REVISTA
LOCAL
DE RIUDECOLS

2n SEMESTRE
2020
NÚM. 50

REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL

La foto
de la portada

SUMARI

SUMARI

2

Opinió.
L’Ajuntament informa.
Les Voltes. Curiositats de la història.
Grups polítics.
Llar d'infants Els Pesolets.
Escola Mare de Déu del Roser.
Vine a la biblioteca municipal
de Riudecols.
Associació de la Gent Gran.
In Memoriam. Marcel·lí Sanges
Esmerats.
Associació de Dones Puigcerver.
Un any de poques excursions.
Senderó.
Col·laboracions
Comaigua, encara que no ens vegis,
seguim treballant per a tu.
La deixalleria mòbil, una oportunitat
per a reciclar més i millor.
Adéu senyoreta.
A la senyoreta Maria.
Quo Vadis Riudecols.
Poemes.
Montserrat Carulla i Ventura.
Noche de Reyes. Dulce Navidad.
Naixements.

3
4
8
9
10
11

Campanar d’espadanya de l’Església de la Concepció de Les Voltes.
Imatge cedida per Josep Maria
Casanoves, veí de Les Voltes
Probablement es va construir l’estiu de 1767 en substitució d’un
de més antic segons consta al
Dietari de Manuel Juncosa (vegeu
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tre de 2020). Les campanes són
posteriors, si més no la gran, que
està datada del 1878 (vegeu El
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ADRECES D’INTERÈS
Ajuntament de Riudecols
C. La Parra, 2 - Tel. 977 817 009
627 30 67 45

Comaigua. WhattsApp d'Att. al Client:
636 916 692. De 8:30 a 16:00 h.
Avaries: 900 100 342, servei 24 h.

Escola Mare de Déu del Roser
de Riudecols
Av. d’Alforja, s/n - Tel. 977 560 023

CAP Les Borges del Camp
Av. Font de les Escales, 2
43350 Les Borges del Camp
Tel. 977 560 089

Llar d’infants municipal “Els Pesolets”
Av. d’Alforja, s/n - Tel. 665 784 925
Consultori mèdic de Riudecols
Pl. de La Parra, s/n
Tel. 977 560 355

Farmàcia Pellicer
C. Major, 19 - Tel. 977 817 360
Emergències 112
Generalitat de Catalunya
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Les coses més
importants
Estimades veïnes i veïns,
El Nadal ha arribat a Riudecols. Ha vingut carregat
de sorpreses, d'il·lusions i de bons desitjos. Ha anat
entrant a les nostres llars a poc a poc, omplint-les
amb la seva màgia.

Estem vivint un any de canvis, en el qual som més conscients
que mai que hem d'estar compromesos amb el nostre territori, la nostra economia i la nostra gent.
Des de l'Ajuntament, ens hem bolcat des del primer minut en
la lluita contra la pandèmia i, en totes les mesures, recursos
i accions per superar la crisi, hem donat i seguim donant el
millor de nosaltres mateixos anant, fins i tot, més enllà de les
nostres competències i recursos propis.

Cap a una
nova etapa
comunicativa

Els darrers mesos no han estat fàcils per a ningú. A part
del dolor causat per la situació sanitària i social, hem hagut
d'aprendre a fer les coses d'una altra manera. I, sobretot, hem
après que l'ordre d'importància de les coses no és el que de
vegades pensem. Aquests mesos, hem vist que les coses més
importants estan en els petits detalls.
A causa de la pandèmia, sabem que aquest any no podrem
fer moltes de les coses que ens agraden. Gaudim d’aquest
Nadal, un Nadal diferent, però amb l'esperit de sempre.
Us desitjo unes molt bones festes i un any 2021 ple de felicitat.

OPINIÓ

M'agradaria tenir un record per aquelles persones que ens
han deixat, veïns i veïnes estimades de Riudecols i, entre
ells, l’Artemi Teixidó, fundador d’Indústries Teixidó; el Marcel·lí Sanges, Jutge de Pau suplent; i la nostra estimada Senyoreta Maria, la Maria Torrents.

La vostra alcaldessa, Beatriz Mayordomo i Pujol
Des de la regidoria de Comunicació ens plau anunciar-vos que
aviat deixarem enrere la pàgina web actual de l’Ajuntament
de Riudecols, molt poc dinàmica i no adaptada als dispositius
mòbils que totes i tots utilitzem, com ara telèfons mòbils o
tauletes.
Així doncs, estem treballant en una nova pàgina web, la qual
estarà disponible en els propers mesos, molt més atractiva,
amb molta més informació, més actualitzada, on es puguin
facilitar molt més els tràmits a la ciutadania i, sobretot,
optimitzada per a dispositius mòbils, un dels grans avenços
tecnològics del qual gaudim actualment. No deixarem que
Riudecols torni a quedar-se enrere per enèsima vegada.
D’altra banda, en els propers mesos també s’instal·laran
diverses cartelleres informatives a tots els nuclis poblacionals
del municipi: Les Irles, Les Voltes, la urbanització Les Costes,
la urbanització Riu-club i Riudecols.
Finament, desitjar-vos un molt bon Nadal i un molt bon any
nou a totes i a tots vosaltres!
Pau Tarrés i Bartolí, Regidor de Comunicació
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NOVETATS CALENDARI FISCAL 2021
S’ha establert un nou calendari fiscal de l'Ajuntament de Riudecols pel 2021, que ha estat elaborat per l’equip de govern
municipal amb l’objectiu d’ajudar les famílies a fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. El canvi més
significatiu és el fraccionament de l’Impost sobre Béns Immobles de caràcter urbà, que es passarà a pagar en dos períodes:
CONCEPTE

Meritament

Inici període

Fi període

IBI URBÀ FRACCIONAT 1/2

Anual 1

15/3/2021

17/5/2021

IBI URBÀ FRACCIONAT 1/2

Anual 2

30/7/2021

30/9/2021

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

El calendari fiscal de 2021 s’ha planificat de la següent manera:
CONCEPTE

Meritament

Inici període

Fi període

IBI URBÀ FRACCIONAT 1/2 (1)

Anual (1)

15/3/2021

17/5/2021

IVTM

Anual

31/3/2021

31/5/2021

Taxa Preus Públics (brossa, cementiri i TV)

Anual

30/4/2021

30/6/2021

IBI RÚSTIC

Anual

30/6/2021

31/8/2021

IAE

Anual

30/7/2021

30/9/2021

IBI URBÀ FRACCIONAT 1/2 (2)

Anual (2)

30/7/2021

30/9/2021

GUAL

Anual

1/9/2021

1/11/2021

Noves bonificacions per al 2021
També us volem informar que aquest
2020 s’han revisat algunes ordenances fiscals, establint noves bonificacions per adaptar-les a les necessitats
actuals. Els canvis més rellevants són
els següents:
Impost sobre construccions, instal·
lacions i obres:
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• Una bonificació del 90% de la quota
de l'impost per obres que afavoreixin
les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats.
• Una bonificació del 75% de la quota
de l'impost a totes les construccions,
instal·lacions o obres sempre que siguin habitatges unifamiliars o plurifamiliars rehabilitats, i que es realitzin al
el nucli antic, al nucli de Les Irles o al

de Les Voltes.
• Una bonificació del 25% de la quota
de l'impost en aquelles construccions,
instal·lacions o obres que incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar.
• Recordem que existeix una bonificació del 90% de la quota de l'impost a la
rehabilitació i conservació de les façanes dels habitatges de la localitat com
a mesura de foment del manteniment
i conservació dels habitatges.
Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM):
• Una bonificació del 75 % de la quota
per a vehicles elèctrics.
• Una bonificació del 50 % de la quota
per a vehicles amb tecnologia híbrida

o funcionament amb gas natural.
• Recordem que els vehicles històrics
i/o amb una antiguitat mínima de 25
anys tenen una bonificació del 100%.
Quan, com i on es poden sol·licitar?
Es poden sol·licitar per l’interessat en
el moment de realitzar la sol·licitud de
llicència d’obres o, en el cas dels vehicles, un cop adquirit el mateix. En cap
cas s’aplicaran directament.
Els tràmits es poden realitzar a les oficines municipals o a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Riudecols.
Jordi Mariné i Solanellas
Regidor d’Hisenda, Telecomunicacions
i Equipaments
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El benestar social i la igualtat
les edats del poble; hem projectat la pel·lícula “Solo mia", del
director Javier Balaguer, en denúncia a la violència masclista;
i hem pintat la barana de la Plaça Euterpe amb els colors de
la bandera LGTBIQ+ en recolzament i suport a la diversitat
de gènere.
Rosa Maria Samper i Folqué
Regidora d’Ensenyament, Benestar Social
i Igualtat de Gènere

