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Salutació
de l'Alcaldessa
Benvolgudes convilatanes i benvolguts convilatans,
Un cop més, ja tenim a tocar les Festes de Nadal i l’Any Nou 2022.
Com totes i tots ja sabem, seran unes festes diferents d'anys
passats. Desitjo que, en publicar-se la Revista Municipal, la situació
amb la pandèmia no hagi tornat a empitjorar i les puguem celebrar
com millor ens plagui.

Vam crear una petita partida a l'àrea de serveis socials. Hem
millorat i augmentat els serveis a la Biblioteca Maria Torrents.
Estem en constant contacte amb les associacions esportives
i culturals. L'equip de govern continua col·laborant amb els
serveis municipals per millorar la rendibilitat.
Deixem enrere un any que ha estat difícil en l'àmbit municipal,
amb moltes obres i millores. Tot el que va quedar aparcat pel
confinament i per les restriccions de la Covid-19 l'any 2020,
s'ha hagut d'executar aquest any juntament amb els projectes que ja teníem previstos. Vam dir que treballaríem des del
primer dia que entraríem a l'Ajuntament i així ho estem fent.

No sempre podem comptar amb l'agilitat de les administracions: les urgències passen per sobre de les prioritats. Però,
poc a poc, anem posant fil a l'agulla i anem avançant i executant projectes.
Ara que s'apropa Nadal, us animem a participar en les activitats que s'han preparat per a vosaltres. Iniciem amb la Fira
d'Entitats i Comerços Locals, seguirem amb el Bingo per la
Marató que organitza l'Associació de Dones Puigcerver i el
Caga Tió organitzat per la Secció Local d'Esquerra-Riudecols.
Ja iniciat el nou any tindrem un concert i acabarem amb l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient.
Amb les festes de Nadal, arriben les felicitacions i els bons
desitjos. Jo també us vull fer arribar els meus, que tingueu un
MOLT BON NADAL I UN FELIÇ ANY 2022!

OPINIÓ

Arribem al final de l' any 2021. Malgrat continuar en temps
difícils, hem enfocat els esforços fent les millores bàsiques
per al dia a dia dels ciutadans: adequant places i jardins, renovant part de l'enllumenat públic, fent millores al paviment
dels carrers, etc.

La vostra alcaldessa, Beatriz Mayordomo Pujol

Regidories de

Benestar i Igualtat
Durant els últims mesos, la regidoria de Benestar i la
d’Igualtat, han treballat en diferents projectes i accions.
En l’àmbit de benestar, cal destacar la col·laboració amb
l’equip de serveis socials per a donar resposta a les
necessitats concretes dels nostres vilatans i de les nostres
vilatanes; també hem col·laborat amb Càritas Diocesana
de les Borges del Camp; hem obert una petita partida per
atendre emergències puntuals i que cal tramitar mitjançant
prèvia valoració de l’equip de serveis socials. Finalment,
hem signat un conveni amb la Fundació Comaigua per
a la concessió d’ajuts del rebut d’aigua en aquells casos
que sigui necessari i, també, prèvia valoració per part de
l’equip de professionals de serveis socials.
Pel que fa a la regidoria d’Igualtat, continuem amb les
campanyes de sensibilització i conscienciació per a

l’eradicació de les situacions de violència
de gènere i trans, juntament amb
l'Associació de Dones Puigcerver, com
ara: col·locació de pancarta i bandera
al balcó de l’Ajuntament, participació
en accions reivindicatives; lectura dels
manifests; suport en activitats com el
sopar dels 25 anys de l’Associació de
Dones Puigcerver i vermut i la gestió
amb Comaigua per a la subvenció del
vermut.
Som conscients que encara ens queden
coses per fer. Som una regidoria que
ens alegrem de poder tirar endavant
totes aquestes empreses, la majoria
amb la col·laboració i implicació de la
resta de regidories. Agraïm als nostres
treballadors i a les nostres treballadores
per la materialització de les nostres idees.
Rosa Maria Samper i Folqué
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Aprovem el pressupost municipal
pel 2022
El passat mes de novembre, es va aprovar, per unanimitat, a través d’un ple extraordinari, el pressupost municipal per l'any 2022. Aprofitem aquestes línies per agrair
personalment la confiança del Jesús i del Jaume en aquests pressupostos.
En l'àmbit d'ingressos, presentem un pressupost on no s'ha incrementat cap mena
de taxa o preu públic regulat per les nostres ordenances, més aviat tot el contrari:
s'han incorporat noves bonificacions fiscals, com per exemple, en l'ordenança de
l'IBI.
En l'àmbit de despesa, mantenim la despesa corrent, però augmentem substancialment les inversions per continuar millorant el nostre municipi, totes elles, en una
gran part subvencionades per la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Sense aquestes aportacions no seria possible dur-les a terme.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Per aquest 2022, està previst realitzar una sèrie d'inversions per un import total de
632.495 €, que suposen un 42% del total de despeses. Les inversions principals
que es realitzaran són les següents:
- Renovació d'un tram del carrer del Roser de Riudecols:
348.225 €
- Millores a la zona lúdicoesportiva de la urbanització Riu-Club:
129.623 €
- Urbanització de la zona de vianants del Nou Vial de Riudecols:
105.801 €
- Substitució de l'enllumenat per tecnologia LED a la urbanització Riu-Club:
20.332 €
- Millores en el servei de recollida selectiva de residus porta a porta de Les Irles:
9.092 €
- Desforestació d'una part del camí de Puigcerver:
8.468€

L’Ajuntament de Riudecols ofereix bonificacions fiscals per
a la instal·lació voluntària de generació fotovoltaica d’autoconsum. Concretament, les bonificacions representen descomptes en l’impost sobre béns immobles (IBI) i en l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Actualment,
el descompte en l’IBI és del 50% durant els tres períodes
impositius següents al de l'atorgament d’aquesta bonificació.
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Pel que fa a la bonificació de l’ICIO, aquesta bonificació és
del 25%. Aquest descompte és d’aplicació per instal·lacions
de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o

construccions que els hi apliqui per normativa, és a dir, sempre que no es tracti d’instal·lacions obligatòries. L’aplicació
d’aquesta bonificació quedarà condicionada, si escau, a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la comunicació prèvia
d’obres corresponent.
Les bonificacions es poden sol·licitar mitjançant instància
presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Riudecols
o electrònicament a la seu electrònica de la pàgina web de
l’Ajuntament de Riudecols.
Jordi Mariné i Solanellas
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El compromís de Telefónica i de l'Ajuntament de Riudecols
per fer arribar la fibra és total. Portem mesos col·laborant i
gestionant amb Telefónica tots els permisos per pujar la fibra
al municipi. L'últim entrebanc amb el qual ens hem trobat i esperem que sigui el definitiu, ha estat el de la problemàtica per
atorgar l'autorització per part de Fomento per poder traspassar l'N-420. Aquesta, havia sigut sol·licitada per Telefónica el
passat mes de maig i, per assumptes aliens al nostre municipi,
entre ambdues empreses, fins el passat mes de novembre
no vam poder desencallar-ho. Ara ja disposen de totes les
autoritzacions per pujar la troncal, el nou cable de fibra, fins
al nostre municipi. Un cop finalitzat, esperem comunicar-vos,
a principis del 2022, una planificació clara del desplegament
que realitzaran, per tal que tots els veïns de Riudecols puguem gaudir d'aquest nou servei.
Jordi Mariné i Solanellas

Després de gairebé 20 anys,

posem en servei l'ascensor
a l'edifici de l'era

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Som coneixedors que és un tema que preocupa a una
gran part dels nostres veïns, sobretot, a aquells que no
poden gaudir de la fibra òptica de l'empresa Adamo.

