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La foto
de la portada
Aquesta primavera, hem inaugurat el passeig de les Morenes, que l’hem denominat així
gràcies al procés participatiu
que vam realitzar i en el qual
tots els veïns i totes les veïnes
vau poder participar. Ara, esperem que gaudiu de passejades i
estones d’oci en aquest entorn,
ja que és el primer passeig
d’aquestes
característiques
que tenim al poble!
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Salutació
de Festa Major
És una gran alegria poder adreçar-me a vosaltres en aquesta edició
del Lledoner del mes de juny, publicació que veu la llum per Sant Joan,
l'avantsala a la Festa Major de Sant Pere.
La lluita contra la Covid-19 encara no ha acabat, hem d'actuar amb responsabilitat, però amb la mirada cap endavant, amb optimisme.

Voldria agrair als professionals i voluntaris la seva ajuda davant la pandèmia i també voldria tindre un petit record per
aquells veïns que ens han deixat.
Des de la regidoria de Festes i Cultura, intentarem que en
aquesta Festa Major es tornin a fer aquells actes tradicionals
a Riudecols. Volem baixar pel tobogan aquàtic, jugar amb els
inflables a la piscina, ballar, menjar i beure al «Correbars», volem tornar a celebrar la «Sardinada» i per la Revetlla del Polies-

portiu repetir el «Sopar de Cistell», volem dur a terme aquelles
activitats que, des de fa dos anys, no hem pogut realitzar per
les restriccions de la Covid-19.
Volem que durant aquests cinc dies visqueu les propostes
que formen part del programa, que ens conviden a gaudir de
la nostra cultura, de les nostres tradicions, amb l'objectiu que
tothom tingui el seu espai a la festa.
Per uns dies aparcarem les reunions, les obres, les subvencions, però continuarem estant al vostre costat preparant tots
aquests actes. Us esperem doncs, a la pista del Poliesportiu,
a la piscina, a la plaça del Casal, al Riu-Club... i a tot arreu on
tinguem els actes de la Festa Major!
Bona Festa Major!!

OPINIÓ

En aquests dos últims anys, des de l'equip de govern municipal hem fet un esforç per mantenir viva la cultura i, gràcies
a l'ajuda de tots, vam poder gaudir d'unes festes majors amb
actes renovats. Havíem de complir amb la normativa de seguretat i, sense la vostra paciència per accedir esglaonadament
als espais, per la presa de la temperatura, el gel a les mans,
l'atenció a mantenir les distàncies, l'acceptació perquè, malgrat ser bombolla s'havia de portar mascareta, no ho haguéssim aconseguit.

La vostra alcaldessa,
Beatriz Mayordomo Pujol

FINALITZA EL DESPLEGAMENT DE FIBRA
ÒPTICA A TOT EL MUNICIPI
Ara fa tres anys, vam anunciar el nostre compromís per
portar la fibra òptica al nostre municipi. Des d’aleshores,
el nostre equip de govern no ha parat de treballar per
finalitzar el desplegament a tot el municipi i oferir,
així, una solució de connectivitat d’alta velocitat, molt
demandada pels veïns i per les veïnes de Riudecols.

L’any 2020, es va iniciar el desplegament
parcial per part de la empresa ADAMO,
que malauradament no va arribar a tot
el municipi. Però vam seguir treballant
amb el desplegament total per part de
la empresa Telefònica, per tal d’arribar
en aquelles zones on no havia arribat la
empresa ADAMO: Les Voltes, Les Irles,
la Urbanització Riu Club i algunes zones
puntuals del municipi.

Aquesta mancança de connectivitat ve de lluny. L’any
2012, alguns veïns i algunes veïnes de Riudecols van crear
una plataforma veïnal denominada «Associació Riudecols
Connect@t» que, tot i sortir per TV3, tallar la N-420 i
mantenir reunions amb Telefònica, no van poder aconseguir
l’objectiu de millorar el servei d’internet al nostre municipi.
A partir d’aquell moment i, fins a dia d’avui, hem conviscut
amb el servei WiMAX (Iberbanda, ASPWifi, Aircom), que
utilitza la tecnologia per radiofreqüència o el servei que
ofereixen algunes operadores mòbils.

El passat mes de maig, es va assolir
aquesta fita i ja podem dir que el
desplegament de fibra òptica a tot el
nostre municipi és una realitat, qualsevol
veí/veïna de Riudecols pot contractar
aquest servei amb la empresa Telefònica.
Esperem que els pròxims mesos puguem
contractar altres serveis i empreses amb
aquesta fibra. Ara sí que podem dir que
Riudecols està Connect@t!
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Regidoria de Medi Ambient
Des de la regidoria de Medi Ambient us volem anunciar les noves actuacions que
realitzarem aquesta segona meitat d’any:
• Innovarem amb la problemàtica de la processionària, utilitzant el nou mètode
de l’endoteràpia, que consisteix en la perforació de l’escorça del pi per aplicar-hi
el tractament directe a la saba.
• Es realitzarà una xerrada per tots els interessats en la instal·lació de plaques
fotovoltaiques i els seus beneficis tant fiscals com mediambientals.
Actualment, Alemanya és el primer productor d’aquesta energia, situant-se al
capdavant d’Europa; i a Catalunya, amb moltes més hores de sol, estem a la cua.
• Repartirem els nous cubells de la recollida porta a porta, aconseguits gràcies a
una subvenció concedida l’any anterior. Aquesta subvenció també ens permetrà
altres actuacions, com la instal·lació de càmeres de videovigilància a l’àrea d’emergència.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Altrament, durant els darrers mesos, hem detectat i netejat molts abocaments il·
legals en diferents punts del terme municipal, especialment a les rieres i barrancs.
En cas que en detecteu algun, us demanaríem tota la informació que ens poguéssiu facilitar, com vídeos i imatges, per poder executar la denúncia pertinent
als Agents Rurals o les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). En aquest mateix
sentit, properament es realitzarà una xerrada per tothom que vulgui vincular-se i
col·laborar a les ADF de la nostra comarca.
També voldríem informar-vos que ja s’han detectat diferents nius de vespa asiàtica al terme municipal, un dels quals molt important a prop de la zona de Vilabella.
Per aquest motiu, és molt important que ens aviseu quan se’n detecti un, amb
una fotografia i ubicació amb el mòbil, ja que així podem avisar directament als
Agents Rurals, aturant-ne la propagació invasora. Finalment, també dir-vos que, a
causa de la sequera i l’escassetat de pluges, enguany tot apunta que serà un any
de fortes plagues, com mosquits, rates i puces.
Molt bona Festa Major a tothom!
Raül Grau Pina

Regidoria de Serveis
A les portes de la Festa Major de Sant Pere,
de moment podem dir que estem en un
context diferent en relació a la pandèmia.
Des de la regidoria de Serveis us volem
explicar les tasques que hem fet i aquelles
que volem dur a terme.
Hem endreçat la zona del Parc de la Indústria, pintat de baranes, hem netejat reixes
i col·locat gomes per evitar sorolls. També
s’ha realitzat el manteniment de clavegueram, tasques diverses a l’Escola, la Llar
d’Infants i el parc infantil, treballs de canalització d’aigües pluvials i/o manteniment
de les diferents zones florides, com ara la
plaça de l’Església, la plaça de la Barceloneta i, sobretot, l’arbrat del nou passeig de
Les Morenes.
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A més, també s’ha executat una petita inversió en maquinària, adquirint una nova
màquina elèctrica d’aigua d’alta pressió per
fer diferents tasques, com la neteja de la
piscina municipal i dels carrers i places del

