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La Festa Major
Riudecols aviat celebrarà la Festa Major d'estiu i, aquest 2021, tornarem
a gaudir de la Festa Major de Sant Pere. Se celebrarà del 24 al 29 de
juny, amb activitats adaptades a les mesures sanitàries establertes pel
PROCICAT. Som conscients que encara cal mantenir la prudència i no
abaixar la guàrdia.
La Regidoria de Festes i Cultura ha treballat en un programa d'activitats
presencials i dirigides a tota classe de públic, una festa més similar
al format tradicional, però respectant les mesures de seguretat. El
consistori vol garantir en tot moment la màxima seguretat en
l'organització de la festa, amb l'esperança que ben aviat la puguem
organitzar com abans de la pandèmia.

ganes de gaudir dels espectacles, perquè si hi ha un sector
que ha demostrat durant tot aquest temps que és segur, és
el de la cultura.

-

pel seu 75è aniversari. Sabem l'esforç que fan els socis i la
tats i molta sort!
Tot i que no és la Festa Major que tots desitjàvem, res ni ningú ens prendrà les ganes de passar-ho bé i oblidar, per uns
dies, aquest malson anomenat Covid-19 i és per això que no
em cansaré de demanar-vos que fem poble, i com vaig repe-

RIUDECOLS SOU VOSALTRES!!
l'ajuda de tots vosaltres, treballant gratuïtament amb jornals
pant als cursets de natació, jugant amb els equips de futbol,

OPINIÓ

El primer acte del qual podrem gaudir serà a la tarda de Sant
Joan, amb el Pregó. Un Pregó de Festa Major diferent dels
cular, sinó que serà un homenatge a un espai municipal, a un
-

Bona Festa Major de Sant Pere.
La vostra alcaldessa, Beatriz Mayordomo Pujol

Estrenem
nova pàgina web

Ens plau anunciar-vos la posada en marxa
de la nova pàgina web de l’Ajuntament
de Riudecols (www.riudecols.cat), molt
mòbils (com ara telèfons i tauletes) i amb
molta més informació sobre el nostre
municipi.
La nostra voluntat és que sigui la imatge
digital de Les Irles, Les Voltes i Riudecols
i, per tant, que pugui ser d’interès tant
per tu, habitant del nostre municipi, com
pels futurs visitants que puguem tenir.
sobre els diferents serveis que es
gaudeixen al municipi, els comerços i
establiments locals o les rutes naturals
pel nostre entorn, entre d’altres.
Esperem que en gaudiu!
Pau Tarrés i Bartolí,
Regidor de Comunicació
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El Medi Ambient
Un dels aspectes que teníem més clars en
començar aquesta legislatura era la prevenció dels incendis forestals. Per això, vam
començar a treballar des del primer dia.
lladors als camps propers als nuclis de Riudecols, per les causes que tots ja coneixeu. És per això que, seguint les pautes
dels diferents estudis, com per exemple l’INFOCAT, hem fet
diferents actuacions per minimitzar al màxim el risc d’incendis
tant en zones forestals com en les zones properes als nuclis.

tant en un costat com a l’altre. També s’ha aclarit tota la zona
de la parada de bus tocant la urbanització les Costes i la part
del dipòsit de Les Creus. Com sempre, som conscients que
falta molta feina a fer, però no per això deixarem de fer-la.
Respecte el reciclatge, només us volem agrair tot el que esteu
fent ja que, com vau poder veure, Riudecols ja és a dia d’avui
el segon municipi que més recicla del Baix Camp. I, per això,
hem ampliat la possibilitat d’arribar encara més lluny posant
a la vostra disposició més opcions per a reciclar més i millor,
da permanentment al carrer del Roser.
El reciclatge és una part fonamental en la lluita contra el can-
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la mateixa ermita gràcies a les subvencions que ens van donant. Ara hem netejat una part molt important del Riu Club

guàrdia i seguim fent entre tots i totes aquesta bona feina
tan per nosaltres com, sobretot, per les properes generacions.
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Tornem a ser a les portes de la Festa Major de Sant Pere. Això vol dir que també ens
arribarà El Lledoner. Per començar, voldria agrair als membres de la brigada la tasca