El que us explicaré breument a continuació no hauria
de ser cap notícia. Tanmateix, considero que és un fet
rellevant ja que, després de molts anys inoperatiu, més
ben dit, des de la seva inauguració, l'any 2003, hem pogut
posar en servei l'ascensor de l'Edifici de l'Era.
Volia escriure aquestes quatre línies a títol personal, i no com
a regidor de l'Ajuntament de Riudecols, per remarcar el fet
que moltes vegades les coses més senzilles i fàcils de gestionar no ho són gens. Generalment, quan es treballa amb
implicació i amb una correcta gestió i control de les diferents
tasques a realitzar, els resultats acaben sent visibles. Dic això,
perquè, en aquest cas, són vàries les gestions que es van
realitzar per altres equips de govern i cap es va acabar duent
a terme, tot i que en desconec el motiu. No obstant això, sí
que soc plenament conscient del gran nombre d'hores que
s'han invertit per posar en servei aquest ascensor. I ho reitero: sovint les coses més insignificants són les més difícils
d'aconseguir, però per fer-ho, es necessita interès, implicació
i ganes de treballar per dur-les a terme.
Jordi Mariné i Solanellas
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Riudecols: el municipi

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

que més recicla al
Baix Camp

Som, novament, a les portes de Nadal, i tornem a
rebre a les nostres llars la revista local El Lledoner.
Només puc dir que continuem treballant amb moltes
tasques al nostre municipi.
En les darreres setmanes, hem estat immersos en diverses
línies d'actuació destacades, com:
• La millora de la teulada del sector 1 del cementiri de
Riudecols.
• La reparació de l'entrada del Poliesportiu de Riudecols.
• La reparació de les reixes pluvials del carrer de Catalunya i de l'Euterpe.
• La conducció de l'aigua fluvial del camí de Mas d'en Huguet.
• Treballs diversos a l'Escola i a la Llar d'Infants.
Som conscients que queda una gran tasca per desenvolupar, però creiem que anem pel bon camí. Ara mateix,
tenim molts fronts oberts i, això, pot ocasionar malestar,
però tot i les molèsties, hem de seguir treballant pel municipi, ja que demà en gaudirem el resultat.
Una de les coses que ens agrada i no podem assolir totalment, és que la gent ens demani, sigui via instància, telèfon o personalment les seves inquietuds. No defalliu en
demanar, però sigueu conscients que nosaltres fem tot el
possible en funció de les nostres possibilitats i dels terminis establerts.
Aviat, quan la situació pandèmica ho permeti amb seguretat, celebrarem una nova assemblea informativa oberta
a tothom, on podrem intercanviar impressions amb totes
i tots vosaltres.
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Raül Grau i Pina

Actualment, el municipi de Riudecols recicla el 80% dels residus que genera, essent l'índex més gran de reciclatge d'entre
els 28 municipis del Baix Camp, gràcies, sobretot, a la implantació de la recollida selectiva porta a porta, però també a
les noves mesures aplicades, com ara el control dels residus
voluminosos, el contenidor de piles i a la mini deixalleria instal·lada recentment.
Aprofitem per comunicar-vos que, ben aviat, s'incorporaran
nous municipis a la gestió de residus porta a porta, fet que
produirà que gaudim d'una recollida més de residus a la setmana. Així doncs, tindrem totes les fraccions en una mateixa
setmana, i haurem d'intercalar el rebuig i el paper-cartró cada
quinze dies. Tanmateix, encara resta pendent del calendari
que s'acordi entre tots els municipis que s'adhereixin a la recollida selectiva porta a porta.
D'altra banda, en referència al medi ambient, les properes
actuacions aniran encarades a la recollida d'abocaments incontrolats al terme municipal i, també, a la desforestació de
massa forestal a la urbanització Riu-club.
Respecte a aquest últim punt, sempre hem atorgat molta
importància a les desforestacions, ja que considerem que
aquestes franges de protecció dels habitatges són crucials en
cas que mai hi hagi un incendi. Avui tenim gran part de la urbanització protegida amb 15 metres o més de franja respecte
els habitatges.
Finalment, només caldria destacar que estem a l'espera de la
resolució de la subvenció sol·licitada per continuar amb els
treballs a la franja de protecció al camí de Puigcerver.
Des de la regidoria de Medi Ambient, us desitjo un bon Nadal
i un feliç any nou 2022.
Raül Grau i Pina
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Des que vam començar aquesta legislatura ens vam proposar un objectiu
clar: millorar les condicions dels
espais (escola, llar d’infants i despatx
de serveis socials, entre altres) per
a oferir entorns més acollidors i
agradables. Per tant, continuem treballant en aquesta línia i hem dut a
terme diferents accions tant a la Llar
d’Infants Els Pesolets, com a l’Escola
Mare de Déu del Roser.
Llar d’infants: s’ha pintat tota la
part de sòcol que portava anys molt
deteriorat; s’han col·locat mosquiteres
per facilitar la ventilació dels espais
segons la normativa Covid-19 i protegir
els infants dels insectes; hem impulsat
el servei de bugaderia per a la neteja i
desinfecció de les fundes del material
de psicomotricitat, trones, ninos i altres
materials tèxtils; s’han revisat l’aparell
d’osmosi, els extintors i s’ha fumigat; s’ha
gestionat la cobertura de substitucions
per baixa de les professionals; s’ha
comprat una rentadora-assecadora
per reduir despeses de bugaderia i
facilitar una higiene més continuada i

segura; s’ha fet el manteniment del pati,
s’han reomplert sorrals, s’han netejat
exteriors, s’ha restaurat el mobiliari; s’ha
redistribuït i reorganitzat el personal
de neteja; s’ha col·laborat amb la
Castanyada i s’ha treballat amb l’AMPA.
Escola: s’ha acabat de pintar l’ala de
les aules d’educació infantil, cicle inicial i mitjà. Aquest 2022, tenim previst
fer les aules de l’ala del cicle superior;
s’han col·locat mosquiteres a l’àrea de
menjador per a facilitar la ventilació i
mantenir normes de seguretat per a la
salut a causa de la situació de pandèmia actual; s'ha fet seguiment dels protocols Covid-19; s’han canviat diversos
vidres de seguretat esquerdats; s’han
canviat persianes trencades de les aules de cicle superior; s’ha revisat i reparat el tancament de portes i finestres
de les diferents aules; s’ha fet manteniment tant d’interiors com d’exteriors
per part de la brigada municipal; s’han
reomplert sorrals, s’han netejat exteriors, s’ha restaurat mobiliari exterior;
s’ha redistribuït i reorganitzat el personal de neteja i s’han fet aportacions

econòmiques per dur a terme activitats
com els premis del concurs literari Sant
Jordi; s’han comprat flors i terra de cultiu per l’hortet; s’ha col·laborat amb el
patge i s’ha adquirit pintura per pintar
el mural de l’alumnat de 6è; i també
s’han comprat jocs de pati. Finalment,
també s'ha col·laborat amb l’AMPA.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Regidoria d’Ensenyament, Benestar i Igualtat