municipi. Actualment, s’està destinant molt
de temps a l’adequació i posada en marxa de les instal·lacions del Poliesportiu per
la propera temporada d’estiu. Així doncs,
hem passat les juntes de la borada de la
zona de la piscina, hem repassat diferents
punts que podrien produir pèrdues d’aigua
de la pròpia piscina, i s’ha pintat l’interior
del bar i la cuina.
Finalment, les properes tasques que volem
dur a terme són la finalització de la nova
jardinera del carrer Mn. Cinto Verdaguer
de Riudecols, la pavimentació del camí al
dipòsit de Les Irles i l’arranjament dels bassots de Les Voltes.
Per acabar només dir-vos i desitjar-vos una
i, ara sí, molt bona Festa Major de Sant
Pere! I visca l’escola de tots i totes en català!
Raül Grau Pina
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Agraïment a

un gran metge

Volia aprofitar l'oportunitat que ens dona la revista municipal El Lledoner,
per fer un petit reconeixement al doctor que durant 39 anys ha estat amb
nosaltres com metge d'atenció primària, el doctor Jordi Pau.
Ja fa dies que rumio pensant quines podrien ser les paraules de reconeixença
i admiració que expressessin tots els meus agraïments cap al doctor, persona
molt valorada i admirada entre els nostres veïns de Riudecols.
Fa unes setmanes, em va trucar perquè volia parlar amb mi. Quan em va dir
això, ja em va agafar un no sé què. El doctor em va tranquil·litzar dient que
no trucava a la Bea, trucava a l’alcaldessa, i no sé si no em vaig posar encara
més nerviosa. Vaig deixar el que estava fent al despatx de l'alcaldia i vaig anar
al consultori, em va fer seure i em va dir: Bea, el dia 14 de juny em jubilo!

Quan llegiu aquestes línies, el doctor ja estarà jubilat. El seu compromís amb
els veïns i les veïnes de Riudecols supera qualsevol expectativa dipositada
de quan va començar per allà l'any 1983. És per això que podem dir que
ha estat tot un honor comptar amb el seu suport i experiència, el qual ens

Impulsem la participació dels
infants en els serveis i projectes
municipals
Volem impulsar la participació dels infants en els serveis i en els projectes infantils municipals. Els volem informar perquè puguin pensar en els seus entorns i definir-los segons les seves necessitats. Recollirem les experiències de participació
perquè aportin llum a l'hora d'implantar les experiències de participació infantil.
Per tot això, aquest 26 de maig vam convidar els alumnes de 5è i 6è de l'escola
Mare de Déu del Roser de Riudecols a assistir a un Ple Municipal a la Casa de
Cultura. Volíem que veiessin com funciona un Ple.

ha garantit una seguretat a l'hora de millorar la
nostra salut.
La paraula jubilació és igual a llibertat. Doctor
Pau, desitjo que gaudeixis les coses que abans
no tenies temps per fer. Felicitats, feliç Jubilació!
Beatriz Mayordomo i Pujol
Regidora de Sanitat de Riudecols

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Vaig tindre una alegria, vaig pensar que ara podria gaudir de la seva família i
que podria fer aquelles coses que penses que faràs quan t'arribi la jubilació,
però em va durar poc, amb aquell egoisme que ens caracteritza quan saps
que les coses funcionen bé. Ara teníem una incertesa: què farem ara, qui
vindrà, com serà, etc., el nou metge?

Com ja sabeu, el Ple municipal és un òrgan col·legiat convocat i presidit per l'alcaldessa, format per tots els regidors i totes les regidores i per la secretària-interventora. Les sessions són públiques i poden ser de caràcter ordinari o extraordinari. Aquest ple era extraordinari i vam creure que seria important pels nens,
ja que un dels punts de l'ordre del dia era l'aprovació definitiva del projecte de
la Zona Esportiva i Infantil al Riu-Club. També els vam comunicar que s'estan
preparant els Casals d'Estiu, els vam informar dels actes infantils d'aquesta Festa
Major de Sant Pere i de la pròxima obertura de la piscina.
Referent al punt del Parc Esportiu-infantil, des de l'alcaldia ja havíem tingut una
entrevista amb els alumnes i ens havien fet arribar els seus suggeriments i millores. No tot el que ens havien proposat es podrà dur a terme, però sí que algunes
idees arribaran a bon port.
Felicitaem els nens i les nenes: el seu comportament va ser exemplar. També
agraïm la predisposició de les seves tutores, que els van acompanyar.
Ens veiem als actes de la Festa Major. Bones Vacances i gaudiu de l'estiu!!
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L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

Renovació del pati

Amb l’arribada del bon temps, a la llar
d’infants vam aprofitar per renovar l’espai
exterior i vam tenir el plaer de comptar amb
l’ajuda de les famílies per poder-ho fer.
La nostra escola es planteja, entre altres qüestions, el tractament dels
seus espais físics amb reflexió transformadora. El pati, espai natural i
habitual del centre de les estones d’esbarjo, és un veritable tresor que
amaga múltiples i diverses oportunitats que poden emergir amb la
creativitat, la imaginació i la voluntat de millora.
Durant aquest curs, hem donat un impuls als nostres patis amb dinàmiques motivadores, gràcies a la Comissió de Patis, formada per representants d’alumnes
de cicle superior, una representant del pares i mares, representants del professorat i la regidora d’educació de l’Ajuntament. D’aquesta comissió han sortit moltes
idees i aportacions de millora, algunes de les quals hem posat en pràctica, ampliant el ventall de possibilitats de joc dels nostres patis. De manera que l’alumnat
ja pot gaudir d’un rocòdrom, una balança al sorral i dos arbres fruiters. Encara
han sortit més idees, que anirem fent realitat segons les nostres possibilitats.
La balança situada al sorral ha estat dissenyada i construïda per l’avi de l’Arlet de
1r, a qui volem agrair molt, el temps i la feina que hi ha dedicat. El rocòdrom s’ha
portat a terme gràcies a l’estalvi de l’escola per poder portar a terme un projecte
d’aquesta envergadura. Agraïm a la cantera “La Ponderosa” la graveta que ha
aportat i a l’Ajuntament, el transport del qual s'ha fet càrrec. Els i les alumnes
de 1r i de 5è van decidir realitzar, com a acció d’escola verda aquest trimestre,
la plantada i apadrinament d’un arbre fruiter al pati. Els i les alumnes de 1r han
plantat una perera i els i les alumnes de 5è han plantat un mandariner. L’Ajuntament ha comprat els arbres i el terra.
El joc que es dona al pati dona resposta a la necessitat de moviment i expressió corporal dels infants, donant l’oportunitat de descàrrega pulsional i conèixer
les seves capacitats i límits. També els ofereix un espai d’autoconeixement. Els
dona una experiència molt valuosa, establint relacions interpersonals a través
de l’acció i del joc. El contacte directe amb els elements naturals (arbres, plantes,
sorra...) proporciona una experiència sensorial que connecta els nens i les nenes
amb l’entorn natural, apropant-los al respecte i la comprensió de la natura.
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La renovació de l’espai
exterior de la llar d’infants

Esperem que continuïn gaudint d’aquests nous espais amb múltiples possibilitats
de joc i aprenentatge.

Creiem que la relació entre família i escola és de
gran importància per a la infància, sobretot perquè
aquest vincle repercuteix en el seu desenvolupament físic, emocional i intel·lectual. Partim que la
família és el primer context de socialització, on els
infants participen i es desenvolupen activament i,
posteriorment, s’expandeix amb l’escola, confiant
la complementació de la seva educació a l’equip de
professionals. Aquest vincle és necessari per donar
un suport emocional als infants i que aquests se
sentin segurs i acompanyats en tot moment al llarg
de tota l’escolaritat.
Així doncs, el passat 30 d’abril, l’equip educatiu i les
famílies, vam fer una trobada a la llar d’infants per
remodelar el pati, ja que aquest igual que la resta
d’estances, és un espai educatiu ple d’oportunitats
i d’aprenentatges que s’ha d’aprofitar. Algunes de
les millores que hem realitzat són les següents:
• Una politja a la caseta del tobogan, on poden
descobrir que a través d’aquesta es poden pujar
objectes al tobogan.
• Una zona de descans amb palets, per tal de tenir
una zona per a relaxar-se i descansar.
• Una balança i uns tubs, on els infants es comencen a plantejar diverses hipòtesis i descobreixen a
través del joc matemàtic.
A més, vam aprofitar per plantar flors, un perer i
“repoblar” l’hort amb maduixes i tomaqueres.
Ens ha quedat un pati d’allò més bonic!
Equip educatiu.
Llar d’infants els Pesolets.

