
INFO Querol 

L'Ajuntament de Querol està 
invertint 13.000 euros en 
treballs d'urgència en cinc 
carrers de la zona B i C de la 
urbanització Mas Vermell. 
L'objectiu d'aquesta actuació 
és millorar la seguretat dels 
vehicles i l'accessibilitat per 
part dels veïns al nucli de la 
urbanització i a les vies 
principals. 

Aquests carrers estaven en 

pèssim estat, cosa  feia 

molt difícil l'accés a els 

diferents habitatges aïllats. 

La zona C de Mas Vermell 
està situada ara en terreny 
rústic i la zona B és un sòl 
urbà delimitat sense cap 
previsió de desenvolupament 
a mig termini. L' Ajuntament 

actua en 5 carrers -
Democràcia, Montagut, 
Vermell, Cucut i Colònies-, 
repartint 9 cubes de formigó 
amb mallat i diferents 
camions de grava fina. 

S’inverteixen 13.000 euros en una actuació 
d’urgència en cinc carrers de Mas Vermell 

La Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament 
d'Agricultura, ha netejat 
aquests mes de novembre 
boscos públics entre 
Aiguamúrcia i Querol. 
Precisament a inicis del mes 
de novembre Bombers de la 
Generalitat i els ADF de 
Querol i Pontons van haver 
d’actuar per foc de llamp 
provocats per una tempesta: 

un a Mas Vermell i l'altre a 
Montagut. Aquests focs 
poden estar latents durant 

quatre dies després que 
caiguin. Es van  cremar uns 
100 m2 de vegetació. 

Treballant contra el foc als nostres boscos 

Butlletí Informatiu de Querol 

Novembre 2017 

Núm. 3 

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 

Dilluns, de 12:00 a 14:00 
hores, de dimarts a divendres 
de 9:30 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 

L’objectiu  és 
millorar la seguretat 

dels vehicles i 

l’accessibilitat al 
nucli de la 

urbanització    

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


Aquest passat mes de setembre, després de tres 
mesos tancat, va tornar a obrir al poblede Querol el 
Restaurant Sant Jordi, establiment emblemàtic del 
municipi a peu de la carretera C-37. 
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Festes majors de Querol, Can Llenas i Ranxos 

L’agost és temps de festa a Querol, no només 
al poble sinó a Can Llenas i Ranxos de Bonany, 
amb una programació d’actes variada, per a 
totes les edats. En el marc de la Festa Major de 
Querol, el 13 d'agost es va presentar el Mapa de 

camins de Querol, d'Editorial Piolet, en un acte 

L’Ajuntament de Querol ha aprovat la compra d’una pala 
llevaneus per instal·lar a una pick up. D’aquesta manera se 
sumarà a les pales de treure neu que tenen els tractors dels 
pagesos. La mesura comportarà una eficiència major que 
beneficiarà. El cost de la pala són 8.500 euros. 

El  Rally RACC Catalunya-Costa Daurada va tornar a 

passar enguany en la seva 53a edició per Querol i Esblada 
generant molta expectació i també alguns talls de circulació. 

Els Serveis de Cultura de la 

Diputació de Tarragona ha 

concedit una subvenció de 

4.485 euros a l’Ajuntament 
de Querol destinada a inversions en equipaments municipals 
d’interès ciutadà. Aquesta subvenció s’uneix a altres concedides 

L'alcalde de Querol, Jordi 

Pijoan, va partcipar aquest 

mes d’octubre a Tarragona 
en la la II Trobada 

d’alcaldes dels pobles de la 
Ruta Maginiana. Un 
homenatge a totes les localitats 
que fan possible la Baixada de 
l’Aigua de Sant Magí.   

 

presidit pel delegat del Govern, Òscar Peris. El 
Mapa de camins de Querol conté, més d’un mapa 
de camins per fer a peu i en BTT, la principal 
informació turística del municipi. El llibre es 
pot adquirir per 3 euros a les oficines 
municipals. 

L'Ajuntament 
de Querol, 
després ha 
contractat una nova 
administrativa a mitja jornada 
amb l’ objectiu facilitar els 
tràmits dels veïns i veïnes de 
les urbanitzacions, Bonany i 
masies pròximes a l’OAC de 
Bonany, que amplia els seus 

horaris i ara obrirà els 

dilluns, de 12: a 14:00 hores; 

de dimarts a divendres, de 

9:30 a 14 hores i divendres 

de 17 a 19 hores. 


