació dels carrers.

del consistori.

El procediment d'adjudicació s'ha realitzat mitjançant

A l’acte va assistir-hi un grup nombrós de dones i homes

contractació directa amb la petició pública d'ofertes i condicions

del nostre poble que es van manifestar sota el lema

administratives i d'acord amb els estatuts de la Junta de

#igualtatbaixcamp. En el transcurs de l’acte es va llegir un

Compensació de les Costes, presentant les tres millors ofertes a

manifest reivindicant el paper de la dona en la societat i

l'aprovació de l'assemblea d'associats.

denunciant les dades estadístiques sobre la violència de gènere i

L'import d'adjudicació del projecte és de 290.148,52€, diners

les desigualtats encara vigents avui dia.

aportats en la seva totalitat per la Junta de Compensació de

En finalitzar l’acte, l’Associació de Joves Pedra Fita va oferir un

les Costes de Botarell. Les obres tenen una durada prevista

vermut a l’Euterpe.

aproximada de quatre mesos. Des de l'Ajuntament i la Junta
de Compensació de les Costes ens felicitem, mútuament, pel fet
d’haver fet possible que aquest projecte, finalment, esdevingui
una realitat i, d’aquesta manera, la urbanització pugui seguir el

PROGRAMA ENDOLLA'T!
L’Endolla’t és un projecte educatiu que neix amb la finalitat d’acompanyar joves de 12 a 17 anys perquè, a
través de l’autoconeixement i el creixement personal, aprenguin a gestionar i identificar les seves emocions,
sent capaços de potenciar la seva intel·ligència emocional.
La Regidoria de Joventut ha decidit apostar per aquest projecte, esperant que sigui una eina útil
per a tots aquells i totes aquelles que ho necessiteu. Per aquest motiu, un 50% del cost del curs està
subvencionat per l’Ajuntament.
Per a més informació, podeu dirigir-vos a la següent adreça de correu: ajuntament@botarell.cat.
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seu camí cap a una integració plena al municipi.
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FESTES
Carnaval 2020
Com tots de ben segur sabeu, al nostre poble la festa agrada
molt, i el Carnaval no n’és una excepció.
Divendres 21 de febrer, vam poder gaudir de la rua que ens
van oferir els nens i les nenes de la Llar d’Infants Els Patufets
i de l’Escola Mare de Déu de la Candela pels carrers del poble.
Com a novetat, enguany es va prescindir dels plàstics en
l’elaboració de les disfresses; qualsevol ocasió és bona per reduir
el malbaratament d’aquest material i per a conscienciar els
infants de la importància de tenir cura del medi ambient.
La Xaranga Xino-Xano va ser l’encarregada d’amenitzar tant la
rua infantil com la rua del dissabte, celebrada la tarda del 22 de
febrer. D’aquesta última podem destacar la gran participació i
diversitat de disfresses tant grupals com individuals. Estem molt
contents de la bona rebuda que va tenir la nova organització
del sopar d’aquella nit, permetent que la festa no decaigués i
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aconseguint acabar la nit d’allò més animats.
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CAMPANYA T’HO ESTÀS PERDENT
Del 20 de gener al 14 de febrer, l’esport català es va bolcar amb la campanya “T’ho
estàs perdent”, basada en promoure dones esportistes als mitjans de comunicació.
L’objectiu d’aquesta iniciativa va ser posar en valor l'esport femení a partir dels seus
referents, especialment en infants i adolescents, i avançar cap a la plena igualtat tot
trencant estereotips socials.
Des de la Regidoria de Benestar Social es va considerar interessant participar en
aquesta iniciativa. Des d’aquí us volem donar les gràcies a totes les que ho vau
fer possible. Esperem que arribi el dia en què aquestes campanyes deixin de ser
necessàries.
Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle.

