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INFO Querol
InfoQUEROL
Ajuntament de Querol

L’Ajuntament de Querol ja disposa d’una App

Plaça de Sant Sebastià, 1
Telèfon: 977 638 288
Fax: 977 639 244
De dilluns a divendres de
09:00 a 14:00 hores i
divendres de 17:00 a 19:00
hores
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Bonany
Carrer Sant Jordi
Telèfon 877910104
De dilluns a divendres de
12:00 a 14:00 hores i
divendres de 17:00 a 19:00
hores
Correu electrònic:
info@querol.cat
consultes.querol@gmail.com
www.facebook.com/
ajuntamentquerol
Twitter: @Aj_Querol

Vols rebre
l’INFOQuerol?
• Si vols rebre el butlletí mensual d'informació de l'Ajuntament de Querol, entra en aquest enllaç i
escriu aquí el teu
correu electrònic.
D’aquesta manera et
mantindrem informat periòdicament
de les novetats que
anem generant a
l'Ajuntament de
Querol .

Amb l’objectiu de complir el
compromís de l'actual equip
de govern d’apropar la informació de l’Ajuntament i de
serveis a les veïnes i veïns, ja
siguin de primera o de segona
residència, Querol disposa
d’una aplicació per a telèfons mòbils.
Entre les funcions que trobarà
l’usuari d’aquesta aplicació
mòbil, està la integració de
les alertes de protecció civil
a la app en cas de nevades
o incendis . També hi ha una
part dedicada al turisme, pels
veïns però també per les persones que ens visiten.
Hi ha també un apartat de
pregons perquè les entitats,
juntes i associacions del
municipi puguin fer arribar

informació d'interès als
veïns i veïnes. Finalment,
l’usuari podrà veure a través
de l’app els continguts que
l’Ajuntament penja a les
xarxes socials, encara que
no estiguin donats d'alta.
En els propers mesos s’aniran ampliant els continguts.
La nova App està disponible en els sistemes operatius
IOS i Android.

Hi ha un apartat de
pregons perquè les
entitats , juntes i
associacions puguin
fer arribar
informació d’interès

Nou horari de la deixalleria municipal
A partir del novembre passat,
el nou horari de la deixalleria
municipal situada al carrer
Democràcia de la Urbanització Mas Bermell és els dimecres i els dissabtes d’11:30 a
13:30 hores. En aquesta deixalleria es poden portar mobles, electrodomèstics, olis
vegetals provinents de la llar,
olis industrials i petites quantitats de runes. Caldrà presentar

Pie de imagen o gráfico.

el DNI en el moment d’entregar les deixalles. Recordeu
també que resta prohibit abo-

car deixalles al voltant dels
contenidors.
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Cau un mur del Castell de Querol

Seguim realitzant tasques
de manteniment al municipi.

El dissabte 11 de març va
caure el mur del vessant nord
del Castell de Querol, situat
dins el nucli del poble i
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Des de l’Ajuntament de Querol es lamenta aquest fet i es
recorda les gestions fetes des
del consistori per evitar que es
produís una situació com
aquesta. També es mostra la
confiança que aquest succés
faci que les altres parts implicades mostrin més interès en
la conservació del monument.
Va ser l’any 2013 quan per
primera vegada l’Ajuntament
de Querol va mostrar interès
per l’estat de conservació del
Castell de Querol, les primeres referències del qual són de
l’any 988. L’alcalde Jordi Pijoan, que llavors també ostentava el càrrec, va iniciar l’expedient per arribar a la consolidació de l’estat actual
del Castell. Durant els dos
anys següents es van mantenir
diferents reunions entre la
propietat del monument, el
director dels Serveis Territorials de Cultura de l’Ajuntament, Jordi Agràs i l’Ajuntament de Querol per obtenir la

Una imetge del Castell de Querol, que ha vist com li queia un mur.
cessió del Castell i poder buscar ajudes d’altres administracions. L’Ajuntament va fer
arribar diferents propostes
de conveni, amb l’objectiu de
la consolidació de l’estructura
actua; evitar la caiguda dels
murs actuals i la restauració
d’aquests.
Paral·lelament, l’equip de
govern de Querol, format per
(CIQ –E i CiU), va dur a
terme el projecte Aixopluc
dels Castells del Gaià, amb
ajudes europees i de la Diputació de Tarragona, per
donar a conèixer el valor dels
Castells del Gaià. En aquest
projecte hi ha un estudi complet amb planimetries per

elaborar una maqueta de l’estat actual de dos Castells del
municipi: Saburella i Querol.
Però aquest expedient va quedar aturat pel canvi de govern
després de les eleccions de
l’any 2015, que van tornar
Miguel Uroz a l’alcaldia, i les
converses amb la propietat
també van quedar en stand
bye. A finals de l'any 2016,
coincidint amb el canvi d’alcaldia que va tornar Jordi
Pijoan al càrrec, es torna a
mostrar la preocupació des de
l’Ajuntament per part del nou
equip de govern per l’estat del
Castell.

Donada d’alta la gestió del Portal de Transparència
La Junta de Govern Local ha
acordat per unanimitat donar
d’alta a la Seu de l’Ajuntament de Querol transparència 2.0 a través de l’EACAT en Jordi Salvat Rovira
amb el perfil “editor de continguts”. Actualment ja es
poden consultar algunes dades
i documents en el Portal de
Transparència que s’aniran
ampliant gradualment.