Renovem la xarxa d’aigua
i clavegueram de la carretera d’Alcolea
Aprofitant que s’havia de dur a terme la renovació
d’un tram de la vorera de la carretera d’Alcolea, l’equip
de govern va considerar oportú aprofitar aquesta
obra per a executar, alhora, la renovació de la xarxa
d’aigua i clavegueram i, per tant, estalviar costos en
actuacions futures d’arranjament de fuites al llarg
del temps.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Construir una societat més justa en base a la convivència, la
sensibilitat, el respecte i la tolerància també forma part de
l’ideari del nostre Ajuntament. Per aquest motiu, s’han dut a
terme accions referents a la perspectiva de gènere. Les regidores de l’Ajuntament hem explicat el conte de l'Àngela Turin
“Rosa caramel” a les més petites i als més petits del poble a
la Casa de Cultura. Amb la col·laboració de l’Associació de
Dones, hem realitzat la pintada d’un mural per a la igualtat de
drets i oportunitats d’homes i dones amb les dones de totes

Aquesta actuació ha estat adjudicada a l’empresa Canalizaciones La Torre SL amb un termini d’execució de l’obra de tres
mesos i amb un import d’adjudicació de 95.541,60 euros.
L’execució de les obres s’estan realitzant en trams de 50 metres aproximadament, per tal de minimitzar les molèsties als
veïns amb la substitució de la canalització del clavegueram i
del subministrament d’aigua, i amb la possibilitat de demanar
l’escomesa d’aigua a aquells veïns que hi estiguin interessats.
L’obra es finança a través d’una subvenció del PAM 2017,
corresponent a la renovació d’un tram de vorera de la carretera d’Alcolea a Riudecols, per un import de 49.350 euros.
L’Ajuntament, destina 46.192 euros a la renovació d’un tram
de les xarxes d’aigua i clavegueram a la carretera d’Alcolea.
Andrea Ramírez i Velasco
Regidora d’Obra Pública
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La fibra òptica ja ha arribat
a Riudecols
El passat mes de novembre, vam assolir un dels grans reptes dels nostre
programa electoral: portar la fibra òptica al nostre municipi, gràcies a la
col·laboració amb l'empresa Adamo. De moment, hem finalitzat la primera fase
del projecte i una gran part de la població ja pot gaudir d’aquest nou servei.
Aquest és només el primer pas i encara ens queda molta feina per fer. Per
aquest motiu, seguim treballant per arribar en aquells punts on, de moment,
no s’ha aconseguit arribar. En alguns
casos, perquè la infraestructura no estava preparada i, en altres, per l’alt cost
que comporta fer el desplegament en
determinades zones, com són la Urbanització Riu-Club o Les Irles.

En aquests casos, s’han d’utilitzar un
gran número de pals de telefonia i, per
fer-ho, l’empresa Adamo ha de demanar autorització a la empresa propietària, Telefònica (que no sempre ho posa
fàcil), a part de l’alt cost que comporta
(aproximadament uns 2.000 euros per
cada pal). L’objectiu principal és assolir la segona fase i portar la fibra a la
Urbanització Les Costes. Esperem que

el mes de gener ja en puguin gaudir.
Paral·lelament, seguirem realitzant els
estudis i les gestions necessàries per
arribar a la resta de zones, camí que
no serà fàcil i ràpid de solucionar, però
tenim el compromís moral de dur-lo a
terme.
Una altra de les opcions que estem valorant és que, finalment, sigui Telefònica la que realitzi aquestes zones. Actualment, tenim el compromís de realitzar
el desplegament per part seva i està
previst realitzar-ho el 2021, encara que
no s’ha pogut concretar cap data.
Jordi Mariné i Solanellas
Regidor d’Hisenda, Telecomunicacions
i Equipaments

Cap a un canvi de baixes emissions en carboni
Des de fa prop de tres anys, la Diputació de Tarragona
dota els diferents ajuntaments d'una subvenció anomenada PAES (Pla Acció per l'Energia Sostenible), l'objectiu
de la qual és dur a terme les diferents accions previstes
per cada municipi per tal de reduir les emissions en
carboni. Com?
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Per a l’equip de govern, és important seguir contribuint
en aquest aspecte: per una banda, perquè seguim assolint
una sensibilització amb el medi ambient; i per l’altra, aconseguim reduir la despesa en la facturació elèctrica.

Existeixen quatre línies d’actuació:

És important tenir en compte que l'import actual de l'enllumenat públic suposa un 10% del pressupost de l’Ajuntament.

1. La substitució d’enllumenat.
2. Millora de l’aïllament dels edificis.
3. Instal·lació d’energia renovable, per exemple, plaques
solars.
4. La instal·lació de fonts d’energia sostenible, per exemple, calderes de biomassa.

Per a la convocatòria del 2020, l’Ajuntament de Riudecols
ha apostat per seguir substituint l’enllumenat públic per
tecnologia LED, amb un objectiu clar de reduir el consum
d’energia elèctrica. L’actuació sol·licitada per dur a terme
durant el 2021 és la substitució de l’enllumenat de la carretera Alcolea i del nucli de Les Voltes.
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No obstant això, ens hem adonat que l’actual model que tenim del servei de
voluminosos i, sobretot, el seu cost, aviat ja no serà assumible sense encarir la taxa que es cobra a la ciutadania. A dia d’avui, ja portem destinats en
aquest servei de voluminós permanent més d’11.000 euros, i les taxes que
paga el consistori a Secomsa per la tria d’aquests residus s’incrementaran
prop del 20% el 2021 respecte les d’enguany. Si hi sumem la tendència perillosament creixent que s’està produint en l’ús d’aquest servei, on s’ha trobat,
en múltiples ocasions, persones alienes al municipi llançant-hi residus, ens
podem trobar en una situació sense precedents en els propers mesos, fet al
qual volem anticipar-nos.
Us deixem el detall dels costos mensuals d’aquest servei de voluminosos en
aquest 2020, on en veureu l’evolució creixent que s’hi està produint:

Evolució Cost Mensual Servei de Voluminosos a
Riudecols 2020
2.099 €

410 €

2.401 €

956 €

AG
O
ST
SE
TE
M
BR
E
O
C
TU
BR
E
N
O
VE
M
BR
E

444 €

JU
LI
O
L

444 €

JU
N
Y

914 €

1.313 €

M
AI
G

881 €

AB
R
IL

823 €

M
AR
Ç

472 €

G
EN
ER
FE
BR
ER

€2.500
€2.000
€1.500
€1.000
€500
€0

Per aquest motiu, ens hem plantejat un nou sistema de recollida de voluminosos. A partir del proper mes de gener, ubicarem el contenidor en una
zona diferent i només hi haurà un contenidor al mes. Un cop aquest estigui
ple, fins el proper mes no n’hi haurà un altre. Us volem recordar que si algú
té qualsevol emergència pot anar a títol personal directament a la planta de
Secomsa a Botarell.
També us volem anunciar que aviat hi haurà una mini deixalleria fixa al centre
del poble pels residus petits i molt contaminants com poden ser: piles, bateries de petits electrodomèstics, bombetes, bombetes LED, telèfons mòbils,
CD i DVD entre d’altres.
Finalment, us volem agrair la participació i l’ús que heu donat a la deixalleria
mòbil que hem portat al municipi en un parell d’ocasions aquest any. Segons
les dades de Secomsa, vàrem ser el municipi més participatiu i recol·lector
del Baix Camp.
Raül Grau i Pina
Regidor d'Urbanisme, Serveis Municipals, Personal, Medi Ambient i Agricultura

Serveis Municipals
Actualment, es porten a terme les
obres de la vorera de la carretera d’Alcolea del Pinar (N-420). El sanejament
del clavegueram i de l’abastament
d’aigua és una notícia molt satisfactòria, ja que he vist de primera mà
el deteriorament en què es trobava
la xarxa de clavegueram en aquesta
zona: era pràcticament inexistent en
part del tram on s’està treballant i la
part que ja existia romania en un estat
de deteriorament que impedia el seu
funcionament òptim, provocant desviaments de les aigües residuals.
També us volem informar dels actes
vandàlics que hem patit a la plaça la
Barceloneta, una plaça arranjada recentment. Quan passin aquestes festes desitjades, s’arranjarà de nou per
retornar-la al seu estat inicial. Des
d’aquí, fem una crida al civisme de la
ciutadania, ja que ens trobem alguns
vàndals que condueixen el seu vehicle amb la música a volums extremadament alts i a velocitats excessives i
temeràries, que podrien provocar un
accident molt greu dins de la població.

L E S N O S T R E S E N T I TAT S I A S S O C I AC I O N S

Voldríem començar amb una petita reflexió sobre el servei de recollida porta
a porta de residus. Actualment, tal com us vam informar en el darrer butlletí,
estem al 75% de reciclatge dels residus que generem, la qual cosa ens fa
sentir molt orgullosos i ens permet no haver de pujar la taxa d’escombraries,
com malauradament sí que ho han hagut de fer municipis amb les característiques similars al nostre poble. També volem tornar a remarcar que aquestes
xifres s’assoleixen gràcies al compromís de totes i tots vosaltres. Vosaltres
heu aconseguit que Riudecols sigui un dels municipis bandera del reciclatge
a la província de Tarragona i, fins i tot, a Catalunya.

Tanmateix, us volem anunciar que aviat
disposarem d’un nou vehicle més dinàmic per a la Brigada Municipal, fet que
agilitzarà i facilitarà l’optimització dels
recursos disponibles per a les seves
tasques.
Finalment, voldríem agrair l’aportació
econòmica de 1.893,26 € que realitzà
la Societat de Caçadors Puig-marí de
Riudecols per a la recent pavimentació d’un tram molt malmès del Camí
de Riudecols a Puigcerver.
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L E S VOLT E S

Seguint el fil dels fets històrics més o
menys importants esdevinguts a Les
Voltes i a Riudecols que vam encetar
en l’anterior publicació d’El Lledoner,
aquest cop farem referència a l’afectació que va tenir l’exclaustració de
les ordres religioses de 1835 i la desamortització de Mendizábal (1836)
-procés emmarcat en la Primera Carlinada-, i la desamortització de Madoz
de 1855 a Riudecols i a Les Voltes.
Començarem amb l'ermita de Sant
Bartomeu de Riudecols de la qual, actualment, en queda ben poca cosa. El
santuari va ser destruït durant la primera Carlinada en la revolta de 1835
i sembla ser que els autors van ser residents de Riudecols però que no eren
nascuts al poble (1).
Posteriorment, i com a aplicació de la
desamortització de Madoz, l’ermita de
Sant Bertomeu va ser venuda al veí de
Riudecols, Josep Cervera i Rius. És de
suposar que en realitat el que interes-

sava al comprador era la terra on estava emplaçada l’ermita (2).
Un cas més curiós el trobem a Les
Voltes. Podríem pensar que l’exclaustració de la major part d’ordres religioses de 1835 no podia afectar en res
a aquest llogaret on, tret de l’església
de la Concepció, no hi ha cap més edifici religiós. Doncs fent una recerca al
registre de la propietat d’una finca urbana a Les Voltes, ens trobem aquesta curiosa deixa en un testament de
1840:
“Ramon Aragonés y Solanellas labrador
vecino que fue de la villa de Riudecols
era al parecer dueño de la finca arriba
arriba lindada y en el testamento que
firmó ... a treinta de Noviembre de mil
ochocientos cuarenta queriendo disponer de sus bienes y de su difunta
muger Maria Aragonés y Rogé a tenor
de las facultades que para ello le dió
en su ultimo testamento que otorgó
en la vicaria perpetua de dicha villa

de Riudecols despues de disponer
de su entierro y funerales quiere y
es su voluntad que a sus hijos Ramon Aragones monge exclaustrado
de Poblet y Juan Bautista Aragonés
Monge exclaustrado de Santas Creus
mientras dure la exclaustracion y no
tengan para estar se les mantenga y
dé habitacion en su casa con todo lo
necesario a la vida humana haciendo
una sobremesa con el heredero asi
como a sus amigos que les visiten
como si fuesen hijos de la casa con
la obligacion de dar al heredero o a la
usufructuaria de la casa la mitad que
cobren de la pension les tiene señalada el Gobierno...” (3).
És a dir, l’hereu, a banda de rebre una
sèrie de finques, rep també l’obligació del manteniment de dos germans
exclaustrats, un de Poblet i l’altre de
Santes Creus.
Notes:
(1) Història i onomàstica de Riudecols
i dels seus agregats Les Irles i Les Voltes. 1990. Ferran Jové.
(2) La Desamortització de Madoz a la
Província de Tarragona (1859-1886).
1987. Salvador J. Rovira
(3) Registre de la Propietat 1 de Reus,
finca 196, anotació A

Aquest any, a causa de la situació de
la COVID-19, hem hagut de celebrar
la Festa Major de Les Voltes, el dia 8
de desembre, d’una manera molt diferent, només amb la missa. Publiquem,
però, la fotografia dels que ens van
acompanyar l’any passat, com ja va essent tradicional els darrers anys.
Cuideu-vos molt i que tingueu bon
Nadal. Esperem que el proper any sigui el de la recuperació d’una certa
normalitat.
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Abans de continuar, vull tenir un record molt especial
per totes les persones que han patit les conseqüències
d’aquest maleït virus i, sobretot, per les persones que ens
han deixat per aquesta mateixa malaltia.
Ens trobem pràcticament immersos en les festes de Nadal i, tal com ha vingut esdevenint aquest 2020, aquestes
festes no seran igual que els anys anteriors, però hem de
mantenir l’esperança que arribarà el dia que mirant pel retrovisor veurem de lluny aquest any fatídic que ha deixat
empremta a les nostres vides. Segur que l’any vinent podrem tornar a celebrar junts i amb la família aquests dies
tan especials com són Nadal, St. Esteve, Cap d’any i Reis.
No hem de perdre mai la il·lusió ni l’esperit nadalenc,
d’aquesta manera, si no podem estar junts físicament, ho
estarem amb els cors.
Des de Junts Per Riudecols, us volem desitjar bon Nadal i
un venturós 2021.
Jesús Legaz Carreño,
Junts per Riudecols.