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2022

El passat diumenge, 22 de maig, vam inaugurar el
nou passeig de Les Morenes, a la urbanització de
Les Costes. Aquesta actuació ha sigut llargament
esperada, ja que es va començar a treballar-hi en
l'anterior legislatura. Ara, l'actual equip de govern
l'ha tirat definitivament endavant, però introduint
millores en el projecte.
El passeig de Les Morenes és el primer d'aquestes
característiques dins del nucli urbà. Els treballs han
consistit a convertir el vial en un espai d'ús públic
per tal que els veïns i les veïnes el poguessin fer servir per anar a passejar, descartant una zona d'aparcament que s'havia previst inicialment.
Els treballs han consistit en la pavimentació, la
plantació d'arbres i la instal·lació de mobiliari urbà,
com bancs per poder descansar. També s'ha fet una
vorera amb una tanca de fusta per millorar la seguretat. Per complementar l'ornamentació de l'espai,
s'ha habilitat una àrea de pícnic i també s'ha instal·
lat un aparcament de bicicletes.

L’A J U N TA M E N T I N F O R M A

El nou passeig de Les Morenes

Aquest nou passeig també connecta el poble amb
la urbanització i, per tant, també s'ha millorat l'accés
a Les Costes, per fer-lo més segur. D'aquesta manera, s'ha pavimentat, pintat i renovat els senyals de
trànsit a l'entrada a la urbanització, així mateix s'ha
pintat un pas de vianants per reforçar la seguretat.
Per tal de fomentar la participació ciutadana, es va
obrir un procés en el qual els veïns i les veïnes han
pogut escollir, a partir d'un procés de vot, el nom de
la nova via. Us agraïm la vostra participació!
El cost d'aquesta última fase de l'obra era de
105.801,26 euros, una part subvencionada pel
Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona
(75,61%) i la resta, assumida per l’Ajuntament de
Riudecols (24,39%), que també s’ha fet càrrec del
cost de la zona de pícnic (un total de 1.200 euros).
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Salutació
Festa Major

SECCIÓ LOCAL
D'ERC DE
RIUDECOLS.
Gràcies.

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

Aquesta és la primera i principal paraula que ús
voldríem dir. Gràcies per haver-nos ajudat, amb
el vostre compromís i el vostre comportament
exemplar durant aquests dos anys de pandèmia.
Dels actes festius-culturals que feia la Secció
Local d'Esquerra com el Caga Tió i la celebració
de l'11 de setembre, La Diada, els vam haver de
reorganitzar per poder oferir una mica de diversió i perquè de res serveix programar activitats si
després, com a públic, no hi ha un seguiment de
la normativa. Mai com ara la bona voluntat havia
estat tan necessària. Massa persones han patit
les conseqüències de la Covid-19.
La cultura popular i tradicional ha patit grans
dificultats per desplegar la seva acció, però buscant sempre alternatives. Això ho saben més que
ningú els set regidors que conformen l'equip de
govern municipal. Durant aquests dos anys de
pandèmia, us van preparar un programa de festes
i activitats variat i segur.
Probablement, aquesta Festa Major s'assembli
més a la de l'any 2019.
Continuem estant al vostre costat, pensant i
demostrant que SOM EL CANVI que Riudecols
tant necessitava. Per qualsevol dubte, consulta,
queixa o suggeriment ens podeu trucar, o us podeu posar en contacte amb qualsevol membre de
la Secció Local d'Esquerra o de l'Equip de Govern
Municipal.
Ens trobem als actes amb una rialla i sense mascareta!
Gràcies de nou i molt bona Festa Major per a
tothom.
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Associació de la Gent Gran

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis:
Ens tornem a posar en contacte amb
vosaltres per fer-vos un petit resum de
les activitats que hem portat a terme
des de l’última edició del Lledoner.
Per fi, al cap de quasi dos anys, ens vam
poder retrobar tots junts amb un esplèndid dinar i un bon espectacle, que esperem
que el gaudíssiu tant com nosaltres. També
vàrem fer un petit homenatge a l'anterior
junta, ja que amb la pandèmia no la vam
poder acomiadar com es mereixia.
Hem fet diverses sortides, amb una bona
participació de les nostres sòcies i socis. Al
desembre, vam organitzar un pre-Nadal a

Montserrat. Pujant el Santuari hi havia molta boira, però en arribar a dalt feia un sol espaterrant, teníem la boira els nostres peus, era tot un espectacle! Vàrem visitar el museu,
l’audiovisual i, per descomptat, l’Abadia i el Cambril de la Verge. Després de dinar ens va
visitar el Pare Noel i ens va obsequiar amb un lot de Nadal. Al març, el Consell Comarcal
del Baix Camp va tornar organitzar «la Caragolada». Com acostumàvem a fer, vam visitar
el pou de gel de Tàrrega i el Mas Colom, seu de l’empresa Borges, que ens va obsequiar
amb una ampolleta d’oli i una bosseta d’ametlles. Tant el dinar com el ball van anar força
bé. I ja arribem al dilluns de Pasqua. Aquest any, vam visitar les Fonts de Llobregat i el
dinar va ser a Sant Corneli.
Tal com vam informar a l’ultima edició del Lledoner, si no hi ha res de nou, el mes de
setembre, tornarem a posar en marxa el local social de la Gent Gran: creiem que és millor
obrir de cara a la tardor, ja que a l’estiu, a la gent potser ens agrada més estar a l’aire lliure.
Esperem que torni a tenir l’acceptació d’anys anteriors. Tenim previst fer una reunió per
informar-vos com tenim l’estat de comptes i escoltar els vostres suggeriments.
US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR I QUE PASSEU UN BON ESTIU!

Les Elevacions fan anys

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

Santa Eulàlia

Entre les entitats o associacions que s’han fundat a Riudecols, ni ha una menys coneguda,
per estar vinculada a l’activitat agrícola. El seu nom és, AGRUPACIÓ DE REGANTS PER IMPULSIÓ-ELEVACIÓ DE LA TOMA 14 DEL CANAL NOU DEL PANTÀ DE RIUDECANYES.
Popularment coneguda com «Les Elevacions».
El seu primer nom legal va ser Grupo Sindical de Colonización 13.621 (1972-1983). Després, Societat Agrària de transformació LAS VOLTAS” núm. 2.886-326 CAT (1983-1991).
El seu origen es va gestar a Les Voltes. Els regants de la Mina de Baix, preocupats per la
manca de cabal, els mesos d’estiu, van iniciar l’estudi per fer una captació d’aigua del nou
canal del Pantà de Riudecanyes, que en aquells moments s’estava construint. Aquesta idea
va ser captada per altres pagesos inquiets i el que havia de ser una alimentació a la mina, es
va convertir amb una xarxa de 11.348 m repartits amb cinc ramals d’impulsió, i 7.837 m. de
distribució passant, el conreu, majoritàriament d’avellaners, de secà a regadiu.
De tot això, ja han passat 52 anys de l’encàrrec de les obres i 50 anys de l’ inici del rec.
Amb les adaptacions tècniques necessaris, avui continua fent les funcions per les quals va
ser creada. Malauradament, per l’agrupació, les circumstàncies no són les mateixes i avui són
moviments per subsistència.
Riudecols, maig de 2022
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Club Bicicleta Riudecols
Temporada 2022
Festa Major de Sant Pere 2022. Dissabte, 16 de juliol, 28a. Pujada a Puigcerver.
Hora: 18h. Lloc de sortida: carrer l’Euterpe, replà de cal Guillem
Sortida: d’1 en 1 i cada 2´.
Premis: detall de participació a tots els participants. Lliurament en
acabar la prova al mateix replà de l’ermita de Puigcerver.
Participants: tots els socis del Club Bicicleta Riudecols i tothom qui
ho desitgi de Riudecols. Avituallament a l’arribada i mentre no es
lliurin els detalls de participació.
Categories: femenina, masculina i bicicleta elèctrica.
Darrer dia per apuntar-se: dijous, 14 de juliol. Cal dir-ho a algú de la
junta. Animeu-vos a pujar a Puigcerver amb bicicleta!
ACTIVITATS ORGANITZADES
26a. Volta a la Teixeta. Diumenge, 1 de maig del 2022, 29 km. Riudecols - Botarell - Estació - Riudecanyes - Vilanova d’Escornalbou
- Castell d’Escornalbou - Riudecanyes - Duesaigües - Teixeta - Riudecols. 65 km. 1250 m de desnivell. 12 participants.
PARTICIPACIÓ TEMPORADA 2022
3h de resistència en BTT de les Decennals de Valls (Alt camp). 2901-2022. Circuit de 3 km. Participants equip CBR Riudecols-1: Jordi Mariné, Joan Perelló i Pol Pérez, 7è equip classificat.
Participants equip CBR Riudecols-2: Francesc Bardina i Jordi Cabré,
12è equip classificat.