Aquest objectiu, que aparentment
sembla banal, és d’especial importància quan ens centrem en l’atenció a
les persones. Per exemple: cal que tinguem present, d’una banda, la quantitat d’hores que les nostres nenes i els
nostres nens passen a l’escola i a la llar
d’infants. Per tant, disposar d’uns espais nets, ben distribuïts, arreglats i saludables és indispensable ja que, a més
de ser espais confortables, afavoreixen
un ambient més acollidor, segur i enriquidor que afavoreix un millor aprenentatge.
Rosa Maria Samper Folqué
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S'inicia la licitació del bar La Sala
Aquestes darreres setmanes, s’ha emprès el procés la licitació
del bar La Sala, de titularitat municipal, després de la renúncia
de l’última adjudicatària, la passada primavera.
Som coneixedors que per moltes i molts de vosaltres aquest
procés s’ha demorat moltes setmanes i mesos. Tanmateix,
s’han hagut de realitzar una sèrie de tràmits administratius
previs per emprendre aquesta licitació, els quals han allargat
el procés molt més de l’esperat.

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

Cal mencionar que, a nivell administratiu, una de les conseqüències de la pandèmia que encara vivim, és la demora
d’alguns tràmits i l’allargament d’alguns terminis, a causa de
la saturació dels ens superiors dels quals depenem per tirar
endavant aquest tipus de licitacions.
No obstant això, com que que el termini de presentació
d’ofertes finalitzarà el proper 13 de gener de 2022, i que ja

s’han rebut un seguit de propostes, podem confirmar que
durant el proper mes de gener gaudirem d’un nou o nova
adjudicatària per aquest establiment de Riudecols.

L'Associació de Dones celebrem el 25è aniversari

Les primeres dones que van fer que
això fos palpable van ser l'Antònia
Salvador, la Beatiz Mayordomo, la
Lolita Fernandez, la Joana Gonzalez,
la Maria Revelles i l'Encarna Revelles. Elles van ser les fundadores i
les que van posar tot el seu esforç
per a poder fer realitat un repte tan
important en aquella època, i tan bé
ho van fer, que aquí seguim.
He de dir que moltes de les que som
sòcies, hem anat passant en algun
moment per la Junta i ho hem fet
tirar endavant.
Fem diverses activitats: el sopar de
l'aniversari, el berenar del Dia de la
Dona. També, cada any, participem
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a la Marató de TV3 i de Catalunya
Ràdio fent un bingo popular. Conjuntament amb l'Ajuntament, participem en diversos actes, com el vermut musical, l'acte per posar nom a
la Biblioteca del poble i els actes que
es fan en memòria de les víctimes
de violència masclista.
Així que, aquest any, intentarem tornar a organitzar totes les activitats
possibles, ja que la pandèmia ens ha
ensopit a totes. Poc a poc reactivarem tots els actes.
Us heu preguntat mai per què el color
lila és representatiu de la dona?
El segle passat, un 25 de març del
1911, es va produir un incendi a la

fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist a
Nova York, en el qual van morir 140
persones -123 de les quals eren dones i la majoria, de nacionalitat jueva
i italiana-.
Tot i que no es va poder demostrar,
hi ha indicis que va ser el mateix propietari de la fàbrica qui va provocar
l'incendi, com a represàlia per a una
vaga que les treballadores havien
començat per a reivindicar els seus
drets. En el moment de l'incendi
,estaven confeccionant camises de
color lila. Segons s'explica, el fum
de color lila s’observava per tota la
ciutat de Nova York. Per això, avui,
el color lila és el color reivindicatiu
de les dones.

L'inici de curs ens va aportar bones notícies. I és que les famílies podien tornar
a les escoles. Un glop d'aire fresc ens
tornava a apropar a elles donant la possibilitat que des del primer dia poguessin tornar a les aules.

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
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se separen de la família. Tanmateix, el
retrobament ha fet que les petites preocupacions que tinguessin les famílies
es llimessin fins a un punt de benestar
i confiança, podent visualitzar des de
dins el dia a dia dels seus petits.

La significació d'acompanyar els nens i Aquest curs es va iniciar un nou ritual
les nenes els primers dies a la llar d'in- que en diem "Arrels" i en el qual, de mafants no és efímera, sinó que és de vital nera familiar, es van plantar diferents
importància que els infants se sentin verdures i plantes aromàtiques a l'hort
acompanyats per tal de normalitzar la de la llar. Aquesta plantada acompleix
seva nova etapa d'escolarització i for- el símil a l'educació i al creixement, tant
dels infants com de la vida, ja que tots
mar vincles afectius.
necessitem amor i cura per tal d'anar
La incorporació de l'infant al món edu- madurant i desenvolupant el nostre jo
catiu, de vegades, suposa un seguit d'in- personal.
quietuds per a infants i famílies. Són uns
canvis novells que encara no saben com El primer retrobament amb les famílies
funcionaran, passen d'estar d'un àmbit va tenir lloc a l'exterior de la llar. Així
familiar a ampliar-se a un context més mateix, es va proposar fer una caminasocial, a conèixer espais nous, a viure da pel bosc, amb motiu del canvi d'esuna rutina nova i a conèixer les perso- tació. L'objectiu d'aquesta sortida era
nes que tindran cura dels seus fills i de començar a fer un vincle més proper
amb tots els membres de la llar, on si
les seves filles.
més no, passejar pel bosc va enriquir el
Des de la llar, es dona una mirada res- clima i va propiciar que les converses
pectuosa i calmada per poder absor- fossin més fluides. Seguidament, es va
bir i pal·liar tots aquests moments que celebrar la Castanyada, festa en la qual,
poden suposar tot un seguit de senti- grans i petits, van gaudir d'allò més. Es
ments i emocions, ja que per a molts respirava un ambient càlid i acollidor, es
dels infants és la primera vegada que palpava l'entusiasme i les mirades de