Volem expressar el nostre més sentit condol a tots aquells
amics i familiars que ja sigui per la COVID-19 directament
o, en conseqüència indirecta de la mateixa, hagin perdut algun ésser estimat. Des de la secció local us volem encoratjar
per seguir endavant dins d’aquesta nova normalitat que ens
ha tocat viure, i dir-vos que nosaltres, tan bon punt superem
aquesta pandèmia, tornarem a fer totes les activitats que portàvem a terme. També volem dir-vos que el tradicional caga
Tió ha hagut de reinventar-se d'acord amb les mesures sanitàries vigents. No obstant, avui podem dir que ha estat un èxit
i estem molt contents d’haver pogut fer gaudir, un any més,
a tots els infants del poble d’aquesta gran tradició del nostre
país, Catalunya.
Per acabar, volem expressar el nostre suport a tots els presos
i preses, així com els exiliats i exiliades polítiques que, un any
més, passaran aquestes festes nadalenques lluny de les seves
famílies per culpa d’aquest Estat opressor.
Bon Nadal, feliç any nou 2021 i, sobretot, Salut i República!

Llar d'infants Els Pesolets
El curs va començar i amb ell, la il·lusió i el neguit dels
més menuts de casa. Aquell, que no deixava dormir a petits i a grans, aquell neguit de novetat que de mica en
mica es converteix en felicitat. Un nou entorn proper i
acollidor envolta als nens i nenes de la Llar d’infants els
Pesolets, on es respira un ambient agradable que fa que
els nostres infants se sentin segurs i acollits.

sentits arriben a la descoberta de l’entorn. L’experimentació i el joc també ens acompanyen durant el nostre dia a
dia, com la música, la psicomotricitat i la creativitat. Es realitzen tot un seguit de propostes que fan que els infants
aprenguin a ser més autònoms, interpretant i descobrint
nous reptes que els fan créixer com a persones dins de
la nostra societat.

Aquest any, han conegut una nova mestra i una nova directora, que han vingut amb ganes de poder transmetre tota la seva maleta d’experiències, de donar suport,
recursos i, sobretot de mantenir-nos segurs i amb salut.
De la nostra mà s’agafen unes de més petites i la nostra
missió és poder acompanyar-les en aquells passos tremolosos que els portaran a la descoberta d’un nou món que
potencia les seves capacitats.

Aquest curs ens acompanya una situació sanitària extraordinària i ens fa viure un curs atípic, en el qual les famílies no ens poden acompanyar en la celebració de les
festes i tradicions. Però tot això, la llar no es descuida dels
detalls i fa possible que les visquin gràcies a les noves
tecnologies.

A la llar, seguim aplicant els trets identitaris que la defineixen, oferint als infants una educació viva on poden
relacionar les mans amb la ment, on a través dels cinc

Des del nostre centre us desitgem que aquests dies tan
especials els passeu acompanyats de les persones més
properes que us estimen i donen sentit a les vostres vides. Canteu nadales, mengeu torrons i sobretot Bones
Festes, Riudecols!

G R U P S P O L Í T I C S - E N T I TAT S M U N I C I PA L S

Estimades convilatanes i convilatans,

Des de la secció local d’Esquerra Republicana de Riudecols,
volem agrair la gran tasca que estan portant a terme els nostres sanitaris durant aquesta pandèmia. Ens trobem a les portes de les festes de Nadal i tornem a tenir unes xifres que
no són les pròpies per poder celebrar Nadal tal com sempre
hem fet.
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L E S N O S T R E S E N T I TAT S I A S S O C I AC I O N S

Escola Mare de Déu del Roser

Benvolguts veïns i benvolgudes
veïnes,

10

Aquest curs, a l’escola, vam
començar amb molta expectativa
davant la situació excepcional que
estem vivint, però hem arribat
al final del trimestre amb il·lusió,
esforç i, sobretot, amb salut.

Gràcies a l'entorn privilegiat que ens envolta, els alumnes
han pogut fer sortides pel terme per a recollir materials que
han fet servir per als projectes de classe i per als tallers que
es van fer per la Castanyada, així com apreciar el paisatge
que tenim tan a prop.
També ho han pogut valorar i mirar-ho amb els ulls de la
tardor. Compartir caminades saludables amb els mestres i
alumnes ha estat una bona experiència per repetir, ja que
queden molts itineraris per descobrir.
Som uns afortunats de tenir la natura tan a l'abast.

NOVA ÈPOCA. 2n SEMESTRE DE 2020

A la Biblioteca Municipal, a part de tenir a la vostra disposició llibres infantils, juvenils i de tota mena de temàtiques,
també volem crear un espai en el qual la cultura tingui un
lloc molt important en el dia a dia del municipi. Durant l´any
que comencem i, si la pandèmia ens ho permet, volem fer
una sèrie d’activitats dirigides a tots els públics:
• Xerrades i conferències sobre tot tipus de temes.
• Projeccions cinematogràfiques per a grans i petits.
• Trobades amb autors.
• Contacontes.
• Exposicions de fotografia i pintura.
Totes aquestes activitats, a part de tots els serveis que ofereix actualment la Biblioteca: dos ordinadors amb connexió
a internet i/o fotocòpies i impressions gratuïtes de tot tipus d’arxius als estudiants del municipi amb un límit establert, entre d’altres. A més, també disposem d’un espai per
als més petits, així doncs, les famílies podeu venir amb els
vostres fills a gaudir d’algun llibre, joc de taula o fer alguna
manualitat i, així, passar l’estona junts desenvolupant la vostra creativitat fora de casa.
La Biblioteca també es posa a disposició de tots aquells
adults que vulguin oferir classes de repàs i no tinguin espai
on poder atendre els seus alumnes.
Per sortir de la monotonia de l’espai que tenim adequat a
casa nostra per a estudiar i fer deures, per a agafar l’hàbit
de consultar amb els llibres, recerca d’informació... venir a
fer-ho a la Biblioteca és diferent, és un altre ambient!
Per acabar, us volem recordar que tenim una bona col·lecció
de revistes (hemeroteca), enciclopèdies i llibres que anem
renovant periòdicament i les podeu consultar al llistat que
tenim disponible al canal d’eBando de l'Ajuntament de Riudecols.

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies, en primer lloc, volem expressar un record molt sentit per a tots els nostres
socis que han traspassat al llarg d’aquest any i, en especial, a
la senyoreta Maria Torrents, que ens va deixar el passat dia,
17 de novembre. Ella va dedicar tota la seva vida a l’ensenyament i també va ser qui va crear l’Associació de la Gent
Gran, juntament amb altres persones del nostre poble. En
memòria seva, transcrivim un dels seus poemes nadalencs.
Descansin en pau.
NADALA
Jo admiro un infant,
que sembla una aurora
que han engendrat Maria
i l’Esperit Sant.
Jesús neix cada any
i també cada instant
en el cor dels homes
i en el dels infants.
Maria canta i bressola
el Fill de la Pau.
Els homes provocaran la guerra
i trontolla la nau.
La fam de poder
i la injustícia s’acabin
I els odis també.
Que la lluita serveixi
per obtenir el bé.