UNIÓ DEPORTIVA
RIUDECOLS
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Open natura Kenda Vendrell (Baix Penedès). 6-03-2022. 78 km.
Recorregut petit, 23 km i 291 m desnivell. Adam Ruiz, 5è classificat.
Cursa BTT Hivernal de Cervera (La Segarra). 13-03-2022. 70 km
i 1500 m de desnivell. Finalment, van ser 47 km i 1.000 m de desnivell. Per les condicions climatològiques es va reduir la prova. Participants: Francesc Bardina, Jordi Cabré, Joan Jiménez, Jordi Mariné,
Joan Perelló i Pol Pérez.
Open Espanya Marathon. Scott Marathon Cup Cambrils. (Baix
Camp). 23-03-2022. 78 km. Categoria Open: Aleix Iborra Flecha,
78è categoria Open masculí d’un total de 112 classificats.
Cursa BTT Transrabosenca. La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)
3-04-2022. Recorregut sprint 25 km i 700 m de desnivell. 9è de la
general i 3r Màster 30, Eduard Alcaine; 16 de la general i 7è Màster
30, Ádam Ruiz.
Copa Catalana Ultramarató en BTT Ebre Extrem. Ribarroja d’Ebre
(Ribera d’Ebre). 9-04-2022. 140 km i 3750 m de desnivell. Categoria Màster 50: 4t classificat Joan Perelló; 5è classificat Jordi Cabré.
Francesc Bardina i Pol Pérez, retirats.
Cambribike. Carretera. Cambrils (Baix Camp). 118 km. 1-05-2022.
39è, Ádam Ruiz; Joan Perelló Garcia.
Open escapada Marathon BTT El Catllar. 8-05-2022. Recorregut
de 55 km 1250 m de desnivell. Jordi Cabré, 100è classificat.
Recorregut de 42 km i 740 m de desnivell. Eduard Alcaine, 37è
classificat; Aleix Iborra.
25a Terra de Remences. Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa) 15-052022. Recorregut llarg: 175 km i 2.750 m desnivell. 238è Francesc
Bardina, 239è Jordi Cabré, 240è Jordi Mariné, 241è Joan Perelló
Garcia, 242è Joan Perelló Aragonès, 243è Pol Pérez.
Recorregut curt, 100 km i 1.280 m desnivell. Joan Jiménez, 282è.
CURSES A PEU
Cursa 4 Termes de Montroig del Camp (Baix Camp) 15-2-2022.
Prova Exprés de 13,5 km: Javi Sánchez 2n V50 i 8è absolut. Cori
Rodríguez 8a màster i 58a absoluta.
Cursa a peu del Pont del Diable. Tarragona 20-3-2022. Prova de
15,5 km: Javi Sánchez 1r V50.
Cursa de Maig Llorenç del Penedès (Baix Penedès) 3-4-2022.
Prova de 10 km Javi Sánchez 1r V50 i 5è absolut. Prova de 5km:
Cori Rodríguez 1a V50 i 5a absolut.
Trail Sèries Prades (Baix Camp) 15-5-2022. Prova d’11 km: Javi
Sánchez 1r V50 i 6è absolut.
Cursa del Catllar (Tarragonès) 28-5-2022. Prova d’11,5 km: Javi
Sánchez 1r V50 i 9è absolut.

Des de la U.D Riudecols volíem aprofitar aquestes línies per, en primer lloc,
agrair tot el seguiment de la temporada
per part de la nostra afició, molt particularment a la que no ha fallat mai i ha
participat en els sopars del propi equip.
Gràcies!
També volem animar a tots els habitants
del poble que encara no han baixat a
cap partit, que ho facin. Com a novetats,
aquest any, hem posat una petita barra
on l'aficionat pot alleujar amb “refrescos” la set que provoca animar l'equip i
fins i tot poder gaudir de l'animació musical que la U.D Riudecols posa abans,
durant i després dels partits.

Finalment, i després de finalitzar l'actual
temporada, l'equip segueix fent entrenaments oberts a la participació de tot
el món, dilluns i dimecres, a les 19.30h,
i demanem a tota aquesta joventut del
poble que estigui interessada a ingressar a l'equip, que baixi i provi l'experiència d'entrenar i tenir l'oportunitat de
jugar a la U.D Riudecols.
Agrair també a tots els patrocinadors,
tant grans com petits, posant èmfasi en
el nostre principal patrocinador Industries Teixidó. Sense oblidar-nos de tots
aquells socis del club que han estat fidels a la seva vinculació. Gràcies i visca
la U.D Riudecols!

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2022

ADF LES BORGES

Del mes de gener al mes de març, vam
tindre un episodi de sequera perquè no
va ploure en cent dies. Molts dies vam
tindre el pla Alfa 2 activat per Agents Rurals i es va realitzar vigilància forestal per
prohibició de cremes de restes vegetals.
El dia 24 d'abril, tres dels nostres voluntaris van fer el curs de Formació i acreditació per extinció d'incendis forestals de
primera intervenció a l'Escola de Bombers (ISPC). Enhorabona!
El dia 22 de maig, es va dur a terme formació interna de coordinació i extinció
de la mà d'un company amb àmplia experiència al món de les emergències.

La represa de
l’associació
excursionista
El Senderó
Després de l'aturada obligatòria per la
pandèmia del coronavirus, l'Associació
Excursionista El Senderó de Riudecols ha
reprès la seva activitat.

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 gener, començàvem amb un petit incendi de canyes a la riera d'Alforja, al terme de Riudoms, per tot seguit
trobar-nos el 14 de febrer un incendi al
costat de la urbanització de les Costes,
que va afectar dues hectàrees de pins als
termes de Botarell i les Borges del Camp.
Dues setmanes després, un altre incendi afectava el terme de Riudecols, que
van cremar dues hectàrees més, a causa
d’una negligència en tots dos casos.