de la nova placeta de les Escales del Calvari, sanejament de les Escales del Calvari,
sanejament de la zona de la Parada del Bus, manteniment de la zona enjardinada de
la Barceloneta i enjardinament nou, renovació del paviment del baixador de la riera,
arranjament d’una zona del carrer Catalunya, reparació de la sala de la depuradora de
la Piscina Municipal, reparació del mur de protecció del Pont de Les Irles, arranjament
tasques més com, també, el manteniment setmanal de neteja als diferents nuclis
urbans.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Els Serveis Municipals

ensorraments molt importants a la part baixa del carrer del Roser. Van ser uns dies

rapidesa dels tècnics i l’empresa encarregada de dur a terme aquesta obra. La veritat
és que vam tenir molta sort, ja que hagués passat qualsevol cosa. També hem de dir

coses i ens trobem que no disposem de diners. Però de totes maneres, la meva

Sempre hem pensat que una de les coses més importants són els manteniments dels
espais i cada vegada tenim més llocs i placetes amb un estat prou digne.

Regior de Serveis Municipals, Personal, Medi Ambient
i Agricultura
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L’ensenyament
a Riudecols

Primer de tot, no vull perdre l’ocasió de felicitar, públicament, els equips
tores, personal de neteja i brigada, a tothom que integreu la comunitat
Déu del Roser. Aquest curs no ha estat un curs fàcil de portar. Vetllar
per la salut dels nostres infants i preservar que els espais dels centres
fossin els més segurs possibles ha estat tasca de tots.

-

situació, tant de part dels professionals, com de la resta de la comunitat

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

d’implementar les orientacions i recomanacions sanitàries del Departa-

-

un temps en el qual els nostres infants disposen de molt temps lliure

dia és llarg i dona per molt! És important que s’ho passin bé! Cal estar
alerta i evitar que vagaregin o s’avorreixin en excés o bé es passin el dia
enganxats al mòbil o a l’ordinador, per tant, convé proposar-los i oferir-

lescents i adolescents.

2021
Any d’aniversaris
històrics a
Riudecols
Enguany, és un gran any per la història recent de
Riudecols. Aquest 2021, es compliran 50 anys

És per això que, des de l’Ajuntament, us animem
a col·laborar en un projecte de memòria històla història recent de Les Irles, Les Voltes i Riudecols.
El primer pas serà recopilar la major part d’imat-

tant dins com fora del municipi l’Ajuntament col·labora, dins de les seves possibilitats i, des de la regidoria d’Ensenyament, en la promoció
siderem més rellevants.
ment de la Llar d’Infants com de l’Escola fent neteja i desinfecció dels

Si voleu ajudar a documentar la història recent
del nostre municipi, només cal que escanegeu
ptarres@riudecols.cat

La regidoria d’Ensenyament i, per extensió, l’Ajuntament de Riudecols,
vosaltres durant tot aquest curs. De ben segur que han quedat aspectes a millorar que no convé oblidar i que resten com a deures per al curs
les imatges.

Regidora d’Ensenyament
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Totes i tots vosaltres formeu part de la història
de Riudecols, documentem-la!
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50 Anys
d'activitat
Torna l’estiu i, amb la calor i el
bon temps, tornen les ganes
de sortir al carrer i passar
llargues estones amb amics i
familiars.

a poc, tornar a la normalitat que,
ens agradi o no, aquest maleït virus ens ha canviat la nostra manera
de viure. Actes com la Festa Major
de Sant Antoni de Pàdua a les Irles,
Sant Joan, la Festa Major de Sant
entre altres, tornaran a centrar les

la coneixem “La Verbena del poli”
aquest any celebra el seu 50è aniversari.
Són 50 anys en els quals el poliesdines, cursets de natació, esports de

una pandèmia. Històries i anècdoal pregó de Festa Major, que el volem dedicar a aquest aniversari. Tots
i totes tenim ganes de ballar, cantar,
riure i passar-ho bé i, per això, des
d’aquestes regidories us convidem

música per tots els gustos i cinema,
que tot això sigui possible.