L E S N O S T R E S E N T I TAT S I A S S O C I AC I O N S

Vine a la
Biblioteca Municipal
de Riudecols

A causa de la situació tan excepcional en la qual ens hem trobat aquest any, no hem pogut portar a terme cap activitat de
les que teníem programades. Per aquest motiu, hem decidit
que no cobrarem les quotes dels socis d’aquest 2020.
Amb el confinament, han sigut uns mesos molt durs, però les
coses són com són i s’ha de fer el que toca ara: mascareta i
guardar distàncies tant com sigui necessari. Esperem que el
proper any es presenti millor i puguem reprendre una mica
la normalitat.
Us desitgem que passeu Bon Nadal i un millor any 2021.
Junta de la Gent Gran Santa Eulàlia
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In Memoriam. Marcel·lí Sanges Esmerats (1943-2020)
Com a associació estem de dol. Els companys i coneguts estem profundament dolguts per la pèrdua del
Marcel·lí “Lino”, vice-president i membre fundador de RIUDECOLS ACTIU. Volem transmetre tot el nostre
escalf i força a la seva família.
La Petanca, quina passió! El seu “Apaa...!” sonarà sempre quan la bola no arribi
al seu destí. També tindrem amb nosaltres el seu esperit competitiu positiu i les
seves recomanacions intel·ligents i necessàries per a la pràctica d'aquest esport
amb la màxima plenitud. Persones amb aquest caràcter amable i feliç fan que les
estones compartides tinguin un valor afegit.

L E S N O S T R E S E N T I TAT S I A S S O C I AC I O N S

Aquest estiu, hem celebrat el campionat local de petanca, prenent les mesures
pertinents per evitar contagis davant la pandèmia que estem patint. El vam organitzar amb molta cura perquè no volíem deixar de practicar la nostra activitat
de lleure.
Va ser un èxit i el nostre veterà i crac local el va guanyar, juntament amb la seva
parella de competició. Quina paradoxa! Vam fer-li un “carreau” a la Covid-19,
doncs aquest maleït virus se l'ha emportat. L'ha guanyat, no pas amb una partida
neta cara a cara, se l'ha emportat de manera injusta i arbitrària. Evidentment,
contra quelcom així, el nostre company va lluitar, però no va poder guanyar. Sempre allà on estiguis, les boles al teu costat, perquè les partides amb tu continuaran. Cada tir, cada aproximació, cada moment del joc, l'estarem compartint.
Marcel.lí, sempre tindrem un lloc per tu al nostre cor.
La junta.

Associació de Dones Puigcerver
per la Marató de TV3”. Tot i això, aquesta activitat ha estat
reinventada i tal com heu pogut observar, s’han repartit
unes guardioles per tots els establiments del municipi per
tal de que pugueu realitzar les vostres aportacions per a
la Marató de TV3, que aquest any, com no podia ser d’una
altra forma, va destinada a la investigació per la pandèmia
de la COVID-19, la qual ha canviat dràsticament els nostres
costums i les nostres rutines.

Aquest any, no és fàcil dirigir-nos a vosaltres: totes sabem
que és un any complex ple de restriccions, pors i incerteses.
No obstant, seguim endavant amb activitats que es poden
dura a terme i és per aquest motiu que volem agrair-vos la
paciència i la constància que mostreu.

12

Ens hem quedat sense poder celebrar el sopar d’aniversari
de l’associació i, també, sense poder realitzar el famós “Bingo

El dia 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de
les Violències de Gènere envers les Dones, vam participar
en la lectura del manifest juntament amb un seguit d’actes
que va preparar l’Ajuntament de Riudecols en memòria a
totes les víctimes. A més, cal remarcar que, actualment, amb
la situació d’excepcionalitat que estem vivint, ha augmentat
el nombre de casos considerablement.
Des de l’Associació de Dones de Puigcerver voldríem
tenir un record a la nostra sòcia Maria Torrents i Salvat o
“Senyoreta Maria”, com tots l’anomenàvem. Era una persona
vital, col·laboradora i sempre amb ganes de participar en
totes les activitats.
La Junta de l’Associació esperem que el proper any les
circumstàncies canviïn i puguem dur a terme els nostre
calendari d’activitats habitual, tenint en compte poder
realitzar totes les activitats i sortides amb plena llibertat.

NOVA ÈPOCA. 2n SEMESTRE DE 2020

A causa de les circumstàncies de
pandèmia, aquest any ha estat molt
complicat per al nostre dia a dia, en
tots els aspectes. Les activitats relacionades amb la nostra associació no
n'han estat una excepció.

tots sabeu, durant el mes de juliol va
començar la segona onada de la pandèmia i, per prudència, vam anul·lar la
sortida. Des de llavors, l'activitat s'ha
mantingut suspesa a l'espera de l'evolució de les mesures del govern.

Vam començar l'any amb una sortida
a Pratdip on, per celebrar el començament de l'any, vam fer un esmorzar de
forquilla a l'ermita de Santa Marina. En
aquesta ocasió, el temps ja no ens va
anar a favor i per la pluja no vam poder
fer cap excursió per la zona.

Esperem que la propera temporada
puguem continuar amb la nostra activitat reprenent el calendari d'aquest
any. Aprofitarem aquest buit d'activitat per fer una breu introducció al projecte 100 CIMS de la FEEC.

El mes de febrer, es va fer la tradicional sortida de raquetes. En aquest
cas, a l'estació de Guils de Cerdanya.
El temps va acompanyar i es va poder
fer sense cap problema. Però a partir
d'aquesta sortida, les circumstàncies
ens van obligar a suspendre l'activitat fins el mes de juny i, fora de calendari, vam poder alguna sortida per
zones properes i en grups més reduïts,
a causa de la pendèmia. Es va anar a
Capafonts a fer una ruta per la foradada i que acabava a la cova de la Gralla.
També es va anar als Gorgs de la Febró,
on vam trobar moltíssima gent. Aquestes sortides ens van animar a organitzar la sortida d'estiu al Pirineu per anar
al Puigmal a finals de juliol, però com

L'any 2005, des de la FEEC es va començar a pensar una activitat que permetés conèixer el país amb la pràctica
de l'excursionisme i, en base a una activitat semblant que es feia a la federació basca, es va plantejar la idea dels
100 cims. És una activitat ben senzilla:
cal assolir un centenar de cims d'una
llista proposada inicialment per la federació i que a posteriori va ser revisada per les vegueries, afegint alguns
cims emblemàtics de cada comarca.
Els cims són de tots els nivells: no estem parlant només de muntanyes de
molta alçada i dificultat, ja que l'objectiu és conèixer territori. Actualment,
la llista compta amb 308 muntanyes,
tot i que en una última revisió es van

dividir entre essencials (150 cims) i
no essencials, de manera que els 100
primers cal fer-los de la llista dels essencials i, després, es pot ampliar amb
altres per fer-ne 200 o 300.
Per poder participar en aquest repte
cal estar federat i per registrar les ascensions cal entrar a l'àrea privada de
cada federat dins la web de la FEEC,
marcar la data de l'ascensió i omplir un
formulari que ha de signar i segellar el
president de la l'associació excursionista.