Aquí us deixem algunes fotografies de les
sortides que hem fet aquest any a diferents punts del territori: Cabacés, Montferri, El Castell de Milany, Santa Margarida de Cambrils, les Ermites de Cardó i El
Pont del Diable. Us animem a participar
de les properes sortides.
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La nissaga dels Roca, polítics i militars de
l’Argentina amb orígens a Riudecols
Òscar-Adrià Ibáñez Ferreté

C O L· L A B O R A C I O N S

A l’Argentina hi va haver una manera de fer política que s’anomena «roquismo», de la qual molts
corrents polítics se’n consideren hereus. El «roquismo» va ser el suport a les polítiques de Julio
Argentino Roca, president de la República Argentina entre 1880 i 1886 i entre 1898 i 1904.
Així doncs, «roquismo» ve de Roca, un cognom que s’havia documentat que era provinent de Tarragona. Avui, però, podem afirmar
que la nissaga dels Roca arriba a l’Argentina provinent de Riudecols.
De Riudecols a Sant Miguel de Tucumán, a l’Argentina
Pere Roca Vidiella va néixer a Riudecols el 2 de juny de 1756, era
fill del pagès Josep Roca Tost, de malnom «Comparó» i de Marina
Vidiella Martí, tots dos de Riudecols. Al registre del matrimoni de
sons pares, casats el 18 d’abril de 1740, hi consta que sons avis
també eren tots dos pagesos. Va rebre la confirmació el 30 de juny
de 1766 conjuntament amb dos germans i dues germanes més
.
Les següents dades que en tenim ja provenen d’Amèrica. Se sap
que Pere Roca Vidiella va esdevenir militar i això probablement
es degués a la instauració el 1770, per part del Rei Carles III, del
sistema de reclutament obligatori per a l’exèrcit d’un de cada cinc
homes aptes per a la lluita (conegut com a sistema de quintes).
Mobilitzar tropes a Amèrica era decisiu tant per mantenir-se lliure
de l’amenaça d’invasions estrangeres, com per mantenir les possessions americanes dins la monarquia espanyola.
Sabem que va viure a la ciutat de San Miguel de Tucumán, ciutat de la governació espanyola de Tucumán integrada el 1776 al
virregnat del Río de la Plata. Fins i tot, se sap que va arribar a ser
membre del cabildo de San Miguel de Tucumán, l’equivalent a un
ajuntament de l’època.
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Roca va morir a la mateixa ciutat de San Miguel de Tucumán, que
en aquell moment encara era espanyola.
El fill del militar espanyol, s’implica en la independència americana
José Segundo Roca Texerina gairebé no va conèixer el seu pare
riudecolenc, però, com ell, va esdevenir militar de professió, i va
servir a les ordres de destacats militars com José de San Martín,
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz, Justo
José de Urquiza o Bartolomé Mitre.
El 1816 ja formava part del Regiment de Tucumán, com a cap primer. El 1819 el trobem enquadrat en l’anomenat Ejército del Norte, un exèrcit format al Virregnat del Riu de la Plata amb l’objectiu
d’alliberar el territori americà de la monarquia espanyola.
Va participar a la primera campanya de la Sierra i va lluitar a la
Batalla del Cerro de Pasco, el 1820, que va ser decisiva per la
consecució de la independència del territori que s’anomenà República de les Províncies Unides del Riu de la Plata. El seu paper en
aquesta batalla li va valer el seu ascens a tinent. Posteriorment, va
participar en la guerra argentinobrasilera (1825-28). Va escriure
unes memòries sobre les batalles en les quals havia participat.

El 3 de setembre de 1789, Pere Roca Vidiella es va casar, ja amb
el nom de Pedro, amb María Antonia Texerina Medina, a la ciutat
de San Miguel de Tucumán, María Antonia era nascuda el 1766 a
la mateixa ciutat, encara que filla d’un andalús.

Tot i participar de diverses guerres, va dedicar-se també a la producció agrícola i es va casar, el 1836, amb Josefa Agustina Paz
Pereyra Mariño. Entre el 1838 i el 1852, van tenir 8 fills.
Anys més tard, el 1861, participà en la batalla de Pavón, part de
la guerra civil argentina que enfrontà la Província de Buenos Aires
amb la Confederació Argentina (en la qual estava enrolat José Segundo Roca) i que suposà el domini de la capital sobre la resta de
territori i l’ascens de Bartolomé Mitre al poder.

Amb María Antonia Texerina, Pere Roca hi van tenir 3 fills: Pedro
José, nascut el 1792, María Segunda, nascuda el 1797 i José Segundo, nascut el 1800. Poc després, el 7 d’octubre de 1804, Pere

Va morir en combat el 8 de març de 1866 a la Guerra de la Triple
Aliança (1864-1870), que enfrontà l’Argentina, l’Uruguai i el Brasil
contra el Paraguai.

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2022

Un dels fills de José Segundo Roca, fou
Julio Argentino Roca Paz, nascut el 17 de
juny de 1843 a San Miguel de Tucumán,
va iniciar-se també en el món militar i ho
va fer en dues guerres que havia participat
son pare: la guerra civil argentina i la Guerra de la Triple Aliança on, a més de son pare,
va perdre dos dels seus germans. En tornar
d’aquella guerra l’ascendiren a coronel.
L’ascendirien a general en una nova guerra
pel control de l’Argentina, entre els unionistes de Mitre i els autonomistes de Domingo Sarmiento, amb els quals lluità Roca
i que s’acabarien imposant.
Al gener de 1978 el president de l’Argentina Nicolás Avellaneda el nomenà Ministre
de Guerra i Marina. En una època en què
les tensions amb els pobles indígenes que
encara controlaven la Patagònia i l’amenaça que Xile s’expandís territorialment, inicià
una política d’ofensiva total als territoris indígenes anomenada la Conquesta del Desert que acabà amb el control del territori
per part de l’Argentina. La lectura d’aquesta campanya militar és una de les més polèmiques de l’Argentina. Una part del país
li agraeix que l’Argentina disposi del seu
territori actual i també controlar i pacificar
una zona inestable. Una altra part del país
el veu com un genocida d’indígenes, amb
un paper clau per aniquilar la cultura i les
llengües d’aquests pobles.
L’obra de govern de Roca
El 12 d’octubre de 1880, Julio Argentino
Roca, net del riudecolenc Pere Roca Vidiella, esdevé president de l’Argentina amb la
missió de continuar l’obra de govern dels
autonomistes amb la federalització de Buenos Aires i una forma de govern descentralitzada que acontentava les elits provincials.
La seva presidència serà coneguda per la
configuració moderna de l’exèrcit argentí (i
el servei militar obligatori), la instauració de

l’educació pública i independent de l’Església Catòlica, l’establiment de la unitat monetària i la creació del registre civil argentí.
La seva presidència també serà recordada
per la política de foment de la immigració
europea i per una política econòmica orientada a l’exportació agrària.
Fou president l’octubre de 1886 i ho tornà a
ser 12 anys més tard. En la seva etapa apartat del poder va quedar vidu de la seva dona
Clara Funes, amb qui havia tingut sis fills. En
la segona presidència (1989-1904) impulsà
noves reformes en l’exèrcit, en el valor de
la moneda i també una llei que el permetia expulsar estrangers amb conductes que
pertorbessin l’ordre públic i que, vigent fins
el 1958, va ser utilitzada per reprimir protestes obreres, però també per a expulsar
traficants de dones o espies. Després de la
seva presidència, va retirar-se de la política
activa i va morir l’octubre de 1914.
Com s’ha indicat abans, la figura de Roca
és objecte de polèmica a l’Argentina. D’una
banda se’l valora com a fundador de diverses institucions del país. El 2010, el diari
La Nación va convocar una votació popular sobre els personatges més importants
dels 200 anys de la història de l’Argentina
i Roca va acabar en cinquena posició. El
govern argentí manté obert un museu dedicat a la seva figura (informació a https://
museoroca.cultura.gob.ar/). D’altra banda,
a les visions que el veuen com un genocida
se li afegeix un rebuig a les polítiques que
posaven l’ordre públic com a màxima prioritat. En tot cas, a partir d’avui, el vincle
amb Riudecols és públic i qualsevol riudecolenc pot investigar la nissaga dels Roca
pel seu compte.
Com s’ha descobert la relació dels Roca
amb Riudecols?
Després de treballar força temps en un
gran arbre geneàlogic, animat per la feina
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Julio Argentino Roca, net de riudecolenc, un dels 10
argentins més importants de la història

que fa petjadacatalana.com, vaig decidir
orientar la recerca a recosir alguns vincles
entre Amèrica i el Camp de Tarragona. En
detectar els Roca i animat pel meu coneixement dels cognoms més freqüents a
cada comarca vaig buscar, entre d’altres arxius, a l’arxiu parroquial digitalitzat de Riudecols del qual tenia coneixement atès que
una part dels meus avantpassats vivien al
Mas d’en Duran, actual seu de Secomsa,
del municipi de Botarell però antigament
adscrit a la parròquia de Sant Pere de Riudecols. Allà hi vaig trobar la partida de bateig de Pere Roca Vidiella així com la del
matrimoni de sons pares.
L’arxiu és consultable a: https://arxiuenlinia.
ahat.cat/FonsDocumentals.