VIDEOCONFERÈNCIA VEÏNAL
Tenint en compte la llarga durada del confinament, el passat 21 d’abril es va
posar en marxa la iniciativa de dur a terme, periòdicament, una videoconferència telemàtica veïnal a través de l’aplicació ZOOM. L’objectiu principal
d’aquesta iniciativa és ajudar tots els veïns i totes les veïnes a resoldre qualsevol
dubte o preocupació que puguin tenir. Al mateix temps, demanar-los l’aportació de tot tipus de suggeriment per tal de valorar-lo i de tenir-lo en compte.
En aquesta primera experiència es van poder comprovar de forma satisfactòria
els beneficis que té aquesta eina, entre els quals s’hi compta el fet de permetre
la connexió de diversos botarellencs i de diverses botarellenques, independentment de quina sigui la seva ubicació. Tothom va poder expressar les seves
inquietuds. A més va facilitar, en certa manera, el contacte social entre les
persones del municipi. Tot i el confinament, el consistori de Botarell segueix
estant al vostre servei.

OBRES
Obres d’asfalt a l’avinguda Països Catalans
El 28 de gener es van dur a terme els treballs d’asfaltat de l’avinguda Països
Catalans, una obra subvencionada per la Generalitat de Catalunya dins del
Programa de dinamització territorial del Departament de Presidència. L’obra
va consistir en l’asfaltat que va des del creuament del carrer Benifet fins a la
intersecció del carrer de la Creu. Actualment resten pendents els treballs de
pintura viària, que es duran a terme abans de l’estiu.
D’aquesta manera, el ferm de l’avinguda Font Vella i el de l’avinguda Països
L’obra ha tingut un cost de 16.785,29 €

PLE TELEMÀTIC
La gestió municipal no s’atura malgrat el
coronavirus i, com a conseqüència de la prohibició
d’aglomeracions, el passat 8 d’abril es va celebrar el
primer ple telemàtic de la història de Botarell. Una
eina que pot substituir, sempre que sigui necessari, el
ple convencional.
El nostre poble ha estat el segon municipi del Baix
Camp que ha portat a terme aquesta nova modalitat
de ple municipal.
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Catalans ha quedat totalment renovat
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RECICLATGE DE RESIDUS
Tal i com vam dir en el darrer butlletí, el tractament dels residus és
una de les àrees que ens preocupa més i a la qual volem posar fil a
l’agulla durant aquesta legislatura. I per a fer-ho, seguim amb els
exemples pràctics, ja que segurament és una manera senzilla de veure
l’abast de la situació.
Analitzant l’informe de recollida de Botarell - que ens fa arribar
trimestralment SECOMSA - es pot veure que del total de residus que
generem, un 57,47% és Resta i un 42,53% el que anomenarem Altres
(comprèn fraccions com vidre, paper, cartró, orgànic…).
De fet, si fem un bon reciclatge i separem les fraccions més
acuradament, aquests números poden variar substancialment. En

Abocador de residus. Font: Wikipedia.

els municipis que es fa el porta a porta, la fracció Resta es redueix

I en segon lloc, perquè hem de saber que la factura que paguem de

fàcilment i se situa només entre el 25 – 30% del total de brossa

brossa diferencia, clarament, el preu per Tona de Resta a totes les

generada. Us convidem a analitzar el que llancem habitualment com

altres Tones recollides. Així per exemple, el preu per Tn de Resta és 10

a resta i veurem que, amb una mica de conscienciament, ¾ parts

vegades més car que el de Vidre, Envasos, Paper... i entre 2 i 3 vegades

podrien anar a un altre contenidor.

més car que el de fracció Orgànica i Vegetal.
Per tant, reduir la quantitat de Tones que llancem a la Resta al cap

Recollides

Resta

Altres

33,43 Tn

20,66 Tn
(61,80%)

12,77 Tn
(38,20%)

Febrer

32,98 Tn

18,04 Tn
(54,70%)

14,94 Tn
(45,30%)

10.000€ - en el cas de abaixar a 10 punts aquest % del 57,47% que

Març

35,98 Tn

18,04 Tn
(54,70%)

15,83 Tn
(44%)

situar-nos en percentatges iguals als pobles que fan la recollida porta

1r trimestre 2020

102,4 Tn

58,85 Tn
(57,47%)