Salvat, que des de l’agost de
2015 dur a terme el servei de
manteniment de la web municipal i situació a les xarxes socials de l’Ajuntament
de Querol, s’encarrega ara
també del manteniment de les
dades del Portal de transparència després que hagi finalitzat l’assistència de la Diputació de Tarragona consistent

en l’assessorament, la recopilació i la introducció de dades
a la plataforma de transparència, per complir la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Mesures per afrontar l’onada de fred i neu que vam patir
L’Ajuntament de Querol ha
actuat davant les onades de
fred d’aquest hivern amb diferents mesures. Es va llençar
sal per 20 quilòmetres de
carrers del municipi per garantir la seguretat del trànsit
davant els episodis de fred i
neu. Hi havia dos tractors
avisats per si hi havia alguna
eventualitat que requerís de la
seva actuació. Es van emetre
avisos a la ciutadania a través de les xarxes socials de
l’Ajuntament amb informació actualitzada de l’evolució
de l’onada de fred i de neu.
Afortunadament no es van
haver de lamentar accidents.

Des de la tarda del dimecres
25 al matí del dijous 26 de
gener es van registrar nevades
als punts més alts del municipi, que van oferir imatges com
aquestes amb alguns centímetres de neu. El darrer cap de
setmana de març es van tornar
a repetir les imatges de neu
en els punts més alts del municipi.

El delegat del Govern visita el municipi
El delegat del Govern a
Tarragona, Òscar Peris, va
visitar el dilluns 6 de març el
municipi de Querol, en el
marc de les visites protocol·làries que està fent a les
diverses localitats de la demarcació. Peris va signar el llibre
de visites de l’Ajuntament i va
visitar, acompanyat de l’alcalde, Jordi Pijoan, l’Aixopluc

dels Castells del Gaià i les
diferents urbanitzacions del
municipi. Pijoan va explicar al
delegat del Govern les principals preocupacions del municipi, entre els quals estan el
desenvolupament de les urbanitzacions i el problema de les
llicències d’obres que no es
poden atorgar perquè no hi ha
els plans urbanístics fets. Van

tractar de temes turístics, una
àrea que el municipi està potenciant. Peris es va interessar
per aquests problemes i es va
posar a disposició per a
col·laborar a solucionar-los.
Van fer seguiment dels temes
en què estan implicades les
dues administracions.

Òscar Peris i l’alcalde de
Querol, Jordi Pijoan.

Buidada la Bassa de Cal Castellà

Millora de l’aparcament a Can Llenas

L’Ajuntament de Querol ha
procedit al buidatge i neteja de
la Bassa de Cal Castellà per
a la seva utilització pels
Bombers en les seves tasques
de prevenció i extinció d’incendis forestals. Aquesta bassa
està situada en un zona sota el
Puig d’en Rovira.

Amb una despesa de 2.700
euros, l’Ajuntament de Querol ha millorat l’aparcament
del local social de Can Llenas. Aquestes obres han consistit en posar formigó en
aquest espai on acostumen a
aparcar vehicles en aquest
nucli del municipi.

La Bassa de Cal Castellà esta
situada en una xona sota el
Puig d’en Rovira.

L’aparcament millorat està al
costat del local social de Can
Llenas.
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Obres de millora a la carretera C-37
La carretera C-37 ha
experimentant obres de
millora els darrers mesos.

S’han invertit 18.000
euros en reparar vials
públicsi i esllavissades
i 8.500 en la
recuperació de
passarel·les i
senyalització

El Departament de Territori i
Sostenibilitat realitza des del
passat mes de novembre
obres de millora a la carretera
C-37 entre el Pont d'Armentera i Querol, per un valor de
2,2 milions d'euros. Aquests
treballs, que tindran una durada de sis mesos, permetran

afavorir la seguretat viària i la
comoditat en la conducció
amb la renovació del ferm, la
formació de cunetes i la
col·locació de noves barreres
de seguretat. La carretera C37 discorre des de Valls fins
a Igualada; en gran part del
seu recorregut per la demarca-

ció de Tarragona, l'estat del
ferm i l'amplada de la calçada,
–entre els 5 i els 6 metres–
aconsellava executar obres de
renovació del paviment i de
formació de cunetes formigonades trepitjables.

Més de 23.500 d’euros en la reparació dels
efectes de la darrera Gaianada
En els darrers mesos s’han
portat a termes les diferents
actuacions per a reparar els
efectes de la Gaianada que va
afectar el nostre municipi i
altres municipis de la conca
del riu Gaià el novembre de

l’any 2015. S’han destinat
8.597 euros per a recuperar
les passarel·les i la senyalització de la ruta que discorre
paral·lela al riu. Fins a 18.000
euros s’han invertit en reparar
vials públics i esllavissades.

Aquestes actuacions s’han
finançat per la resolució de
subvenció directa per a la
reparació dels aiguats del 2 de
novembre de 2015 del Departament de Governació de la
Generalitat.

Tercera estació meteorològica a Querol
Una imatge de la nova estació
meteorològica de Querol.

Recentment s’ha instal·lat una
estació meteorològica a la cara
nord de la serra de MontagutFormigosa, a 920 metres
d'altitud, que és la tercera al
municipi de Querol i que es

converteix en l'estació situada
al punt més elevat del sistema
prelitoral central i de l'Alt
Camp. L’estació recull dades
de pluviometria, de les ratxes màximes de vent o de

les entrades d'aire fred. Les
dades que es reben de l'estació
es poden consultar a la xarxa
meteoclimàtic i hi podeu accedir a www.querol.cat.

Querol surt a l’Espai Terra de TV3
El dilluns 19 de desembre el
programa de TV3 Espai
Terra va emetre un reportatge
del Camí de les Terres del
riu Gaià. El reportatge es va
centrar en el tram del riu entre
Santa Perpètua al Pont d'ArUn moment del rodatge del reportatge.

mentera, passant pel municipi
de Querol. El reportatge va
donar a conèixer espais poc
coneguts del riu. El podeu
veure a TV3 a la carta:
www.ccma.cat/tv3/espaiterra.