Descripció de l’autor
Òscar-Adrià Ibáñez Ferreté (Tarragona,
1986) és sociòleg especialitzat en sociolingüística de la llengua catalana. Des del
2016, és el cap de l’àrea de Drets lingüístics de Plataforma per la Llengua. Des del
2009, és professor de l’àrea de sociologia
de la Universitat de les Illes Balears. L’any
2020 va iniciar una recerca genealògica
que interconnecta més de 12.000 persones dels darrers 500 anys, especialment de
les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès.
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Comaigua, un servei de qualitat pensat
per a les persones

C O L· L A B O R A C I O N S

Després de més de dos anys de gestió de l’empresa Comarcal Comaigua, podem veure les millores
realitzades amb l’objectiu fonamental de garantir l'efectivitat deI servei i millorar el nivell de
qualitat i satisfacció de la població de Riudecols.

Una de les principals accions efectuades, ha estat la implantació i
instal·lació d’un sistema de telecontrol a l’abastament de les captacions dels pous Enriqueta, els Canalots i Les Irles. Tanmateix, també
s’ha telecontrolat els tres dipòsits existents: Riuclub, Les Creus i Les
Irles. Aquest sistema de telecontrol permet una vigilància constant
i en línia les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any, dels paràmetres
essencials per garantir el subministrament d’aigua potable, aconseguint una gestió anticipada, àgil i eficient. L’equip de telecontrol,
aporta contínuament l’estat de funcionament dels pous, el nivell
d’aigua als dipòsits, nivell de clor a l’aigua, dades de cabal subministrat diari i dades de cabal nocturn, per poder fer una estimació de
demanda d’aigua a més de permetre detectar possibles fuites a la
xarxa. Aquest sistema està supervisat de manera constant per un
equip de guàrdia que rep les alarmes d’incidències que es puguin
produir i així poder actuar amb la major brevetat possible.
Com a millores a destacar, també s’ha automatitzat el pou Enriqueta
i renovat el bombament d’elevació dels Canalots fins a Les Creus.
D’acord amb els requeriments de la reglamentació tècnic-sanitària
vigent, es realitza un control analític diari als dipòsits, dos exàmens
organolèptics a la xarxa d’abastament i diàriament mesures de clor
en diferents punts representatius de la xarxa d’abastament. Per dur
a terme aquesta tasca, s’han instal·lat diferents armaris de presa de
mostres al municipi.
En l’àmbit operatiu, periòdicament, un equip constituït per un camió
impulsor-succionador realitza treballs de neteja dels embornals de
clavegueram i un manteniment preventiu de la xarxa. Així mateix, es
realitzen campanyes periòdiques i puntuals de recerca de fuites a la
xarxa d’aigua potable amb equips i personal específic per aquesta
finalitat.
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Les xarxes d’abastament d’aigua potable i clavegueram han estat
digitalitzades en format GIS (Sistema d'informació geogràfica per a
la gestió de les xarxes).

Com innovació sostenible al municipi de Riudecols, s’ha de destacar
la implantació en nous comptadors del sistema de telemesura. Es
tracta d’un innovador sistema de lectura de comptadors a distància,
que permet consultar el consum d’aigua en qualsevol moment i des
de qualsevol lloc de manera ràpida i senzilla. Són molts els beneficis que aporta aquest sistema d’última generació com gaudir de la
informació precisa les 24 hores, accés al consum real mitjançant un
portal web, anàlisi de comparatives i activació d’alertes d’excés de
consum i alarmes de detecció de fuites.
Amb l’objectiu de ser un servei més proper i pensat per les persones,
es disposa d’un punt d’atenció personalitzat a la Casa de la Cultura,
tots els dimecres de 9 a 13 hores, per poder gestionar tot allò relacionat amb el servei d’aigua. També hi ha a disposició un ampli ventall
de canals telemàtics d’atenció les 24 hores els 365 dies de l’any.
Compromesos amb les persones, també es disposa d’un Fons Social
i bonificacions en els conceptes de subministrament, per ajudar a
les famílies més necessitades.

C O L· L A B O R A C I O N S
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Comiat del Dr. Jordi Pau Roigé
En el moment de redactar aquest escrit,
encara estic fent de metge a Riudecols i
se’m fa un nus a la gola al pensar en l’últim
dia, quan tanqui la porta del consultori i
ja no la torni a obrir mai més com el vostre metge. Us estic molt agraït de tots els
moments que he conviscut amb vosaltres,
de la confiança que m’heu tingut, de l’estimació que he notat en les vostres paraules
i en les vostres mirades. De ben segur que
sense voler, en alguns moments no he estat al nivell que vosaltres necessitàveu o
volíeu...us en demano disculpes.

C O L· L A B O R A C I O N S

Quan de petit sentia als meus avis o pares
fer el comentari que «el temps passa volant» o que «la vida és molt curta», de ben
segur que no entenia la dimensió i el grau
de veritat que podrien tindre aquestes
frases fetes, tant conegudes per tots. No
ha estat fins que, a mesura de posar anys
m’he trobat, quasi sense adonar-me’n, al
final de la meva etapa laboral. Vaig escollir
aquesta feina potser sí, una mica per tradició familiar, ja que el meu avi i el meu pare
van ser infermers, i un molt per vocació,
aquesta paraula que vol expressar un sentiment que neix del més dins de la persona.
Fer de metge crec que és la feina més
meravellosa que un pot fer, o així m’ho
sembla a mi. Des de les ensenyances a la
facultat, on descobreixes la meravella del
funcionament del cos humà, passant per
l’aprenentatge, ja sobre el terreny amb malalts reals i fins a poder desenvolupar plenament la professió, totes aquestes etapes
de la vida modulen la teva manera de ser i
la teva personalitat.
Res passa en va, tot ha de servir per saber escoltar, entendre, comprendre, ajudar,
etc., en definitiva, per servir a les persones,
i en el meu cas concret, atendre les persones tenint cura de la seva salut.
Després d’aprovar les oposicions nacionals per ocupar plaça de metge de poble,
i abans de viatjar cap a Madrid a escollir
la plaça, recent casat amb la Coia, la meva
dona, tombàvem per primera vegada pels
carrers de Riudecols a principis de l’estiu
del 1983. Tot i haver nascut tots dos a
Reus, reconec que cap dels dos havíem
estat mai a Riudecols. A la tardor d’aquell
1983 vàrem ocupar la plaça i vaig començar a treballar com a metge a Riudecols.
Mai m’hagués imaginat que estaria amb
tots vosaltres 39 anys!
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Han estat anys que hem viscut una profunda transformació en molts aspectes de
la nostra societat i, també, en l’estructura
de la sanitat rural catalana. Al principi, seguint el model que venia de dècades, amb
la presència permanent del metge al municipi, les 24 hores al dia, tots els dies de la
setmana. Uns anys després, els metges joves que ocupàvem pobles propers vàrem
començar a organitzar torns per cobrir-nos
els uns als altres, primer els caps de setmana, després tardes o altres franges de

treball. Finalment, el desplegament de les
Àrees Bàsiques ha suposat una garantia en
la continuïtat assistencial de tot el nostre
territori i una millora en les condicions laborals dels professionals que hi treballen
i tenen cura de la població assignada. La
nostra Àrea Bàsica va començar a caminar
el setembre del 1992, aquest anys farà ja
30 anys!
Malgrat aquesta reorganització assistencial, Riudecols no ha perdut mai la seva identitat. El volum de població que no tant sols
s’ha mantingut sinó que ha augmentat al
llarg d’aquests anys, ha fet que mai deixés
d’haver-hi metge.
Quan ja portava unes setmanes treballant
a Riudecols, vaig saber que el metge que
es va jubilar i del que jo vaig ocupar la seva
plaça, el Dr. Álvarez, hi havia estat 40 anys.
Em va semblar increïble! Ara, amb la meva
pròpia experiència, ho puc entendre.
Potser no ho sabré expressar amb paraules, ja que es tracta d’un sentiment, de
quelcom intangible i que no es pot mesurar, però que ho notes molt dins del teu
cos i et fa esborronar. És el sentir-se a gust,
sentir-se bé, sentir-se apreciat.
Tot això fa que arribi a aquest moment final de la meva feina com a metge de Riudecols amb la mateixa o més il·lusió i ganes de treballar que el primer dia que vaig
començar a visitar al pis del Raúl fuster a
la carretera. Tot aquest degoteig de dies
fins arribar a l’últim del meu treball, els he
gaudit com mai, ja que cada dia era l’últim
i era irrepetible.