L E S N O S T R E S E N T I TAT S I A S S O C I AC I O N S

Un any de poques excursions

Cada any, es fa la festa dels 100 cims
en la qual, als federats que han assolit
la fita, se'ls dona un diploma i una samarreta commemorativa. També es fan
concursos de fotografia i de redacció
de temes relacionats amb aquests cims.
Actualment, la nostra associació compta amb dos socis que ja han assolit el
primer repte dels 100 cims (el Jordi
Recasens i el seu germà Albert Recasens), tot i que hi ha altres socis que
estan molt a prop d'aconseguir-ho. Us
animem a fer aquest repte quan es pugui tornar a l'activitat i estem a la vostra
disposició per a qualsevol dubte.
Salut i cames!
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Comaigua,

Estem vivint moments excepcionals, motivats per la declaració de l’estat d’alarma i per la gestió de la crisi
REVISTA
D’INFORMACIÓ
LOCAL
sanitària provocada per la COVID-19, que esperem que
es normalitzin
el més aviat possible
i de la forma
més satisfactòria.
En l’àmbit de COMAIGUA, aquesta situació ha provocat l’aplicació de mesures destinades a la protecció
de les persones usuàries del servei i de les persones treballadores com ara, l’aplicació generalitzada a tots
els treballadors del teletreball, reducció d’horaris de la xarxa d’oficines d’atenció presencial, l’estimació
de les lectures, la moratòria de gestions no essencials, l’aturada de tots els talls de subministrament,
l’increment de facilitats en l’aplaçament i fraccionament de factures entre altres, sempre però posant
mesures per garantir el servei amb normalitat per vies alternatives a la presencial. Aquestes mesures han
permès poder seguir prestant el servei de forma telemàtica, sense que hagin quedat gestions desateses.
La digitalització dels procediments d’atenció al ciutadà ha sofert una acceleració molt important en
aquest període i considerem que és essencial intentar mantenir, per aprofitar-ne l’eficàcia i agilitat, així
com tots els avantatges pels usuaris finals.

encara que no ens vegis, seguim treballant per a tu

La incorporació del nostre personal a les oficines d’atenció presencial està prevista de forma gradual i
segura, complint amb totes les mesures de seguretat per a garantir la protecció de treballadors/res i
usuaris/es.

C O L· L A B O R A C I Ó N S

Actualment a l’oficina de Riudecols, atendrem únicament les gestions que prèviament hagin obtingut cita
prèvia i no hagin pogut ser resoltes per altres canals.

Estem vivint moments
excepcionals, motivats per la
declaració de l’estat d’alarma
i per la gestió de la crisi
sanitària provocada per la
COVID-19, que esperem que
es normalitzin el més aviat
possible i de la forma més
satisfactòria.

C a le n d a ri d ’a te n c ió p re s e n c ia l a m b c ita p rè v ia
2on i 4t dilluns
de cada mes,
de 9 a 13 h.presencial amb cita prèvia
Calendari
d’atenció
2n i 4t dilluns de cada mes, de 9 a 13 h.

En l’àmbit de COMAIGUA, aquesta situació ha provocat
l’aplicació de mesures destinades a la protecció de les persones usuàries del servei i de les persones treballadores,
com ara l’aplicació generalitzada del teletreball a tots els treballadors; reducció d’horaris de la xarxa d’oficines d’atenció
presencial; l’estimació de les lectures; la moratòria de gestions no essencials; l’aturada de tots els talls de subministrament; i l’increment de facilitats en l’aplaçament i fraccionament de factures entre altres, sempre, però posant mesures
per garantir el servei amb normalitat per vies alternatives
a la presencial.
Aquestes mesures han permès poder seguir prestant el servei de forma telemàtica sense que hagin quedat gestions
desateses. La digitalització dels procediments d’atenció al
ciutadà ha sofert una acceleració molt important en aquest
període i considerem que és essencial intentar mantenir-la,
per aprofitar-ne l’eficàcia i agilitat, així com tots els avantatges pels usuaris finals.
La incorporació del nostre personal a les oficines d’atenció
presencial està prevista de forma gradual i segura, complint
amb totes les mesures de seguretat per a garantir la protecció de treballadors/res i usuaris/es.
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Actualment, a l’oficina de Riudecols, atendrem únicament
les gestions que prèviament hagin obtingut cita prèvia i no
hagin pogut ser resoltes per altres canals.
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Per millorar les gestions i donar resposta a les situacions
d’aquest període, COMAIGUA ha fet un esforç per introduir
millores que permetin als usuaris i a les usuàries del servei,
ser assistits i fer els seus tràmits de manera més àgil. Els
nous serveis amb els quals COMAIGUA ha treballat per posar a l’abast dels ciutadans i de les empreses són:
• Creació d’un nou canal de comunicació més àgil i a l’abast
de tots els ciutadans mitjançant la xarxa social WhatsApp
(636 91 66 92).
• Reforç de l’atenció telefònica amb una centraleta virtual
per a donar més cobertura a totes les trucades (977 259
912).
• Millora d’operativitat a través del portal web de COMAIGUA, l’Àrea de Clients més àgil i fàcil per a l’intercanvi de
transaccions entre COMAIGUA i els ciutadans, amb serveis
com la domiciliació bancària, la descàrrega de duplicats de
factures, pagament en línia amb targeta, gestió de dades
personals, introducció de lectures, consulta de consums,
entre altres (www.comaigua.cat).
• Pagament amb targeta, fraccionaments, ajornaments i
ampliació del termini per sol·licitar el pagament personalitzat dels rebuts, trucant al telèfon gratuït de COMAIGUA
(977 259 912).

NOVA ÈPOCA. 2n SEMESTRE DE 2020

La deixalleria mòbil, una oportunitat
per a reciclar més i millor

La deixalleria estarà present en una trentena
de municipis, segons el calendari establert fins
a finals d'aquest any 2020. El recorregut va
començar el dia 1 de juliol a Maspujols i cada
setmana el servei és present a dos municipis.
Al llarg de tot aquest recorregut, la deixalleria
mòbil compta amb el suport de persones
treballadores formades per resoldre dubtes
sobre reciclatge i informar sobre el servei a la
ciutadania.
La iniciativa de Secomsa compta amb la
col·laboració dels ajuntaments i té tres objectius
principals:
• Recollir els residus especials que no es poden
llençar a les bateries de contenidors habituals,
com per exemple: bombetes, piles, petits electrodomèstics, tòners, etc.
• Sensibilitzar la ciutadania en el respecte per al
medi ambient i en la necessitat de reciclar entre
tots i totes per implantar una nova economia
circular imprescindible als nostres dies.
• Assolir el compliment de la normativa europea
aprovada el 2008 per a aquest any 2020, per la
qual els municipis, sota sanció de multa, han de
reciclar el 50% dels residus que produeixen.

C O L· L A B O R A C I Ó

Seguint amb el desig de servei a les
persones i a la comarca, i amb la intenció
de millorar els percentatges de la recollida
selectiva, aquest mes d’agost, a Riudecols,
vam poder gaudir de la deixalleria mòbil
que Secomsa SA ha posat a disposició del
tots els municipis on realitza el servei de
recollida de residus.

Durant aquesta primera estada a Riudecols,
Secomsa va recollir 820kg de residus especials
i va atendre a 71 persones que s’hi van apropar.
Agraïm la bona acollida i l’ús que es va fer de la
deixalleria mòbil, on vau ser el municipi del Baix
Camp amb una major participació. Us animem
a seguir-ho fent i a reservar aquests tipus de
residus a casa fins a la propera visita!
És responsabilitat de tots i totes preservar el
medi ambient i procurar que els residus tanquin
el cercle de l’economia circular.
Rosa M. Abelló
Presidenta de Secomsa
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C O L· L A B O R A C I O N S

Adéu Senyoreta

Molts la recordarem per la senyoreta
del parvulari, mestra d’unes quantes
generacions del nostre poble. Són
molts els records entranyables que em
venen a la memòria com, per exemple, veient-me fent fila amb la resta de
companys de la classe. Per mi, una fila
interminable, però que recordo que
fèiem pacientment esperant cadascú
el seu torn perquè ens revisés la feina
que estàvem fent. També les excursions pel terme, com al tros de la Ramona o a la font del Rafel. D’aquests records d’infantesa i d’altres anècdotes,
encara me’n venen al cap.
Amb el pas dels anys, sempre que la
trobava pel carrer, la continuava anomenant “senyoreta”. Recordo les salutacions que em feia. Ara, ja feia temps
que no ens vèiem, però temps enrere,
sempre tenia el moment per cridar-te i
poder adreçar-te algunes paraules per
saber com estaves i què estaves fent.
Més enllà del record que en pugui tenir de quan va ser la meva mestra de

parvulari, sempre recordaré els moments que vam compartir a la revista el Lledoner. Moltes estones a casa
seva corregint escrits i donant forma
a d’altres. Ella sempre tenia clar quina
seria l’estructura de la revista, quins
apartats hi posaríem, quins dels innumerables poemes que escrivia convenien per l’edició del juny o la del
desembre. Ens guiava per saber quina
persona rellevant del poble podríem
entrevistar, què li podríem preguntar i
quin enfoc donar-li. També, reunions
a l’Ajuntament organitzant els escrits
presentats i algunes correccions que
fèiem tan bé com podíem i sabíem.
Vam participar en les reunions amb les
revistes que s’editaven als pobles del
voltant. Anéssim on anéssim, tothom
coneixia la senyoreta Maria i, sinó, es
feia conèixer.
Hores a casa seva, on també aprofitava per ensenyar-me part del seu coneixement en molts i diversos camps,
ja fos a través de molts dels llibres que
tenia o amb llargues converses.