Situació de la ﬁbra òptica
al nostre municipi
Com tots sabeu, el passat mes de novembre, es va començar a donar
servei d’internet amb ﬁbra òptica a algunes zones del nucli antic del
nostre municipi, gràcies a la col·laboració amb la empresa Adamo.
Poc a poc, es va anar realitzant el desplegament que inicialment estava
previst. El mes de gener, es va iniciar la segona fase, que era arribar a
la Urbanització Les Costes, i que ﬁnalitzarà aquest mes de juliol.
Finalment i després d’alguns entre- Urbanització Les Costes, mentre que la
- resta de zones com la Urbanització Riuzació dels pals de telefonia propietat Club, Les Irles i Les Voltes no hi estan
de Telefònica, es podrà donar servei
al Carrer A i als Pisos de la Carretera ADAMO, a curt termini, no vol realitzar
cap altra inversió a Riudecols.
el carrer A i B no es pot realitzar per
canalització (no existeix) sinó que s’ha Què estem fent?
de fer aèriament.
Seguim mantenint la comunicació amb
En l’actualitat, estem treballant amb
contactar amb el màxim Responsable
del Carrer Catalunya. Paral·lelament,
gràcies a la col·laboració de l’Associació

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Des de la regidoria de festes i cultura volem deixar a banda el món
virtual en el qual ens hem hagut

terme el seu desplegament el nostre
també realitzi la inversió en aquesta municipi. A diferència d’altres ocasions,
gui una realitat aquest 2021. Aquesta està prevista el mes de setembre i té
actuació, si no canvien les coses, serà
Ara, ens toca esperar que aquest fet
tre municipi.
sigui una realitat i es dugui a terme tal
Per què?
Durant aquests mesos, s’han adjudicat

oportunes i realitzarem les inversions
necessàries en el servei de telecomuni-

a totes les zones del nostre municipi.
municipis d’Espanya a través d’empresorpresa? Les úniques zones incloses

Regidor de Festes i Cultura

Regidor d’Hisenda,
Telecomunicacions i Equipaments
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L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Covid-19. Les concessions del bar del
Poliesportiu i del bar La Sala

A aquestes alçades de l’any, gairebé tothom és conscient de la
situació pandèmica que estem vivint i, conseqüentment, la crisi
econòmica que aquesta ha desencadenat. En el cas del nostre

Les renúncies d’aquestes concessions es van realitzar durant el
mes d’abril per part dels adjudicataris. Des del primer dia que
les vam rebre ens vam posar a treballar per poder-les licitar de
nou i gaudir de nou d’aquest servei. Ens agradaria que és pogués realitzar de manera immediata, però com la majoria d’exque requereixen el seu temps. Ara mateix i a causa de la pro-

Lamentem profundament que els concessionaris s’hagin vist
obligats a sol·licitar la renúncia d’aquestes concessions per la
greu crisi econòmica que han generat les restriccions imposades pel Procicat.
Molts de vosaltres us heu preguntat per què el Bar La Sala no

Respecte el Bar La Sala, no l’hem deixat de banda, però aquesta licitació requereix més temps. Actualment, estem redactant
les bases de licitació, on volem incorporar les inversions a rea-

de realitzar les inspeccions tècniques corresponents, no es po-

tècnics, els regidors i amb la propietària del local i, amb objec-

mobilitat reduïda. Si aquestes no es duen a terme, l’adjudicata-

Esperem que ben aviat puguem tornar a gaudir d’aquest servei.

El Joan Puig s'ha jubilat
Volem fer un agraïment molt especial
al Joan ja que, després d'una llarga
trajectòria laboral, li ha arribat
el moment de la ben merescuda
jubilació. Enhorabona!
Després de més de quaranta anys
treballant a l'Ajuntament, ara ja és
l'hora de descansar, d'oblidar-se de

8

les instàncies, de les subvencions,
dels pregons, del cadastre, etc. Ha
estat un plaer viure amb tu moments
i, també, de neguit per complir els
terminis. Ens has ajudat molt Joan,
i et desitgem molta sort en la nova
etapa que comences. A tu, t'ha
arribat el temps de descansar, de

gaudir d'allò que no has pogut fer
t'interessi més, d'estar amb els teus
sempre que vulguis i no haver de
mirar el rellotge.
Et desitgem, de tot cor, molta felicitat
en aquesta nova etapa de la teva
vida.
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Pedres i ruïnes que ens parlen