M’agradaria poder seguir tenint contacte
amb tots vosaltres, poder seguir de prop
les vostres vides, encara que ja no com el
vostre metge. He conegut als avis, als pares, als fills i aquests ara ja tenen fills. No
voldria perdre aquest caliu que he trobat
amb vosaltres.
S’acosten dies de canvis. Per vosaltres, al
conèixer el/la professional que ocuparà la
plaça de Riudecols, però no patiu, no seran tants. L’era de la informàtica assegura
la continuïtat de la informació escrita i respecte l’estil o la manera de fer...doncs ja
es veurà. Em reconec ja d’entrada gelós de
la relació que tindreu, ja que jo n’he gaudit tant de la que he tingut amb vosaltres
que es fa difícil renunciar-hi amb facilitat.
Per mi els canvis han de suposar aprendre
a deixar de tindre aquesta relació amb els
pacients, aquell pensar en els problemes
pendents, en els casos per resoldre, en saber donar resposta a les vostres demandes,
en ser-vos útil, però no en deixar de ser
metge, ja que metge un ho és per sempre.
Són fàcils les paraules que sovint es diuen
en aquests moments, on es conjuren en
seguir en contacte, en no perdre la relació,
però el temps és implacable i poc a poc
s’estableix una distància que molt sovint
s’omple amb fredor. En sóc conscient i
intentaré sobreviure a aquesta realitat, no
sense deixar de lluitar-hi en contra.
Penso que ja és el moment d’anar finalitzant aquest escrit, i ho faig amb la tristesa
que té algú que s’ha d’acomiadar de quelcom que estima i ha de deixar, com aquella mà que has de deixar d’apretar o com
aquella abraçada que has de alliberar.
Moltes gràcies a tots.
Dr. Jordi Pau Roigé, Metge de Riudecols

NOVA ÈPOCA. 1r SEMESTRE DE 2022

Per què és important llegir i
explicar contes?

Aquest estiu, al sol, ben protegits
Amb l’arribada dels mesos de primavera i estiu, comença la caloreta i les ganes de treure’ns roba de sobre. Hem de recordar que, tant si és directament
prenent el sol, com indirectament mentre fem activitats a l’aire lliure, és molt
important que protegim la nostra pell de la radiació solar; no només el dia
que anem a la platja o a la piscina sinó també sempre que realitzem alguna
activitat a l’aire lliure, sobretot durant les hores centrals del dia. Penseu que
en només 15 minuts d’exposició al sol sense protecció, ja es pot danyar la
nostra pell.
Els raig de sol produeixen tres tipus de raigs ultraviolats: Els UVA, que són
els majoritaris, penetren fins a l’epidermis i són els causants de l’envelliment,
així com l’aparició de taques i arrugues a la pell. Els UVB, que arriben en
menys proporció perquè bona part són absorbits per la capa d’ozó, produeixen el bronzejat estimulant la producció de melanina i en excés produeixen
les cremades solars. Els UVC són els més perillosos, per ara la capa d’ozó els
absorbeix, però la seva destrucció està afavorint l’arribada d’aquests raigs
tant nocius a la superfície de la terra. Els danys provocats per aquests tres
raigs, en major o menor mesura, són els causants del càncer cutani.
El més recomanable per protegir-nos és que, durant tot l’any i, imprescindible a la primavera i a l’estiu, uns 30 minuts abans de sortir de casa ens apliquem un fotoprotector solar amb protecció enfront els raigs UVA i UVB de
SPF 30 o superior segons el nostre fototipus com a mínim a la cara. Si treballem a l’aire lliure o hem d’estar molta estona exposats al sol (com els nens a
l’hora de l’esbarjo de l’escola) cal també protegir la resta del cos que estigui
destapat: clatell, braços, cames, etc. En el cas de tenir una pell molt sensible,
i, sempre en els nadons, és recomanable que ens apliquem un fotoprotector
amb filtre químic (l’habitual) i físic o mineral, ja que així aconseguim un efecte pantalla sobre els raigs solars i per tant una protecció més eficaç.
Igualment, no hem d’oblidar protegir-nos amb roba, ulleres de sol, barrets
i beure molts líquids, sobretot, els més menuts i els més grans de la casa
ja que tenen més risc de cremades solars i deshidratació, en ser molt més
sensibles. Per això evitarem que estiguin exposats a la radiació solar directament i que sirtin durant les hores centrals del dia. També cal tenir en compte
que, si hem d’estar més de dues hores al sol, haurem de tornar-nos a posar
protecció solar, ja que deixa de ser efectiva passat aquest temps. El sol i
l’aire lliure són una font de salut, ja que tenen molts beneficis pel nostre cos
i també per la nostra ment. Així que és molt important que sortiu cada dia
una estona i feu salut, però sempre protegits i amb mesura.
Farmàcia Pellicer, Riudecols.

Per què llegir i explicar contes?
Llegir als nens quan són petits enforteix el vincle adult-infant.
Llegir fomenta la imaginació, la intel·ligència, la capacitat
verbal, la concentració i, a més, enriqueix el vocabulari.
Explicar històries als infants els permet augmentar la intel·ligència visual.
Els contes ajuden als nens a resoldre els seus conflictes
afectius i descarregar les seves angoixes.
Augmenta la capacitat d’expressió a través de la introducció a la llengua literària més rica que la quotidiana.
Augmenta l’actitud d’escolta i memòria.
Augmenta la capacitat d’abstracció. El nen estableix la relació entre els objectes que ha vist en la realitat i la representació dels mateixos en les il·lustracions.
Imaginació. A partir de la imatge i del text, el nen comença
a construir la seva pròpia representació, a crear una realitat en la seva ment.
És bàsic que els adults siguem un exemple a l’hora de fomentar l’hàbit i el gust per la lectura, els teus fills o els
teus alumnes et veuen llegir? En el teu temps de lleure
llegeixes?

C O L· L A B O R A C I O N S

Volem parlar-ne, aprofundir sobre les beneficis de la lectura més enllà d’allò evident. Preparant aquest tema, el que
més ens ha quedat clar, tot i ser una cosa que ja coneixíem, però que ens cal recordar sovint és que cal despertar
passió per la lectura!!!
Tot allò que no se sent o es viu amb il·lusió és quasi impossible d’aprendre… i aquí volem parlar del llegir, desvinculat
de l’estudiar, de l’escola, volem parlar del llegir com un
divertiment!