A la Senyoreta Maria
Tots els comiats són tristos,
però el seu, no només és
trist, sinó que està ple de
bons records.
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Ha passat molt de temps d'ençà
que vostè em va fer de mestra.
Han passat moltes coses, moltes
històries viscudes, però sempre
tindré el record d'aquelles classes
de parvulari.

Va ser molt important la dedicació i
l’esforç compartit amb ella i molts altres del poble per poder tirar endavant
aquesta revista i que, sobretot, a part
de sentir-nos-la nostra, tingués un raó
de ser i una estructura ferma.
La seva tasca va anar seguint i va
aconseguir entusiasmar a generacions
més joves i gent diversa del poble, que
encara hi van dedicar molt més temps
que jo, malgrat que, més endavant, per
altres raons, la revista acabés perdent
pistonada i acabés sent el que no era.
Això si, els seus escrits i, sobretot, els
seus poemes, sempre hi han estat presents.
Crec que és important recordar totes
les persones que se’n van, perquè ens
deixen petjada i vivències compartides. Amb aquestes línies, m’agradaria
agrair-li tots aquests moments viscuts
i l’empenta que va donar a “El Lledoner”.
Ester Mariné i Solanellas

Em va fer veure que disposo
d’una gran fortalesa per fer front
a qualsevol repte i que podem
aconseguir qualsevol objectiu
que ens proposem.
Va ser una professora molt especial. Només li vull agrair tot el
que va fer per nosaltres.
Adéu Senyoreta Maria.
Beatriz Mayordomo i Pujol

NOVA ÈPOCA. 2n SEMESTRE DE 2020

És el nostre valuós poble muntanyès i de secà, sòlid i
resistent, gris i descuidat nucli urbà de convilatans
industrials en l'actualitat, un poble seriós i bastant
silenciós.

natura i estar amb contacte freqüent amb ella ens connecta
amb la riquesa vertadera a partir de potenciar la salut i les
nostres defenses, les ganes de descobrir, de pensar, de crear, créixer i compartir. I es perd la por.

Mai va ser Riudecols un poble ric de classe sinó, bàsicament,
de treballadors, jornalers i artesans explotats a la mercè de
terratinents o empresaris, però amb ganes i alegria d’ésser i
de conviure amb identitat pròpia, amb el caràcter, potser sí,
que li donen els vents freds que tallen i faceten.

Veritablement, la major riquesa del nostre terme no són les
quatre velles cases o noves urbanitzacions sinó la immensa
extensió forestal que no és ni infinita ni indestructible si no la
veiem com el nostre tresor intern que no es pot perdre. Quedar-nos a viure en un terme malversat, contaminat, energèticament apagat, reduït, etc., serà molt més trist que ara i no
haurem respectat ni el planeta ni a nosaltres mateixos doncs,
segur, hi haurem perdut l’ànima i la nostra millor herència.

Entrat el segle XX, al voltant dels bojos anys vint fins arribada la trista Guerra Civil espanyola, va existir, al nostre poble,
la desconeguda Societat, com la cridaven per abreujar, ubicada on és l’Ajuntament actual. La Societat d’Agricultors de
Riudecols, creada per algunes persones brillants i amb empenta del poble i per al poble, com a recurs cultural, social
i espai de xerrades polítiques, es va autogestionar a través
de l’intercanvi desinteressat de les persones entre elles. No
deixava de tractar-se, majoritàriament, de persones econòmicament pobres i esgotades després de jornades de treball, però plenes de ganes de viure i ésser ells mateixos amb
les seves senzilles i dignes vides agrícoles o d’oficis rurals.
Fonamentalment, La Societat va néixer per la necessitat de
cobrir mancances d’alfabetització de les persones del camp,
per la defensa de la seva sobirania, de sentir-se amos de la
seva pròpia vida i no enganyats. I eren de classe pobra o de
classe mitjana, però eren plens de vida, amb alegria, responsables i amb sentit de comunitat.
La vida al camp sempre ens ha donat quelcom que no té res
a veure amb obtindre béns. No es pot explicar amb paraules. M’agradaria saber que vosaltres també sabeu que som

C O L· L A B O R A C I O N S

QUO VADIS Riudecols

Els nostres avantpassats lluitaren pel seu poble i per no ser
gent ignorant. No eren barats. Estimaven la terra, les terres
del seu poble que eren de l’amo i que els donaven la vida
i el seu sentit de pertinença, però la vida del poble era del
poble perquè la vida que hi havia era rica. L’intercanvi era
saludable i mutu, i donava per ser feliç.
Pregunto:
Us heu plantejat el futur del poble quan siguin els seus boscos venuts per la seva destrucció i la qualitat de vida no es
trobi?
Quin poder de decisió tindrà el poble si hi és venut per ignorància a oportunistes sense escrúpols?
Quin futur tindrà la nostra descendència?
CADA TROS DELS NOSTRES BOSCOS FORESTALS VENUTS HI SERÀ VENUDA L’ÀNIMA.
Xavier Nogués i Torrents
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NO VULL MORIR-ME PER
SEMPRE
No vull morir-me per sempre.
Deixaré que les meves despulles
les posin en qualsevol terme.
No seré present en cap lloc,
lluitar per viure no serà un joc.
El desconsol dels meus els confortarà
en un esclat de tendresa,
i els esdevindrà una nit sense sortida
i en un no-res, acabarà.
Les entranyes de la terra faran la feina.
Tot quedarà en un record profund i lleuger,
a la vegada. Adéu a la vida activa.
Vull rebutjar el sofriment i assaborir la pau,
i foragitar l’ombra de la malastruguesa.
Senyor! Empreu l’ànima meva
acompanyeu-me-la a descansar
a la vida eterna. He intentat
complir els meus deures.
He tingut mancances i greuges.
Ja sols desitjo que es compleixi la consigna.
Un món sense misèria, ni enrenou
i es respecti la llibertat,
malgrat tots els entrebancs
que imposa la societat.
Maria Torrents i Salvat

ELOGI A LES DONES
No hi ha dona més bella i atractiva
que aquella segura i decidida.
De cap baró aquesta depèn
ja que no necessita aprovament.
Dona és sinònim de força i valor
Perdre a la correcta seria un gran error
Capaç de superar totes les pors,
angoixes i els dolors més forts.
Procura pensar abans d'actuar,
si la seva confiança et vols guanyar.
Ni rams de flors ni elogis has de recitar
Sol atenció i respecte et caldrà.
Com una nina fràgil no ha de ser tractada,
si no vols convertir-te en suc
enlloc de la seva mitja taronja,
Com un bitllet de cent has de valorar-la.
Per acabar, només recomanar-te
que per molt que ella sigui l’adequada
si ets considerat equivocat,
així seràs batejat per la resta dels anys.
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Thaïs Castellini i Giralt