goig, on cadascuna de les famílies van
poder compartir moments amb la resta
de la comunitat educativa.
Si més no, des de la llar vam tornar a
sentir com s'establien ponts de confiança mútua: aquells que ens fan apropar a la realitat de cadascú i fan que els
poguéssim comprendre amb una mirada més propera.
Equip Educatiu.
Llar d’infants els Pesolets
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Associació Excursionista el Senderó de Riudecols
Després d'una parada obligatòria amb
motiu de la pandèmia, l'Associació El
Senderó, poc a poc, ha reprès les seves
activitats, tornant a organitzar caminades a diferents llocs de les nostres contrades. Algunes de les sortides que no
s'han pogut fer fins ara es reprogramaran en el calendari de l'any vinent.
Ens plau destacar la gran participació, en
la Festa Major d'Octubre, a la Caminada
Seminocturna a Puigcerver, en la qual
vam comptar amb 102 participants -entre ells, molts joves del poble-.
Una altra de les activitats en les quals
ha participat l'Associació ha estat el 56è
Dia del Camí de Muntanya, que aquest
passat 14 de novembre es va dur a terme a Riba-Roja d'Ebre, organitzat, aquest
any, pel Centre Excursionista de Tarragona i Figots Tour Senderisme.

El dia del Camí de Muntanya, inspirat pel
Dr. Joan Domènech, s'ha dut a terme
de manera ininterrompuda des de l'any
1965. Justament, aquesta nova edició
del Camí de Muntanya es va dedicar
al Josep Lerín «Popi», conegut membre
del Centre Excursionista de Tarragona i
a qui es va emportar el Coronavirus. El
Dia del Camí de Muntanya és una prova
no competitiva per camins de muntanya,
oberta a tothom que tingui l'habilitat i
preparació física necessària. La prova
té com a objectiu ser la trobada dels
centres excursionistes de la IV Vegueria
i totes aquelles entitats de les altres
regions que hi vulguin participar.
La Ruta que es va fer a Riba-roja va aplegar el més exponencial i excepcional de
la seva orografia: lliseres, coves, vaumes,
bosc, barrancades, penya-segats, antics
marges de pedra seca, una teuleria, trin-

xeres de la Guerra Civil, un forn de calç,
un forn d'oli de ginebre i la bellesa del
paisatge que ofereixen les vistes sobre
el riu Ebre i el seu meandre.
Destaquem, també, l'acollida del poble
de Riba-roja en aquest esdeveniment,
que va comptar amb 500 participants i
als quals l'Associació de Dones va oferir
esmorzar abans de sortir i la típica clotxa
per dinar a l'arribada. Des de l'Associació, els felicitem per la seva organització i aprofitem també per felicitar a dos
membres de la nostra entitat: l'Amadeu
Cabré i el Pau Cabré, que han assolit el
repte dels 100 Cims, i així se'ls va reconèixer en un acte celebrat per la FEEC
a Alcanar.
Salut i cames!
Associació Excursionista el Senderó de
Riudecols.

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
ja són aquí les festes nadalenques i ens preparem per viure-les amb els nostres
familiars i amics. La Secció Local d'Esquerra Riudecols desitja que les passeu envoltats de les persones que més estimeu, gaudint d'aquest moment de l'any que com
sempre, volem celebrar amb tots vosaltres.
És per això que, en nom dels companys i companyes de la Secció Local d'Esquerra
Riudecols, reiterem, un cop més, el compromís de treballar per Riudecols. També
aprofitem aquestes línies per desitjar-vos unes Bones Festes i que tingueu una
millor entrada d'any restant, com sempre, a la vostra disposició amb l'objectiu de
millorar el nostre estimat poble. Quan la revista surti a la llum, ja haurem celebrat el
Caga Tió, una de les festes més emotives de Nadal.
Us deixem un parell de fotos de l'acte que vam dur a terme l'11 de setembre.
Bon Nadal i Pròsper Any Nou 2022!
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El passat dissabte 27 de novembre, l'ermita de Puigcerver va rebre la visita institucional de l'Arquebisbe de
Tarragona, Joan Planelles; de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; de representants
dels Ajuntaments d'Alforja i de Riudecols; i de l'empresa
Vilalta, que ha dut a terme el projecte.
Convidats per la Junta de l'Associació d'Amics de la Mare
de Déu de Puigcerver, els representants d'aquestes entitats van poder conèixer de primera mà la nova instal·lació fotovoltaica de la qual disposa l'ermita i que ha estat
finançada a parts iguals per l'Arquebisbat de Tarragona,
la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament d'Alforja.
Des de totes les institucions es va mostrar la satisfacció
pel projecte dut a terme i l'Arquebisbe de Tarragona i
la presidenta de la Diputació -que van tenir l'ocasió de
visitar el Santuari per primer cop- van expressar la grata
sorpresa que els va suposar el coneixement de l'ermita i
de l'entorn natural que l'envolta.
Alhora, van expressar el desig de treballar plegats per la
preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i natural
que convergeix a Puigcerver i es va felicitar la tasca duta
a terme per voluntaris i membres de l'Associació d'Amics
de la Mare de Déu de Puigcerver. Aprofitant l'ocasió,
l'Arquebisbe va oficiar una missa al Santuari i va beneir
les noves instal·lacions.
Aprofitem per facilitar-vos el telèfon dels nous ermitans,
Pere i Mònica (645 16 26 33), i per encoratjar-vos a
formar part d'aquesta associació, que treballa pel manteniment i per la millora de l'ermita i dels serveis que
ofereix. Si hi esteu interessats, podeu trobar el formulari
d'inscripció a la pàgina web: https://ermitadepuigcerver.
com/amics-de-lermita
Tots som, tots fem, tots estimem Puigcerver!
Associació d’Amics de l’ermita de la Mare de Déu de
Puigcerver.