43,55 Tn
(42,53%)

Gener

I per què ens fixem tant en la fracció Resta?
Doncs en primer lloc, perquè així com les altres fraccions es poden
reciclar i donar-los una segona vida, tot allò que no es pot reciclar
acaba, malauradament, en incineradores o en abocadors controlats
de residus. I, indubtablement, sempre és molt millor pel medi ambient
reciclar que acabar cremant la brossa o enterrant-la sota terra amb
els conseqüents problemes que això pugui generar (gasos, filtracions
al subsòl...).

de l’any té un claríssim benefici medi ambiental i un benefici per a
la nostra butxaca, que oscil·la en una forquilla aproximada d’entre
llancem ara al rebuig - fins a 25.000€ anuals d’estalvi - en el cas de
a porta i que llancen al voltant del 25% de Resta només- . Recordem
que, actualment, aquesta factura puja més de 90.000€ anuals.
Hem de prendre consciència de la situació d’emergència climàtica
que estem vivint i us animem a col·laborar, com a societat i com a
individus, a posar el nostre granet de sorra per solucionar-ho. Fent
tot allò que estigui a les nostres mans per ser un poble modèlic en la
gestió de residus i en fer bon reciclatge. Almenys, que el que cadascú
de nosaltres generem a casa nostra tinguin una bona fi.

NO ÉS MÉS NET QUI MÉS NETEJA,
SINÓ QUI MENYS EMBRUTA

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA DEPURADORA
El dia 7 de gener van començar els treballs per a la construcció de
la nova estació depuradora d’aigües residuals. L’ens encarregat de
dur a terme aquesta obra és l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
B U T L L E T Í T R I M E S T R A L M U N I C I PA L P E D R A F I TA
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durant un any, tenen un pressupost de 2,7 milions d’euros.
La nova depuradora - que estarà construïda en el termini d’un
any - serà de tipus compacte, amb tractament de fangs activats
d’aireació prolongada i reducció de nutrients. La planta tindrà una
capacitat per tractar un cabal de 326 m3/dia (població equivalent
a 2.000 habitants) i substituirà l’actual depuradora que saneja les
aigües residuals del municipi, amb capacitat per tractar 200 m3/dia
(població equivalent a 800 habitants). Per tant, la nova depuradora
garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en
compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20

població. Es retornaran les aigües degudament tractades al barranc

anys. A més d’ampliar la capacitat de tractament, la nova instal·la-

de l’Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental

ció garantirà una correcta eliminació del nitrogen.

d’aquest curs fluvial.

La nova planta estarà ubicada a prop de la depuradora que actual-

Així doncs, un cop acabada la construcció d’aquest equipament, el

ment està en funcionament, una mica més allunyada del nucli de

poble de Botarell tindrà garantit un dels seus serveis essencials.

REPTES DE LA BIBLIOTECA
Internet i les xarxes socials han permès fer una difusió
massiva de contingut creat amb la finalitat de fer més
amena l’estada a casa, durant els dies de confinament.
Principalment, els comptes s’han omplert de reptes
virals on els usuaris desafien els seus contactes a fer
algun tipus d’acció.
La Biblioteca Municipal de Botarell s’ha volgut sumar
a aquesta iniciativa amb l’elaboració d’un repte diari de dilluns a
divendres, en el qual s’ofereixen idees i propostes per a fer amb els més petits de casa.
Els reptes es publiquen al compte d’Instagram @biblioteca_botarell
i a la pàgina de facebook Biblioteca Municipal de Botarell

Integració de la Biblioteca a la Xarxa de Lectura Pública
Durant aquest primer trimestre de l’any, la Biblioteca

de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les

Municipal de Botarell ha quedat integrada al Sistema de

biblioteques públiques catalanes.