Restes del mur de la bassa

Restes de l’entrada al cup

sembla ser, recorrem, com sempre, al treball del borgenc Ferran Jové, “Història i
gats Les Irles i Les Voltes” i veiem que es-

podem veure restes de marges o edia primera vista. Però si ho mirem amb
més atenció, ens poden donar pistes de
què era allò que tenim davant. Si, a més,
una vegada estudiat més sobre el terreny i haver arribat a alguna conclusió,
ho podem corroborar amb referències
històriques i fonts escrites podem tan-

metre i mig a la base, mentre que més
amunt passa a un gruix d’un metre aproximadament.

mur, tot i desaparèixer de sobte, apunta
directament a les restes d’una construc-

Això ens va passar fa temps passejant

que de seguida ens indica davant de quin
dica que aquest mur i un altre que ve per
l’esquerra, ara mig cobert de vegetació,
convergeixen en un punt on la forma rodona d’uns dos metres de diàmetre són

riera homònima. Vam veure el rastre

l’anomenat cup que conduïa l’aigua cap a
la cacau que és on hi havia la maquinària

suposicions.

L E S VOLT E S

Baixant per un fort pendent cap a la riera trobem també les restes d’altres murs
pus de construcció i forma que el que ens
havia donat la primera pista. Són el que
queda dels murs de la bassa que alimen-

cionar i, sembla doncs, que l’alimentava
l’aigua de la Mina de Dalt de Les Voltes.
L’altra incògnita és per què ha, gairebé,
desaparegut, i com és possible que uns
murs tan consistents ara jaguin totalment
abatuts al fons de la riera de Les Voltes. El
l’aiguat de Santa Tecla, la nit del 22 al 23
de setembre de 1874.
Ens podem fer una millor idea dels vesmolt més ben conservades de la bassa del

abans de baixar cap a la riera i que seguia paral·lel al curs de la riera. Seguint
trobem amb un marge que passa de ser
de pedra seca, bastant desdibuixat, a ser
un mur ben escairat i fet amb pedres i
formigó amb una amplada de potser un

prop de Riudecols però que formava part

rodona que és on començava el cup hi
ha, en un nivell inferior, les restes d’una
amb traces evidents d’haver estat coberta amb volta de totxo que devia ser el

surgència de la Mina de Dalt, abans esmentada, just a l’altra banda del Barranc
del Mas d’en Cabrer.
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SANT JORDI 2021
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

Sant Jordi sempre ha estat una diada molt signiﬁcativa
per a tots nosaltres. Es viu amb il·lusió, alegria i
expectació la rosa o el llibre que ens regalaran.
L’Escola Mare de Déu del Roser, com cada any excepte el
passat, ha organitzat el concurs literari de Sant Jordi. Ha estat
mia. En molts mesos i per primera vegada, es va poder fer, a la
pròpia escola, una celebració a l’aire lliure que va poder apleles bombolles i les distàncies. Les cares d’alegria, els nervis

O potser encara ho és? Apropem l’horta als més menuts de
de la feina dels pagesos, de les verdures, dels animals i de la
importància de l’aigua. A la llar d’infants els Pesolets, aquest
ecològic, on els nostres infants, dia rere dia, veuen el procés
de creixement de les plantes.
-

amb tota la solemnitat que requereixen les circumstàncies. Es
per la natura, proporcionant-los experiències de gran valor
en tots els treballs es veia una feina per part dels mestres i

a través del joc simbòlic, exercitant la feina dels pagesos, veient els processos de creixement de les verdures que sovint
trobem als nostres plats. Aquest projecte es va engegar des

per als guanyadors.
Aquest curs, a diferència d’altres anys, també es van incloure al
buixos, rodolins, descripcions, contes o vivències es va fer evi-