Conta’m un conte: la història de la Sia
Hi havia una vegada una gateta siamesa en un carreró del poble. Semblava
poc amable i es deixava veure poc. La gateta no tenia ningú que la cuidés,
així que s'havia de buscar l'aliment per ella mateixa. Cada dia, havia d'enfrontar-se ella sola al món, així que, a les nits o als matins molt d'hora, sortia
a buscar alguna cosa per menjar. Aquesta va resultar ser la millor hora per
buscar menjar, perquè els carrers són buits i sembla que hi ha menys perills.
Tot i això, la gateta se sentia afortunada de viure en un poble com Riudecols.
Entre els matolls o darrere d'unes pedres, algunes nits trobava un ratolí
despistat al camp.
-Trobaré avui alguna cosa per menjar? Es preguntava.
Un dia, quan es dirigia a beure una mica d'aigua, la gateta es va adonar que
no estava sola. Hi havia més gatets pel barri com ella, de carrer. Però tanmateix, estaven grassonets i semblaven simpàtics.
–D'on hauran sortit? I, sobretot, on aconsegueixen el menjar?
No va ser gaire difícil donar respostes a totes dues preguntes, només havia
de ser una mica observadora per adonar-se que tots sortien i entraven al
jardí d'una casa, la Casa dels Gats. Cautelosa, però tranquil·la, es va acostar
a descobrir un jardí verd, amb casetes on poder protegir-se de la pluja, del
fred de l'hivern i de la calor de l'estiu. Amb aigua fresca i bols plens de
menjar! -Oh, menjar! Sens dubte, va pensar la gateta, aquest pot ser un bon
lloc on viure.
Van passar els mesos i la gateta se sentia segura i protegida i, fins i tot, tenia
un nom: Sia. La vida semblava somriure, però, lluny d'arribar a la desitjada
tranquil·litat, la vida en guardava una de nova. La seva panxeta estava creixent, una mica més cada dia. Sabia que havia arribat l'hora de tornar a ser
mare. Sia va buscar un bon lloc per tenir els seus cadells. Un lloc proper i
amagat, allunyat de la vista de tothom. Allí va donar a llum dos preciosos
gatets. Els va mantenir ocults i lluny de tot perill. Però van passar unes setmanes i els gatets van començar a treure el caparró del seu càlid amagatall.
Volien jugar i conèixer el món exterior. A la recerca de menjar i seguint la
seva mare, van acabar per entrar al jardí de la Casa dels Gats, on van trobar
més menjar i també un nom: Robin i Lana. Els dos gatets eren feliços, però
Sia no deixava de preguntar-se quant de temps podria passar sense que
tinguessin un accident o es posessin malalts. La gateta encara recordava,
tristament, els cadells que va perdre abans que arribessin Robin i Lana. Ells
encara són petits i tenen la possibilitat d'aconseguir una veritable llar fora
del carrer.

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

Visita a l’ermita
de la Mare de Déu
de Puigcerver

Un bon dia, a la casa dels gats, Sia va intuir que passava alguna cosa diferent.
Dues caixes diferents de les altres havien estat col·locades al lloc on els seus
cadells dormien. Seria això el que estava esperant? -Trauran del carrer als
meus petits? Encara que sabia que els trobaria molt a faltar, la Sia preferia
que estiguessin fora de perill, encara que fos lluny d'ella. En unes hores, els
dos cadellets espantats, però expectants, van viatjar amb cotxe per primera
vegada. Van arribar a una nova Casa dels Gats, on hi havia una persona que
els va rebre amb els braços oberts i el desig al cor de donar-los una llar.
Robin i Lana saben que estaran bé, atesos, calentets i estimats. Només necessiten una mica de temps per adaptar-se a la seva nova llar i la seva nova
mare, encara que sempre portaran Sia als seus petits cors. I conte contat,
conte acabat.
Els Gats de l'Eera
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Club Bicicleta Riudecols

27a Pujada
a Puigcerver
El dissabte, 14 de juliol, va tenir lloc la 27a Pujada a
Puigcerver.
CLASSIFICACIÓ FINAL.
27a. PUJADA A PUIGCERVER 10/07/2021

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

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Temps final

Òscar González
24´16”
Joan Perelló
28´14”
Jordi Cabré
29´42”
Jordi Juanpere
30´12”
David Solanellas
34´49”
Xavi Guaita
35´35”
Joan Sangenís
36´27”
Martí Vilanova
39´26”
Roger Curto
40´18”
Aleix Iborra
40´53”
Josep Joan Escoda 41´40”
Antoni Pérez
42´12”
Alex Romero
52´42”
Gerard Pallisé
57´ 39”

Classificació
1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è
10è
11è
12è
13è
14è

CLASSIFICACIÓ FINAL 27a. PUJADA A PUIGCERVER
Bicicletes elèctriques
Nom
1
2

Manel Cabré
Alex Martín

Temps final

Classificació

16´15”
20´49”

1r
2n

PRINCIPALS PROVES DISPUTADES 2a part
TEMPORADA 2021
Campionat de Catalunya Ultramarató Garrigues Bike.
La Granadella (Les Garrigues) 5-6-2021
Màster 30: Jordi Mariné, 27è classificat 7h 37´29”
Màster 50: 15è Jordi Cabré, 16è Francesc Bardina, 17è Joan
Perelló 7h 37´30”.

Pedals de Foc non Stop Vielha (Val d’Aran).
Campionat d’Europa Ultramarató en BTT 26-06-2021.
212 km. 6.100 m de desnivell.
Categoria competició 585 participants. 483 corredors han
finalitzat la prova.
Entre els 333 i 336 classificats: Francesc Bardina, Jordi
Cabré, Jordi Mariné i Joan Perelló amb un temps de 15h
15´44”.

BOWLING
Després de dos anys de no poder competir en cap campionat per la
pandèmia i la pèrdua del meu marit, en Marcel·lí, he tornat a la meva
afició del bowling.
Tot seguit, us faig un resum de la meva participació als campionats que la
Federació Catalana de Bowling ha organitzat. El passat mes de maig, es
va celebrar el Màster de Catalunya, vaig quedar 3a absoluta, campiona de
2a categoria i medalla de plata amb parelles. De l'11 al 15 d'agost es va
celebrar el tercer Open Sènior a París, al qual la federació em va convidar a
participar. Vaig quedar 8a d'entre 35 participants femenines. Els dies 25 i
26 de setembre, a Lleida, es va celebrar el Campionat Sènior de Catalunya,
amb una gran participació de dones, i pel qual vaig haver de lluitar molt.
Vaig quedar Campiona de Catalunya 2021 i el això em dona l'opció de
representar Catalunya, el proper mes de juny, a l'Open Sènior Europeu a
Berlín. Tot aquest esforç de competició va dedicat al meu marit i assessor.
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El massatge terapèutic amb pedres volcàniques
Redueix els nivells d'estrès i d'ansietat, ja que gràcies als massatges, l'energia flueix i s'aconsegueix harmonia entre cos,
ment i esperit, cosa que fa que el nostre cos romangui relaxat
i desconnectat de l'estrès que l'envolta. Els massatges amb pedres calentes són útils, com hem dit, per promoure la relaxació
general del cos, cosa que fa possible aconseguir un somni més
profund i de millor qualitat. Això vol dir que si pateixes problemes per dormir, un massatge de pedres et pot ajudar. D'altra
banda, el massatge amb pedres calentes ajuda a eliminar les
toxines del cos a través de la sudoració. Així també revitalitza,
oxigena i reafirma els teixits, obtenint una pell més llisa (per
l’exfoliació que fa la pedra) i saludable.

El tractament té múltiples beneficis, però es poden agrupar
en tres grans grups: la reducció i alleugeriment del dolor, l'eliminació de toxines de la pell i la millora del sistema circulatori.
La calor és l'aliada perfecta per alleujar dolors musculars i la
tensió del cos. Incrementa el flux sanguini de l'àrea afectada i
ajuda a disminuir la inflamació dels músculs.