Lectura Pública de Catalunya, un espai reservat fins fa pocs

A més, per a integrar la biblioteca al Sistema de Lectura Pública

mesos a les biblioteques de municipis amb més de 3.000

hem rebut del Departament de Cultura de la Generalitat 10.000€

habitants. El fet que la Biblioteca s’hi hagi pogut incorporar

per a l’adquisició de llibres, la subscripció de títols de revistes per

representa una gran millora en els serveis que ofereix als

valor de 1.000€ i optar a la línia de subvencions que concedeix el

seus usuaris, ja que els botarellencs i les botarellenques

Departament de Cultura en matèria de biblioteques. Aquest 2020

poden accedir de manera gratuïta als documents de totes les

ja ens n’han concedit dues: 1.500€ per a l’adquisició de novetats

biblioteques de Catalunya per mitjà del catàleg Argus http://

editorials i 2.000€ per a l’adquisició de llibres i diaris. Així doncs,

argus.biblioteques.gencat.cat i, en conseqüència, al préstec

el fet de poder haver pogut integrar la biblioteca al Mapa de la

interbibliotecari. A més, tenen accés a l’eBiblio https://

Lectura Pública de Catalunya ha comportat rebre la quantitat

catalunya.ebiblio.es/ un servei que fa possible el préstec

total de 14.500€.

SANT JORDI 2020
La celebració de la Diada de Sant Jordi, una de les festes més
identitàries que tenim al país, també va veure’s alterada per l’estat
d’alarma decretat pel govern espanyol com a conseqüència de la
Covid-19. Tanmateix, l’Ajuntament no va voler passar per alt aquesta
festa tan nostrada i va celebrar la jornada amb la publicació, a través
de les xarxes socials, d’una Llegenda de Sant Jordi molt especial,
realitzada per a l’ocasió i exclusiva del nostre poble.
Un dels àmbits que s’ha vist més afectat per aquest confinament
és el sector cultural. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament,
vam voler reprogramar la festa i tirar endavant una iniciativa alternativa. Amb la
celebració virtual de la Diada de Sant Jordi, també vam voler donar tot el nostre
pugui anar marcant el govern de la Generalitat i sumar-nos a d’altres iniciatives que
es puguin proposar.
La Cultura ha estat i serà sempre un dels pilars fonamentals del país i, per extensió,
de la humanitat.

1 DE MAIG. DINAR D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
Al primer de maig, Dia Internacional del Treballador, a Botarell

La gent gran representeu una part molt important de la

és tradició celebrar el dinar d’homenatge a la gent gran del

història del poble, sou saviesa i experiència, i us mereixeu més

poble. Malauradament, com a conseqüència de la crisi sanitària

que ningú la nostra admiració, afecte i respecte. És per aquest

produïda per la Covid-19, aquest any ha estat impossible dur a

motiu que el desig de tot el Consistori és oferir-vos la celebració

terme aquesta esperada trobada.

d’aquest esdeveniment tan aviat com sigui possible

B U T L L E T Í T R I M E S T R A L M U N I C I PA L P E D R A F I TA

suport a aquest sector. Al mateix temps restem a l’espera de les calendaritzacions que
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TELÈFONS D'INTERÈS
SERVEIS

ATENCIÓ CIUTADANA
112
112
112
061

Emergències
Mossos d’Esquadra
Bombers
Sanitat respon
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
977 826 571
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.

Telèfon municipal de guàrdia
696 807 440

HORARI D'AUTOBUSOS
Hispano Igualadina

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
Excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
Vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa

DISSABTES FEINERS. TOT L’ANY
DIUMENGES I FESTIUS. TOT L’ANY

PRATDIP – REUS – TARRAGONA

TARRAGONA – REUS – PRATDIP

7.00h - 14.35h

14.10h - 14.50h - 20.10h

7.10h - 16.10h

6.50h - 13.35h - 18.45h

8.00h

13.38h - 20.20h

8.50h - 17.00h - 20.50h

8.15h - 12.33h - 20.17h

Ajuntament de Botarell
@Ajuntamentbotarell
977 826 130
977 826 627
ajuntament@botarell.cat

Plaça de l’Ajuntament, 5
43772 Botarell
Baix Camp

@ajBotarell

www.botarell.cat

Ajuntament de Botarell

@ajbotarell