que ens parlaven de la vida dels pagesos, de les seves eines,
dels animals que ajudaven a llaurar la terra, de l’observació de
diferents verdures i de l’experimentació al llarg del curs amb
elements naturals, els infants es veien molt engrescats a reacom l’alegria en veure que les plantes van creixent, la tristesa
en veure que algunes d’elles s’han mort o la preocupació per
protegir les plantes que hi queden. Els infants es van ocupar
nalment a plantar les verdures, mostrant una gran curiositat
dia reguen l’hort, treuen les fulles que són mortes i observen
si han crescut molt o no, també observen que després d’un
cap de setmana calorós les seves plantes estan pansides, i
demanen regar-les (d’aquesta manera veuen i valoren la im-

Enhorabona i moltes felicitats!
vida dels més menuts de casa.
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Dia rere dia, les Escoles Verdes
de la comarca del Baix Camp
continuem en la nostra tasca
d’educar per la sostenibilitat
i l’emergència climàtica,
capacitant els nostres alumnes
per prendre decisions en un
futur.
Aquest curs, hem treballat conjuntament per entendre i millorar el consum
dicant esforços a un projecte sobre el
consum responsable, acció conjunta re-

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

Som Escola Verda

Per tal de conèixer el consum a les llars,
vam necessitar la col·laboració de les fados dies”. Es tractava d’omplir un for-

de porexpan, garrafes, ampolles d’aigua,
ens va permetre dur a terme una anàes consumeixen. Posteriorment, els
mateixos alumnes van dissenyar, amb
plicant els resultats de les enquestes de
l’escola.

per tal que els nostres alumnes siguin
conscients de les conseqüencies ecològiques, econòmiques i socials de les
abans d'adquirir qualsevol producte i
que és necessari fer un ús racional dels
serveis que tenim a disposició. També
és important comprar només quan ho
necessitem i, sobretot, reciclar tant com

pants, ja que la gran majoria procuren
sempre podem col·laborar en la cura i
millora del nostre medi ambient.
Per acabar, després de tot aquest treball, cada curs va escollir una recomanció com a consumidors responsables i
tots conjuntament van crear el DECÀ-

més a prop s'hagi produït o elaborat el
bé de consum, més fomentarem l'eco- TOTS SOM ESCOLA VERDA!!
nomia local i s'haurà fet servir menys
energia contaminant per a fer-nos arriEscola Mare de Déu del Roser.
bar el producte.
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Festa Major de Sant Pere 2021
i amb la Festa Major de Sant Pere. Tot i que aquest any tampoc serà
perdre les ganes de passar-ho bé i oblidar, per un moment, els temps
de pandèmia.
Aquest any, com el passat, no hem pogut fer tots els actes que realitzava la Secció Local d'Esquerra Riudecols. Només vam poder fer el
tradicional Caga Tió per Nadal.

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

el nostre Tió i el vam passejar amb un remolc per tot el poble. Vam cantar la tradicional cançó pels carrers, amb la música dalt del cotxe. Com
la gent, contacte que ara, des de l'Ajuntament, com a govern i des de la
Secció Local d'Esquerra, no perdrem.
Esperem que gaudiu d'una Festa Major amb seny i responsabilitat, fent
poble, respectem-lo i actuem junts per la nostra seguretat.
Molt bona Festa Major!

Associació de Dones Puigcerver

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de Riudecols, totes
i tots estem ja esperant la Festa Major de Sant Pere. Ens

del dia 8 de març, Dia de la Dona al qual, per les mesures
de l'Associació de Dones Puigcerver, la Regidoria d'igualtat,

de passar bones estones, sempre tenint present les mesures
de seguretat, ja que el més important és la Salut. Des de
l'Associació de Dones Puigcerver volem gaudir i que gaudiu
del programa que s'hagi preparat des de l'Ajuntament. Tenim
que era fer-nos una foto amb el #InvisiblesPeroImprescindibles.
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Aquest any no hem pogut preparar l'exposició de treballs

Ha arribat el moment de descans, de desconnexió, de diversió...

anàvem realitzant i, a poder ser, incorporar-ne alguna de nova.

Ja tenim les festes aquí per gaudir-les al màxim.
Bona Festa Major de Sant Pere!