De la mateixa manera com passa amb altres teràpies alternatives, el massatge amb pedres calentes també té contraindicacions, sobretot, si es tracta de persones que puguin tenir algun problema a la pell. La nostra recomanació és que
t'informis àmpliament abans de sotmetre't a un massatge
d’aquestes característiques.
La durada del massatge és d'una hora aproximadament, ja
sigui si busques passar una estona relaxant o si vols alleujar
símptomes de poca complexitat. El massatge amb pedres calentes és una experiència que has de provar alguna vegada.
El Petit Racó

MARATÓ DE TV3

el procés d'assimilació sigui més dur: no
tan sols per la persona que ho pateix,
sinó també per tots els familiars que
l'envolten.

Aquest any, la Marató de TV3 està dedicada a la Salut Mental. Personalment,
m'agradaria donar a conèixer l'Associació de Salut Mental Dr. Tosquelles, ubicada al carrer Mare Molas de Reus.
És una entitat sense ànim de lucre que
atén i també acompanya persones i familiars que tinguin un trastorn mental i
en la qual formo part des de fa uns anys.
L'associació està formada per un equip
multidisciplinari en el qual hi podem
trobar: treballadors, educadors i integradors socials i psicòlegs.
En la mateixa associació podem gaudir
tant nosaltres, com pares, de teràpies a
xerrades grupals i assessorament. També en poden gaudir els nostres fills/es
o familiars d'un ventall molt ampli, tant
d'activitats lúdiques i esportives, o també fent acompanyament a la llar. Es fan
activitats que engloben treballs manuals,
zumba, ioga i sortides els caps de setmana. Totes les activitats estan acompanyades per un monitor.

Cada quinze dies, els familiars poden assistir a una teràpia grupal amb una psicòloga que ens ajuda a poder entendre i
saber entendre millor aquestes malalties.
Quan sorgeix un cas a la família, el més
important no és tenir ajuda psicològica,
sinó simplement tenir un lloc on t'escoltin i veure que no estàs sol, que hi ha
moltes persones que pateixen malalties
mentals. Per culpa de l'estigma que tenen no es visibilitzem i això fa que tot

C O L· L A B O R A C I O N S

El massatge terapèutic amb pedres volcàniques, també
conegut com a teràpia geotermal, té l'origen en la medicina
oriental. Hi ha més de 60 tipus diferents de pedres per a
teràpia que es poden utilitzar. L'avantatge que tenen les
pedres termals és que alliberen la calor lentament.

Anem avançant amb l'estigma que suposa tenir una malaltia mental, però tot i la
feina que ja portem feta, encara ara, en
ple segle XXI, ens fa por parlar d'aquestes malalties. Pensem que és millor no
parlar-ne o que no se n'assabenti ningú. Aquestes són algunes de les frases
que encara tenim al cap. Això ha de començar a canviar, ja que si no ho fem
mai acabarà l'estigma sobre aquestes
persones i les malalties. S'ha de poder
parlar obertament igual que parlem de
la grip, de la malària, etc. Deixem les
pors al passat i comencem a normalitzar
aquestes malalties com tantes altres hi
ha al món.
"RES ÉS FÀCIL, PERÒ ES POT FER POSSIBLE"
TOTS SOM PERSONES I MEREIXEM EL
MATEIX RESPECTE.
Montserrat Ciurana
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Recomanacions per unes compres de
Nadal responsables
Compra de manera responsable amb els consells de l’Oficina
Comarcal del Consum del Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Agència Catalana del Consum!
Planificar les compres
- Feu una llista dels productes que necessiteu que s'ajusti al
vostre pressupost.
- Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis.
- Compreu amb antelació. Trobareu millors preus.
- Controleu la despesa amb targeta de crèdit i les compres
finançades. Evitareu sobreendeutar-vos.
Canvis i devolucions
- Informeu-vos sobre les condicions per fer possibles canvis
o devolucions. Els establiments no estan obligats a acceptar-los, són una deferència comercial (excepte que el producte no estigui en bon estat).
Tenir cura de l’entorn
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- Afavoriu el consum de proximitat. Consumireu amb més garanties de seguretat i qualitat i reduireu els costos energètics
de transport.

- Si compreu un arbre de Nadal, busqueu l'etiqueta que garanteix l'origen i la sostenibilitat de la plantació de la qual
procedeix.
- Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró)
tenen, usualment, un impacte ambiental més baix.
- Recicleu les joguines que no feu servir, els embolcalls de les
compres, l'avet de Nadal, les piles, o utilitzeu-ne de recarregables.
Conservar
- Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia,
els necessitareu si heu de reclamar.
- Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la
compra: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.
En cas de disconformitat amb el producte
Demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web,
telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30
dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us
correspongui segons el vostre municipi.

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de
lucre formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis
del seu àmbit territorial, voluntaris
i voluntàries i entitats municipals
adherides. Tenen com a finalitat
la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals. Les agrupacions
de defensa forestal es van regular a
partir de l'any 1986 a conseqüència
del programa 'Foc Verd' elaborat
pel Departament d'Agricultura
Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya amb posterioritat a
la primera gran onada d'incendis
forestals que es va produir al país.
Objectius i finalitats de les ADF
L'objectiu de les Agrupacions de
Defensa Forestal és la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals que
es concreten en els següents punts:
• Elaboració i execució col·lectiva de
programes de vigilància i prevenció
d'incendis forestals.
• Col·laboració activa en l'organització,
el control i l'execució de mesures
dictades o que es dictin per la Direcció
General de Patrimoni Natural i Medi
Físic en matèria de prevenció, o amb
qualsevol altre organisme que tingui
autoritat i competència en la lluita

contra els incendis forestals.
• Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i
lluita contra els incendis forestals.
• Sensibilització sobre la població rural i
urbana al territori de l'ADF.
• Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura,
xarxa de camins i punts d'aigua.
• Suport a l'extinció d'incendis forestals.
A més a més, les AdF donen suport en
tasques meteorològiques.
• Control d'abocaments il·legals, tant de
deixalles, com de restes vegetals que
poden provocar incendis forestals.
Serveis segons conveni
• 1. Realitzar Vigilància Forestal al Terme Municipal de Riudecols.
• 2. Intervenir en situacions d'urgència,
requerits per l'Ajuntament -per raó de
la peremptorietat de l'actuació-, en tasques de suport en seguretat civil, emergències, etc.
• 3. Donar suport en l'extinció d'incendis Forestals sempre que sigui a
requeriment del cos de Bombers de la
Generalitat.
• 4. Cooperar amb el departament de
Medi Ambient en tasques d'iniciativa
ambiental, tals com auditories, l'elaboració de guies d'itineraris turístics-am-

bientals o la promoció d'espais d'interès natural.
• 5. Cooperar amb el departament de
Seguretat Ciutadana en tasques de
suport tècnic i prevenció d'emergències i seguretat civil, com casos d'inundacions, nevades i fenòmens naturals
adversos que necessitin col·laboració
entre cossos.
• 7. Col·laborar amb l'Ajuntament en
actes públics de caràcter lúdic-esportiu,
sempre que es prevegi una insuficiència de recursos de l'Ajuntament.
• 8. En cas de períodes de sequera i durant períodes de risc d'incendi (principalment durant primavera i d'estiu) que
pateixi el municipi de Riudecols, realitzar una vigilància especial.
• 9. L'ADF es responsabilitza del manteniment i cura de l'esmentada maquinària i vehicles.