ERMITA DE PUIGCERVER
Negra ets a Núria,
negra ets a Montserrat,
i blanca al Montsant
i també al Priorat.
A Puigcerver reposa
a l’ermita del seu nom
una excel·lent madona,
que llueix una corona,
d’argent, coral i or.
Al seu pit hi té clavades
una espasa i una espina,
però ens mostra el seu fill diví
a tota la feligresia.
I exclama la Verge Maria.
-Ell és el rei de l’harmonia.
Els devots de Puigcerver, preguem
per l’aigua desitjada,
per guarir la malaltia
d’aquell amic veí,
que pot ser una criatura,
o un vailet ple de dolçor,
i que també, que arribi a casa un jornal
per viure tota la família com cal.
Lloança
Vos sou la reina i senyora
del rodés de Puigcerver,
junt amb els pins i les alzines
els matolls i les esteperes
llentiscleres i flors de neu
sajolida i farigola
romaní i un bé de Déu.
Dels cants de l’ocellada
de melodies fruireu.
Aquí viureu regalada
d’un ambient festívol
on la natura preada
us donarà un bon consol
pel dolor que això comporta
veure el fill clavat en una creu.
Maria Torrents i Salvat

NOVA ÈPOCA. 2n SEMESTRE DE 2020

Montserrat Carulla (Barcelona 1930), una de les actrius més prolífiques de
l’escena catalana, va morir dimarts 24 de novembre a Barcelona, als 90 anys.
Va ser una de les grans del teatre Català i Espanyol, va ser assídua també en
populars sèries de televisió (Secrets de Familia, El Cor de la Ciutat, Hospital
Central, etc.).
Nascuda en una llar humil, Carulla no ho va tenir gens fàcil per fer-se camí.
Entre les estampes del record que ella mateixa va bolcar en les seves memòries («El rècord és un pont al passat», Ara llibres 2013) destaquen les esfereïdores vivències o els testimonis commovedors de la duríssima repressió
franquista i de la penúria de la postguerra, o els anys agredolços de la seva
infantesa i adolescència.
Va debutar a l’escenari del teatre Romea fa més de cinquanta anys, interpretant un paper a l’obra de Josep Maria de Sagarra, «Soparem a casa», i el teatre
es va convertir en la seva vida. Mare de Vicky Peña i de Roger Peña, va treballar a les ordres de grans directors com Joan Ollé, José Luis Alonso, Josep
Maria Flotats, o el seu gendre, Mario Gas.
Entre altres guardons, el 1995 va rebre La Creu de Sant Jordi per part de la
Generalitat de Catalunya, i el 2013 es va convertir en la primera dona a rebre
el premi Gaudi d’Honor, amb el qual l’Acadèmia de Cinema Català va voler
reconèixer l’“extensa i prolífica carrera de Carulla, dedicada a la interpretació,
així com el seu compromís amb la professió i la societat.
Es va acomiadar dels escenaris a finals de 2013, encarnant un personatge fet
a mida en la tragicomèdia «IAIA!», escrita i dirigida pel seu fill Roger Peña:
«Crec que és més prudent retirar-se quan encara estàs en plenes facultats i
no per la porta del darrere», va afirmar llavors Carulla. L’actriu va parlar, llavors,
amb nostàlgia de la seva trajectòria entre bambolines: va parlar de «Pigmalió»
de George Bernard Shaw, com l’obra que més satisfacció li va aportar. En
canvi, ha considerat un fiasco un dels seus primers papers a «Cassandra»
programada al desaparegut Teatre Candilejas.
També va evocar amb afecte les dificultats que va tenir amb el seu personatge
de «La Filla de la Mari», tot el que va aprendre d’aquella experiència: «Quan
vaig començar a agafar-me la feina de debò, em va fer madurar molt». I, és
que després de tants anys i actuacions, l’actriu explicava que havia extret
lliçons de tots els personatges i que el teatre l’havia ajudat a ser persona i a
omplir buits.
A partir dels anys 90, Montserrat Carulla va ser una de les actrius imprescindibles en las sèries de TV3, com «Secrets de Família» (1995), «Dones d’aigua»
(1997), «Laberint d’Ombres» (1998), «El Cor de la Ciutat» (2000) o «La Riera»
(2012), la qual cosa li va atorgar gran popularitat a la comunitat catalana.
També va actuar en pel·lícules com «El Vicari d’Olot» (1980), «La rebel·lió dels
Ocells» (1982), «Carreteres Secundàries» (1997), «La Ciutat dels prodigis»
(1999), «Papallona Negra» (2006), o «El Orfanato» (2007).

Noche de Reyes
Aún creo ver en mí
aquella niña llorando
porque aquella noche de Reyes
ella se quedó esperando.
Nadie se acordó de ella
¿Sería que iban deprisa
y no vieron sus zapatos?
Noche de Reyes,
de risa y de ilusión,
y a su vez se convierte en llanto.

Dulce Navidad
Zona de paz
y eso es digno de respetar,
con un solo idioma
para que a todos nos llegue por igual,
disfrutar de esta pascua
amaros, respetaros, adorar al niño Dios,
pero también mirar atrás
y abrir vuestros hogares
a los que no tienen aposento,
a los que no tienen dónde comer,
a los que nadie escucha,
ni a los que les abrace tal vez.
Zona de paz, dulce Navidad,
que entre en todos los hogares
y se establezca la paz.

C O L· L A B O R A C I O N S

Montserrat Carulla i Ventura

Dedicado a la
Sra. Maria de Riudecols
Ha sido un pilar muy grande para mis hijos y para todos los niños, que con esa
edad con usted coincidieron. Los padres
somos una fuente de bondad y pilares
donde apoyarse, pero usted ha sido el
pilar más grande para su educación, ha
contribuido a eso y mucho más. Los formó como hombres y mujeres valientes,
honestos y siempre mirando hacia adelante con honestidad, lo que les inculcó
fuerza y valentía para afrontar la vida que
a cada uno de ellos les ha tocado vivir.

Durant els últims anys, Montserrat Carulla es va implicar activament en el
moviment independentista català, participant en diverses actuacions promogudes des de l’Assemblea Nacional Catalana.

Fue una mujer honesta, firme con sus
convicciones, luchadora por su pueblo
de Riudecols y tenía claras sus ideas.
Encantada de haberla conocido en este
lado de la vida. Ha sido todo un placer.

Montserrat Juanpere i Durán

Carmen Marín
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Benvinguts a Riudecols

Berta Clergas Moyano
Filla de: Sílvia Moyano Pellicer
i Eduard Clergas Cabré.
30 de gener de 2020

Mariem Ouadi
Filla de: Khadija Aouragh
i Faouzi Ouadi
6 de maig de 2020

Pau Barros Panait
Fill de: Andrea María Panait
i Abel Barros Pereira.
21 de maig de 2020

Pol Soria del Pozo
Fill de: Núria del Pozo Domingo
i Eladi Soria Fernández.
19 de juny de 2020

Abril Pagès Llana
Filla de: Ana Llana Soler
i Xavi Pagès Gené.
20 d’agost de 2020

Lila Mena Méndez
Filla de: Verónica Méndez
Fernández i Albert Mena Freixas.
8 de setembre de 2020

Des d’aquest mitjà, donem la benvinguda a Riudecols a la Berta,
a la Mariem, al Pau, al Pol, a l'Abril i a la Lila.
L’enhorabona als pares i mares i a les seves famílies i amistats.
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