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2021

La temporada 2021 segueix sota els efectes de la pandèmia
Covid-19. Com a Club Bicicleta Riudecols no hem proposat

sat mes de maig i la Pujada a Puigcerver del proper juliol i que
s’inclou dins dels actes de la Festa Major de Sant Pere 2021.

organitzant per la Festa Major de Sant Pere i on hi arribaven
volta a la Teixeta es va poder fer per ser una prova on no anem
tots junts, sinó que ho fem per parelles i, és clar, amb mesures
Covid-19 pre i post cursa. De la mateixa manera, ara diem que
la Pujada a Puigcerver es disputarà seguint les mesures Covid-19 que regeixin a data del 10 de juliol de 2021.

Club Bicicleta Riudecols i tothom qui ho desitgi de Riudecols.
a l’arribada.
en vigor el mateix dissabte 10 de juliol.
Femenina,
Masculina i Bicicleta elèctrica.
dijous, 8 de juliol. Cal dir-ho a algú de la junta.

25a. Volta a la Teixeta
Diumenge, 2 de maig del 2021
29km. Riudecols-Botarell-Estació-Pantà de Riudecanyes-Teixeta-Riudecols.
2n.
3r.

Jordi Cabré i Jordi Mariné
Francesc Bardina i Joan Perelló

52´51”
55´02”

6è.

Joan Jiménez i Carles Torruella

1h 06´35”

Pel que fa a proves disputades, s’ha reprès l’organització de

durant el 2021 han estat majoritàriament proves del calendari
de la Federació espanyola i Federació catalana de ciclisme que,
d’alt nivell, han estat les primeres proves permeses amb un
protocol Covid-19 inclòs.

PARTICIPACIÓ TEMPORADA 2021
Open Espanya Marathon.
(Baix Camp) 11-04-2021. 60km.

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

Club Bicicleta Riudecols. Temporada 2021

Open Espanya Ultramarató.
Joan de Moró (Plana Alta) Castelló. 117km. 3.700m 1-5-2021

Ja es veu que el 2021 seguirà sotmès a la tutela de la Covid-19,
Bardina, 223è (14è Veterà), tots amb un temps de 9h 38´04”.
Mentre ho esperem, gaudim del que tenim. Molt bona Festa
Major a tothom.
FESTA MAJOR DE SANT PERE 2021
Dissabte, 10 de juliol: "27a. Pujada a Puigcerver"
Hora:

carrer l’Euterpe, replà de cal
d’1 en 1 i cada 2´. Premis:
tots els socis del

CURSES A PEU
L’avellana Run. Reus (Baix Camp). 14-3-2021. Prova d’11km.
1h 05´05”
Ultra trail del Montsant. 2-5-2021. Ulldemolins (El Priorat)
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Millores a l’ermita
de Puigcerver

El passat mes de setembre, va fer un any de la
renovació de la Junta dels Amics de l’Ermita de
la Mare de Déu de Puigcerver.
Durant aquest període, hem superat els 100
socis, fet que és motiu d’alegria i que ens encoratja a seguir treballant perquè cada cop més
persones sentin que volen formar part d’aquesta entitat que té cura de l’Ermita de Puigcerver,
estimada per tots.
El suport dels socis, junt amb altres aportacions,
obre la possibilitat d’anar duent a terme millores
a l’Ermita, fent que es pugui mantenir en bones
condicions i, alhora, anar-ne millorant els seus
serveis i instal·lacions.
Cal destacar i agrair, també, la feina del grup de
voluntaris i voluntàries que dediquen moltes hores de treball per dur a terme tots els projectes
de millora en els quals es treballa.

El projecte de més rellevància dut a terme, tant per inversió econòmica com
de treball, ha estat la posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica de l’Ermita. Aquesta instal·lació es va posar en funcionament el passat mes de
tual de l'Ermita, prescindint del generador de gasoil, que només es posarà
en marxa puntualment. El sistema està dissenyat perquè quan per falta de
radiació solar arranca el generador, també carregui les bateries. Aquest nou

Des de la renovació de la Junta, les millores que
• Potabilització de l’aigua que puja de l’Hort de
Puigcerver.
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• Pavimentació de les golfes.
• Millora de les instal·lacions elèctriques i instal·lació de plaques solars.
• Millora de la Sala dels Capellans.
ritori i per un canvi de model en la implantació de
les energies renovables.