C O L· L A B O R A C I O N S
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Serveis realitzats al terme Municipal
de Riudecols
• Es realitza vigilància forestal per tot el
terme municipal, rieres i camins.
• Intervenció en petits incendis provocats per Pirotècnia i Red elèctrica.
• Aplicació de la normativa de crema.
• Vigilància d'abocaments il·legals a les
rieres.
• Reunions amb alcaldia de coordinació.
• Retirada de deixalles.
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Riudecols, el poble pioner
en donacions de sang al
Baix Camp

JOAN BROSSA
Aquest curs, el Centre de Normalització Lingüística s'ha sumat a
la commemoració de l'Any Brossa.
Que els aprenents de la llengua coneguin la cultura del país funciona com un element cohesionador de la societat catalana. Per
això, considerem important descobrir-los la figura i l'obra de Joan
Brossa. Durant el maig i el juny, s’ha pogut veure, a la seu del CNL,
una petita exposició de poemes visuals, entre els quals hi havia
una desena de reproduccions de diversos poemes objecte del
poeta avantguardista.
També s'ha proposat, a l'alumnat i als participants al Voluntariat
per la Llengua, participar en concursos de poemes visuals que
han tingut molta acceptació: un a Cambrils coincidint amb el Dia
Mundial de la Poesia dedicat a Brossa, i el concurs Fes Art a Reus.
Els guanyadors es van fer públics a la festa de final de curs.

C O L· L A B O R A C I O N S

Com a delegada de l’Associació de Donants de Sang del Baix
Camp a Riudecols, vull agrair de tot cor a totes i tots els donants del municipi la seva constància en les donacions, ja que
no falteu mai a cap extracció de sang per a donar!
Cal recordar que vam ser el primer poble de tota la comarca del Baix Camp a realitzar donacions de sang organitzades,
una acció que cal agrair a la nostra estimada Maria Torrents,
que ens va deixar recentment.
Gràcies a ella, una delegació del Banc de Sang i Teixits de
Catalunya es desplaçà des de Barcelona fins a Riudecols -fa
una bona pila d’anys-, per tal que el nostre poble esdevingués
el pioner en donacions de sang a la comarca, i una referència
pels pobles veïns. Ella sempre pensava en totes les persones
malaltes, i considerem que cal remarcar-ho. Des d’on siguis,
moltes gràcies Maria.
També voldria agrair als primers donants de Riudecols, ja que
gràcies a ells, tot això ha estat possible fins avui, i esperem
que duri molts anys més. Cal mencionar que, d’aquests primers donants, avui estem rebent moltes donacions dels seus
fills i, fins i tot, nets. Clarament, hi ha una acció pedagògica
de conscienciació sobre la importància d’aquest gest altruista
de donar sang.
Gràcies de tot cor a totes les riudecolenques i a tots els riudecolencs que vau ser donants, que sou donants i els que sereu
donants.
Finalment, voldria animar tota la joventut major d’edat del municipi que esdevinguin donants. Mai se sap si algun dia nosaltres, un familiar o algun conegut proper, pot necessitar sang, i
la millor manera d’ajudar és col·laborar en les donacions periòdiques. Només cal desplaçar-vos uns escassos metres!
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Victòria Fernández Irigaray
Delegada de l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp
a Riudecols

En aquesta mateixa cloenda, els assistents van poder participar
en diversos tallers creatius, també inspirats en Joan Brossa per
fer jocs de paraules o per compondre els seus propis poemes o
cal·ligrames col·lectius.
Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998), del qual es commemora el
centenari del naixement, entenia la creació poètica com alguna
cosa que anava més enllà de qualsevol convencionalisme. El seu
univers propi el converteix en un dels màxims representants de la
segona avantguarda catalana.
Converses en grup: durant el primer semestre, quatre voluntàries
del VxL han conduït les trobades setmanals amb setze aprenents
que complementaven així el curs d'alfabetització Lletres per a
tothom que havia assistit al Centre Cívic Llevant. D'altra banda:
d'abril a juny, disset alumnes del curs d'acolliment lingüístic -impartit al Casal Cívic Reus Sant Josep Obrer- han participat en les
converses que han conduït unes altres voluntàries del Voluntariat
per la llengua. L'activitat ha continuat a Reus els mesos de maig
(al Racó del Vermut), al juny (a Can Vicenç Select) i juliol (a la Cafeteria Nuria) amb molta participació. A l'octubre es reprendrà en
altres establiments col·laboradors del VxL.
"Els nanos mengen trumfes"
D'ençà de la publicació de la segona edició del Diccionari de la
llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'abril de 2007, la
Secció Filològica ha acordat d'introduir–hi diverses esmenes. A
mesura que són aprovades, aquestes esmenes s'incorporen en
el text del diccionari consultable per Internet. Us en destaquem
algunes, incorporades el maig de 2019.
Com a noves entrades:
Bitcoin m. 1 Unitat monetària que només pot ser objecte de
transaccions per Internet, no avalada ni controlada per cap banc
ni cap govern. Cada cop són més els negocis que accepten bitcoins. 2 Una unitat de bitcoin.
Montserrat Juanpere Durán
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El vendaval ha passejat amb caràcter per les nostres terres.
Trobar un arbre caigut, arrencat des de les arrels, m'ha recordat aquell acudit que va fer una revista l'any 1885.
-Si un arbre cau en una illa deserta, haurà fet soroll?
El gremi de filòsofs va reaccionar amb aquesta enginyosa frase i es va crear
un interessant debat que encara arrosseguem.

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis.
Després d'una llarga aturada provocada per la
pandèmia, ara sembla que podem començar a
gaudir d'una aparent normalitat i poder reprendre algunes activitats -sempre seguint les mesures de seguretat-.
El passat mes de maig, la nostra sòcia, Carme
Forner, va complir cent anys. Des de l'Associació vam creure que era una data prou important
per anar-la a felicitar, i li vam portar un petit obsequi en nom de tots nosaltres, i que ens va
agrair molt.
També, per fi, vam poder fer una sortida, que va
ser un èxit: tots plegats teníem ganes de sortir
de casa. En total, vam ser 49 socis que ens vam
desplaçar a Sant Joan les Fonts i a Santa Pau a
la Garrotxa. Va fer un dia esplèndid i ens ho vam
passar molt bé.
El Consell Comarcal va organitzar una altra sortida: vam visitar la Casa Miró de Mont-roig del
Camp i el Col·legi Sant Josep de la Salle a Cambrils. Les dues visites van ser molt interessants.
Després, vam dinar el Club Nàutic Salou juntament amb altres associacions dels pobles veïns.
Quan es publiqui la revista haurem gaudit d'un
dinar gratuït que organitzem per tots els socis.
Desitgem que surti el millor possible.
També ens hem posat en contacte amb el regidor d'entitats del nostre Ajuntament, per proposar-li tornar a fer ús del local de la Gent Gran de
l'Era. En principi, vam quedar per tornar a obrir
el febrer, ja us anirem informant.
La Junta de l'Associació de la Gent Gran Santa
Eulàlia, desitgem que passeu unes Bones Festes de Nadal i millor any 2022.

