
INFO Querol 

Gràcies a la línia d’ajuts de la 
Diputació de Tarragona, 

l'Ajuntament de Querol ha 

destinat enguany 10.346 euros 

a franges perimetrals de 

protecció contra incendis 

forestals. S’ha actuat en 5 
hectàrees a Mas Gassons i 6 

més a Mas Vermell. A més, 

en la línea d'actuacions per a 

prevenir incendis forestals, a 

l’abril  es va arranjar la bassa 
de Cal Castellà. 

 

Atenció amb el foc 

Recordeu durant l’estiu 
augmentar les mesures de 

precaució amb el foc prop de 

zones boscoses: no llenceu 

burilles enceses; no feu foc, 

no llenceu coets ni petards, 

no feu barbacoes; en cas 

d’incendi, allunyeu-vos del 

foc. Si hi ha incendis, pot 

haver restriccions a les àrees 

afectades.  

L’Ajuntament de Querol destina 10.346 euros 
a franges de protecció contra incendis forestals 

El dissabte 22 d’abril es van 
alliberar cinc tortugues de 

rierol a l'Alt Gaià. Va ser al 

pas del riu Gaià de pel nostre 

municipi.  Les tortugues 

alliberades es diuen Rayo, 

Rol, Tuga, Quer i Popi, 

procedents del Centre de 

Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya 

(CRANC). Després de 

l’alliberament es va llegir el 
Conte de la tortuga per als 

més petits i hi va haver un 

pica-pica per a tots els 

participants. 

Alliberades 5 tortugues de rierol a l’Alt Gaià 

Butlletí Informatiu de Querol 

Juliol 2017 

Núm. 2 

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 . 

 

InfoQUEROL 

Ajuntament de Querol 

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 

S’ha actuat en cinc 
hectàrees a Mas 

Gassons i sis més a 

Mas Vermell amb 

uns treballs que van 

durar una setmana 

mailto:http://querol.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=608%3Avols-rebre-el-nostre-butlleti-dinformacio-mensual&catid=3%3Anoticies&lang=en


Querol va tornar a ser el cap 

de setmana de Sant Joan 

l’escenari d’una festa “rave”, 
la segona en menys de d’un 
any. Aquesta festa il·legal va 

acollir més de 500 persones 

en una zona protegida i en un 

període amb un altíssim risc 

d’incendi. L’Ajuntament de 
Querol considera que caldria 

revisar els protocols de les 

administracions i cossos de 

La 8a Marxa per les Terres 

del Gaià va passar, com cada 

any per Querol. Van fer nit al 

nostre poble entre la primera i 

la segona etapa. 

L’Ajuntament vol que s’impedeixin les ‘raves’ 
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Millores a Mas Vermell i Ranxos de Bonany 

Els Ajuntaments de Querol i 

Pontons han acordat  arranjar 

l'entrada a Mas Vermell 

assumint al 50% els 3.100 

euros de pressupost. Es 

posarà formigó a laterals del 

camí i es tallaran els pins més 

molestos. L’Ajuntament de 
Querol ha arranjat també la 

pista de Ranxos de Bonany 

per habilitar-hi un accés. 

El llavors tècnic del Barça Luis Enrique se’l va poder veure 
per Querol just acabar la temporada per practicar el ciclisme. 

Membres de l'Associació de Veïns de Querol van recollir 

residus a la rasa de la Font en la campanya  Cleanupeurope. 

L'Ajuntament de Querol va ser víctima el maig del cibertac 

massiu amb el software maliciós que va afectar moltes 

empreses i administracions a nivell mundial. Els fets van ser 

denunciats als Mossos d'Esquadra. Es van poder recuperar una 

part important dels arxius, que estenien en còpies de seguretat  

El Servei de Fauna i Flora del 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat ha descobert una 

nova espècie d'insecte, anomenat 

el llagost-pedra d'Ancosa 

(Prionotropis ancosae). Es 

tracta d'un ortòpter localitzat 

únicament a la Plana 

d'Ancosa. L’aïllament de 
l'altiplà on viu ha propiciat 

que, durant milions d’anys, 
s'hagi anat diferenciant de la 

resta d'espècies del seu grup.   

Una imatge de l’entrada a la urbanització de Mas Vermell.. 

Cent persones s’han 
descarregat 

l’aplicació per a 
telèfons mòbils que 

a l’abril va estrenar 
l’Ajuntament de 
Querol. L’App està 
disponible en 

sistemes operatius 

IOS i Android. 
de situacions il·legals, 

potenciant la prevenció. 

implicats per evitar que es 

produeixin aquest tipus de 