Conscients que l’Ermita de Puigcerver és un lloc de referència per a tots
nosaltres, us animem a que si en teniu la possibilitat, entreu a formar part de
la nostra Associació per col·laborar amb el manteniment i cura de l’Ermita,

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2021

Les condicions sanitàries que ens ha portat aquesta pandèmia ha fet que augmenti molt la pràctica de
l'excursionisme i ha portat molt gent a la muntanya. Tota aquesta gent va seguint senders i, ens molts casos,
troba senyals que no saben ni què volen dir ni qui els ha posat allí.
de 10 km i que transcorren en un entorn
Catalunya (FEEC) promou la homologa- municipal, principalment.
rar i conservar les vies tradicionals i inmés d'aquestes marques de senders,
d'esbarjo, cultura i oci.

tant de les marques com si cal fer-hi neteja (tant de la malesa vegetal com de les
deixalles).
La nostra Associació s’encarrega del
sender PR-C-18, que va de les Borges

Tot va començar l'any 1975, quan el doctor Enric Aguadé i en Joan Collell, con- casa nostra tenim la ruta dels refugis a les
juntament amb molts voluntaris de les muntanyes de Prades, marcat amb color
comarques del sud de Catalunya, inicien
el primer marcatge de l'Estat espanyol a
Tivissa, concretament a l'Ermita de SanDues ratlles paral·leles que indiquen que
començar a França l'any 1945. Aquelles estem al sender correcte, normalment es
-

Aquest sender passa per l'Ermita de la
Riera, puja cap les Mialtos i baixa cap a

- Dues ratlles en creu que indiquen que la
,
que tenen marques blanques i vermelles.
Són senders que superen els 50 km i que Dues ratlles en forma de L que indiquen
costat on marca i, normalment, ve comcies.
plementat amb una de ratlles paral·leles
, que
tenen marques blanques i grogues. Són correcta.
senders entre 10 i 50 km i que transcorPerò, qui pinta totes aquestes marques?
ren a través de diversos municipis.

enllaçar de nou amb el sender original a
l'alçada de Mas d'en Fum.

SL o sender Local, que tenen marques
blanques i verdes. Són senders de menys

rega de fer el manteniment del sender,

vell de Riudecols a Alforja, puja cap als
Creuets, cap al Mas d'en Fum i segueix
el sender que puja a Puigcerver. També
tenim la variant PR-C-18.1, que comença

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

Associació Excursionista El Senderó

de Mas de n'Huguet per arribar a Riude-

Si durant aquests dies heu pujat a Puigcerver, haureu vist que les marques estan
molt deteriorades i aviat haurem d'organitzar un parell de jornades per actualitzar
aquest marques. Hem de tenir en compte que, de la mateixa manera que quan
anem a altres indrets i trobem marques
que ens ajuden, nosaltres cal que mantenim les nostres per a les persones que les
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Comaigua
L'any 2020 es van delegar les competències del cicle integral de l'aigua al Consell
Comarcal del Baix Camp amb l'encàrrec
la xarxa d'abastament d'aigua i clavegueram del municipi de Riudecols.
La delegació comprèn totes les tasques
de captació de l'aigua, tractament de potabilització, emmagatzematge i distribu-

C O L· L A B O R A C I O N S

relacionades amb l'àrea de clients.
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Trobareu més informació sobre el

Una oferta pedagògica per
millorar la gestió dels residus
Secomsa, l’empresa pública comarcal encarregada de la gestió dels residus a Riudecols i a la resta del
Baix Camp, ha posat en marxa una proposta pedagògica adreçada als centres d'ensenyament de la
comarca i de fora de la comarca, pensada especialment per estudiants de secundària obligatòria.
dels residus a la comarca per tal que l'alumnat conegui què va
- a visitar abans d'arribar-hi. Per això, Secomsa facilita el material
pedagògic als centres.
una excessiva producció de residus i sobre els avantatges de la