La resposta científica és una evident afirmació, però la majoria dels filòsofs
es van endinsar dins de la variant de Berkeley "existir és ser percebut" deixant obert un pensament que Einstein resumia amb:
"la lluna no existeix si ningú la mira."
Aquests enigmes gaudeixen de l'encant especial que sempre quedaran
com a debats oberts i que, de generacions a generacions ens anirem preguntant.
Trobarem tantes respostes correctes i incorrectes, que mai importarà la
"resposta exacta".
És com el de "l'ou o la gallina?"
Entre l'ou com a concepte i la gallina que coneixem: primer va l'ou, ja que
els dinosaures naixien d'ous.
Entre la gallina i l'ou de gallina primer va la gallina, perquè hi ha un enzim
que mostra que sense gallina ponedora no hi ha ou.
I, llavors, la primera gallina?
Segurament es reproduiria d'una altra manera fins a l'evolució que la va
convertir en ovípara.

C O L· L A B O R A C I O N S

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN

És aconsellable que aquestes respostes quedin com a molt probables, en
lloc de com a certes, perquè acceptar-les significaria haver trobat un final
i tancar un debat divertit.
La importància dels debats oberts es basa en el trajecte, en intentar resoldre l'enigma, en conèixer les perspectives de la resta.
Un bon exemple és la paradoxa del "gat de Schrödinger":
Un gat està en una caixa amb una ampolla de cianur i un martell connectat
a una font radioactiva.
Si un àtom activa el martell, trencarà el cianur i el gat morirà.
Possiblement mai passarà.
Però sense obrir la caixa no sabrem si el gat està viu o no.
De moment està de les dues maneres a la vegada.
A la Universitat Yale, intentant "salvar al gat", van descobrir avanços en
tecnologia quàntica que ens podria oferir, per exemple, internet directe
dels satèl·lits.

Selene-Hada Moreno Ortega
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By Jaume Calafat - Treball propi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17091891
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El temps 2021 a Riudecols
Aquest any 2021, climatològicament parlant, ha sigut, en general, suau en
tots els aspectes. Sense grans fredorades, destaca la nevada de la segona setmana de gener i que, aquí al poble, només va agafar a terra 1 cm. al Calvari.
A Puigcerver, sí que va agafar la neu, ja que la cota va quedar a uns 600 metres.
EL FRED: tan sols 8 dies per sota de 0ºC al gener.
LA CALOR: tampoc hem tingut grans onades de calor d'aquelles que fan que l'estiu
esdevingui interminable.
Nits tropicals per sobre de 20ºC:
Juny: 3 dies.
Juliol: 11 dies
Agost: 8 dies
Setembre: 5 dies.
Pel que fa referència a la pluviometria, ha estat més aviat garrepa. Hem registrat
525,2 L/m2, just al llindar de la mitjana que les ventades que arribaven de mestral i
s'encarregaven d'eixugar el terra.
La temporada de bolets ha estat curta i, amb l'ajuda de les pluges de setembre, va
sorgir una florida la segona quinzena d'un octubre càlid, ben eixut i ventós.
REGISTRE DE TEMPERATURES I PLUVIOMETRIA.
GENER:
FEBRER:
MARÇ:
ABRIL:
MAIG:
JUNY:
JULIOL:
AGOST:
SETEMBRE:
OCTUBRE:
NOVEMBRE:
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Pilar Lara

Màx: 21,4ºC
Màx: 20ºC
Màx: 22,4ºC
Màx: 23,6ºC
Màx: 29,2ºC
Màx: 35,7ºC
Màx: 34,9ºC
Màx: 36,2ºC
Màx: 29,8ºC
Màx: 25ºC
Màx: 20,4ºC

Min: -1,2ºC
Min: 4,4ºC
Min: 1,6ºC
Min: 4ºC
Min: 7,8ºC
Min: 12,2ºC
Min: 14,6ºC
Min: 14,8ºC
Min: 14,1ºC
Min: 8ºC
Min: 3,2ºC

Pluv: 64,6L/m2.
Pluv: 40,4L/m2.
Pluv: 3L/m2.
Pluv: 53,4L/m2.
Pluv: 1,9L/m2.
Pluv: 100,9L/m2.
Pluv: 26,4L/m2.
Pluv: 30,7L/m2.
Pluv: 109,7L/m2.
Pluv: 21,2L/m2.
Pluv: 78,5L/m2.

Benvolguts
Riudecolencs i
Riudecolenques
L'any 2020, va fer 40 anys que la Farmàcia de Riudecols va obrir les seves
portes amb la Sunsi com a Farmacèutica al capdavant. Des de fa més de 10
anys, l'acompanyem la Sílvia, farmacèutica, tècnica ortopeda i assessora de
lactància materna; l'Eulàlia, auxiliar de
farmàcia; i l'Anna, dietista-nutricionista.
El 2020 no ho vam poder celebrar, però
vam decidir que mai és tard i, aquest
2021, vam voler compartir-ho amb tots
vosaltres organitzant un sorteig d'una
cistella de productes de la farmàcia.
Per poder optar al sorteig, ens havíeu
d'enviar una fotografia d'un racó bonic
de Riudecols i ens en van arribar moltíssimes! Vistes i postes de sol espectaculars, carrers florits, paisatges de
muntanya inspiradors, escales serpentejants, edificis amb encant; i, és que,
a Riudecols, hi ha racons molt bonics! i
els heu fotografiat amb molta traça.
Us agraïm la vostra confiança amb la
Farmàcia de Riudecols durant aquests
40 anys i esperem que per molts anys
més.
Bones Festes i pròsper any 2022.
Sunsi, Sílvia, Anna i Eulàlia.
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Benvinguts a Riudecols

Safae Lahmer
Filla de: Ayada Lahmer
i Hassan Lahmer.
6 de juny de 2021

Bruna Estruel Ranís
Filla de: Alba Ranís Franquet
i Salvador Estruel Vallés.
6 de setembre de 2021

Pere Llaberia Vila
Fill de: Eva Vila Pujol
i Xavier Llaberia Casals.
12 d'octubre de 2021

Des d’aquest mitjà, donem la
benvinguda a Riudecols
a la Safae, a la Bruna i al Pere.
L’enhorabona a les mares, als pares i a les seves famílies i
amistats.
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