C O L· L A B O R A C I O N S
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l’any 2020, però l’inici de la pandèmia i el tancament dels cenplanta de tractament mecanicobiològica i la deixalleria comarcal ubicades a Botarell, per mostrar a l’alumnat què se’n fa dels pandèmia i l’adaptació de Secomsa als protocols de seguretat
menat “Puja al món del reciclatge”.
residus que tenim a la comarca s’està fent molt bona feina i que
val molt la pena que la ciutadania ho conegui, perquè són unes mes de maig de 2021 amb una escola de Riudoms, i tot i que
eines molt importants de conscienciació i d’educació ambiental. està pensada principalment per a infants i joves, Secomsa es
Però com que es tracta d’instal·lacions industrials per on circulen camions i vehicles pesants, i per vetllar per la seguretat de dans com associacions de veïns, de dones, de joves, entre altres.
visitants i de persones treballadores, la visita es realitza mitvehicle de segona mà i l’ha rehabilitat i adequat per facilitar
anys en què s'havien reduït les campanyes d'educació ambienaquestes visites al conjunt de les instal·lacions.
Mitjançant el vehicle s’ensenyen els processos de tractament
dels residus que es fan dins les plantes. La visita inclou la deixa- accions d’educació ambiental ens han de permetre acostar la
lleria comarcal i el nou espai de tractament de les fracció vegetal.
Presidenta de Secomsa
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Bolets!

Conserva de bolets

podem collir en qualsevol època de l’any si es donen les condicions adients per què
anar al bosc a buscar la gran troballa BOLETS!
-

guin en bones condicions, sobretot, que
les tapes tanquin bé. Esterilitzar els pots
i les tapes en aigua bullint durant 10 minuts, treurel’s sense cremar-nos i escórre en paper absorbent de cuina.
gua trenqui el bull durant 3 minuts i,

de fulles i pinassa caigudes al terra, ens podem imaginar que, al bosc, ja es comença a
3. Als pots de vidre, hi posem 1 cullera-

làmines del barret cap avall per dispersar les espores (si volem noves collites). També

de llimona i 1 branqueta de farigola. En
el cas que els pots siguin grans, es po-

Després, tornarem a tapar amb fulles el lloc d’on hem agafat el preuat bolet per protegir

pots amb els rovellons sense apretar-los

Anirem al bosc amb calçat adequat, motxilla amb menjar i beguda, també una bossa
per tornar la brossa a casa, portarem el telèfon mòbil amb la bateria plena per si tenim
alguna emergència o bé fer fotos xules. És preferible no anar sols al bosc i agafar una

la boca del pot i tapar.

de butxaca amb fotos i descripcions detallades i anirem amb compte del que trepitgem
i no fer malbé res.
Al bosc, hi anem de visita, NO és casa nostra i, sense pressa, gaudint de l’ambient que
ens envolta, l’aire net ple d’olors que ens relaxen i omplen el nostre esperit de bones
vibracions.

4. Posar els pots ben tapats al bany
maria durant 1 hora. Després, amb un
guant o drap, treure els pots a la fresca.
dir que ja s´ha fet el buit i els podem
pes dels pots i ja tenim conserva de bolets per un any.

Anar al bosc a collir bolets és un art, no una carrera per veure qui porta el cistell més ple.
no son aptes pel consum.
Salut i bolets!
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Benvingudes a Riudecols

Sheila Ramku Ramku

Laia Arbó Viudez

i Endrit Ramku Ramku.
11 de juny de 2020

i Abdon Arbó Ferré
21 de novembre de 2020

Des d’aquest mitjà, donem la benvinguda a Riudecols
a la Sheila i a la Laia.
L’enhorabona als pares i mares i a les seves famílies i amistats.

AGRAÏMENT
Des d'aquesta revista em dirigeixo a tot el poble de Riudecols, mostrant tot el meu agraïment per les mostres de condol
-

MOLTES GRÀCIES POBLE DE RIUDECOLS

El Lledoner es reserva el dret d’acceptar els treballs aportats per a la seva publicació.
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