Que tu llegeixis, que tingueu un espai a casa o a l’escola
per llegir que sigui acollidor i que convidi a estar-s’hi, que
tingueu un temps per a fer-ho, són els ingredients necessaris per tal que als infants se’ls despert el gust per la lectura. Encara que la lectura és bona a qualsevol edat, nens
i persones grans són els dos grups de la població en els
quals s'ha d'insistir més en el foment de la lectura. En els
nens, perquè és el millor moment per inculcar-los aquest
hàbit i, a més, el seu cervell i les seves funcionalitats estan
encara desenvolupant-se. En la gent gran, perquè pugui
seguir mantenint el seu cervell actiu encara que la seva
activitat sigui més reduïda. La lectura diària és un estímul
més per al seu cervell.
L’activitat dels dimecres del conta contes està enfocada
per tot tipus d’edats. La nostra intenció és animar pares,
mares, avis, àvies i, per suposat, els nostres fills, que s’animin a explicar un conte: no té cap secret i deixem que cadascú hi posi el seu granet. Dit això, us animo a venir a la
biblioteca. Nosaltres, per la nostra part, oferirem totes les
nostres eines, coneixements i il·lusió per tal que us hi trobeu a gust i, el més important, que torneu!
Biblioteca Municipal Maria Torrents
Riudecols
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EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
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Un día con mi desconfianza, a él decidí entrar,
quería saber si era cierto lo que la gente decía,
y lo que quise comprobar,
me salieron a mi paso luces de colores,
que estrellas parecían,
y me dijeron que con la tristeza no se podía entrar,
y le dije que como lo podía hacer, que quitármela no sabía,
y me dijeron que solo lo tenía que fuertemente desear
y así sería.
Lo hice y mis sueños se hicieron realidad,
fui andando, eso sí
con muchísima alegría,
paseando entre miles de flores bellas
cada una diferente, ninguna se parecía,
mis sueños se hicieron realidad,
todas se hicieron amigas mías,
encontré a unos seres pequeños
que a su cas me conducían,
y me dijeron,
que no tuviera miedo de mis sueños de agua y barro
que pronto se acabarían,
y que se escuchara a los seres, que con el tiempo entenderían,
y que escuchara a los seres, que todos algo me dirían,
tofo son mensajes, que con el tiempo entendería,
y que disfrutara de los sueños, que en la noche aparecían
porque ellos son mi vida,
y así conocí el bosque de los sueños
todo llena de alegría.

CALLADA SIGUE MI PENA EN LO MÁS PROFUNDO
DEL ALMA
En este castillo sigo
y sigo bien encerrada,
nadie encontró la llave
para sacarme la pena
pena negra y callada,
que me va quitando vida
y me recome el alma,
a la luna yo le cuento
lo que de veras me pasa
con estos mis sentimientos
y con mi pena callada,
se sonríe y me cuenta
callados están los luceros
cuando se deja caer el alba,
callado se deja caer el alba,
callado cae el rocío
sobre la hierba callada,
callados los sentimientos
de aquella mujer,
que no se sintió querida
en su más tierna infancia
en la tierra que le dio la vida,
ahora tierra lejana
tierra querida y callada.

Carmen Marín Cruz

JAMES BOND, «L'AGENT 007»
que ha tret d'una elegant cigarreta i flirtejant amb la seva oponent de joc, una bella
dama que caurà rendida als seus encants.

La primera aparició de James Bond al Cinema en Agent 007 contra el Doctor No de
(1962) es pot veure com una síntesi de
les característiques que definiran el personatge en la seva primera època. Bond,
interpretat per un viril Sean Connery, és
presentat jugant i guanyant al casino de
l'exclusiu club londinenc «Les Ambrassadeurs» pronunciant el seu cèlebre «Bond,
James Bond», mentre s'encén una cigarreta

Va ser una producció modesta protagonitzada per un desconegut actor britànic,
encara que les novel·les d'Ia Fleming, en
què es basa el personatge eren força populars a l'època, sobretot arran de l'impuls
que els va donar el president Kennedy en
incloure «Des de Rússia amb Amor» a la
llista de llibres favorits. Ningú a Hollywood
esperava aquests grans resultats a taquilla.
Després del colossal èxit de la tercera pel·lícula, Bond s’havia convertit en un fenomen
social, i es va estendre per tot el món, i va fe
una gran repercussió social fora de la cinematografia.
El primer en alçar la veu va ser el Vaticà, en
les pàgines de L’Ósservatore Romano, hi
va denunciar aspectes del personatge que
més van cridar l’atenció a l’època. Un tercer
aspecte molt criticat va ser el seu discurs
ideològic. Bond era vist com un símbol de
l’imperialisme britànic des de la Unió Soviètica, on les pel·lícules de 007 estaven prohibides. Al personatge se l’acusava de ser

un instrument propagandístic per alliçonar
l’espectador i justificar la intervenció americana al Vietnam o la repressió britànica
contra els comunistes a Hong-Kong. Va ser
un dels períodes més tensos de la Guerra
Freda, deu anys més tard hi va haver una
distensió entre els dos blocs.
A les primeres pel·lícules de la saga, l’enemic
de 007 era SPECTRA, una organització fictícia com l’amenaça nuclear o la carrera espacial i no es va posar el focus a Rússia sinó
cap a la Xina Comunista de Mao Zedong.
Després de trenta anys de pel·lícules la
franquícia va entrar en crisi fins que es
va adaptar el personatge a alguns canvis:
l’enemic ara eren criminals, terroristes i genis del mal.
Fins ara, l’agent 007 ha estat interpretat
per per Daniel Craig, i ha patit un rentat
d’imatge: el protagonista ja no mata a sang
freda, i ensenya les seves ferides físiques i
emocionals que té. És el reflex d’una nova
masculinitat.
Montserrat Juanpere Durán
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Adaptar-nos al
canvi climàtic
Al començament de la vida dels humans, a la terra, el clima del planeta era canviant, però amb un cert dinamisme,
alternant clima extrem amb clima suau i tranquil. Aquest clima altern, era com una recepta de cuina amb diversos
ingredients que conformaven el clima antic.
Processos naturals:
Els volcans, els quals lliuraven gasos d’efecte hivernacle que escalfaven el clima global de la terra, els terratrèmols i xoc d’asteroides
contra la terra, que provocaven grans cataclismes que feien canviar
la inclinació de l’eix de la terra i també l’orografia, a més de l´extinció
en massa de gran part de la vida al planeta, la inclinació de l’eix de
la terra, bàsica per determinar les estacions climàtiques, i la lluna,
que amb els seus cicles també influeix en les marees i les estacions
climàtiques.
Gran quantitat de massa forestal:
Amb el procés de la fotosíntesi es produeixen grans quantitats d’oxigen que, al combinar-se amb altres gasos, provinents dels volcans,
van anar formant la capa protectora de la vida: l’atmosfera.
La revolució industrial:
La revolució industrial va començar a Anglaterra al s. Xviii amb l’invent de la màquina de vapor. El creixement de l’economia i el creixement demogràfic s’estenen per la resta d’Europa. El ferrocarril i
la indústria del tèxtil, i la transformació de matèries primeres van
donar un gran impuls cap a l’edat moderna. La migració cap a les
ciutats per part dels humans buscant noves oportunitats de vida
crea una gran demanda en la construcció d’edificis, ciutats i carreteres. Al segle XX prospera l'extracció i el consum de carbó i petroli i
els seus derivats, transformant la societat.
Contaminació i canvi climàtic:
Transport de mercaderies, terrestre i marítima, aviació, turisme i
negocis. Agricultura, ramaderia i pesca a gran escala: drenatge i assecament d’aiguamolls per cultivar. Cultura del consumisme, comprar i llençar. Calefaccions i els fums contaminants procedents de la
combustió dels derivats del petroli. Desforestacions i grans incendis
i pèrdua de l’hàbitat de la vida vegetal i animal: extincions d’espècies.
Escalfament global i desglaç als pols:
La lluna s’allunya entre 3 i 4 cm. a l’any per l’efecte carambola
després de xocar amb la terra pel big bang. L’eix de la terra continua
inclinant-se.

Vivint una nova situació. Emergència climàtica.
Actualment, tenim 65 guerres actives, destrucció i super-contaminació. Ja dins de l'emergència climàtica poc queda per dir després
que al 1968 el sr. Dobson s’adonés de que la capa d’ozó tenia un
forat i que deixava de protegir la terra de radiacions, a causa de
l'ús indiscriminat d’esprais i gasos anomenats clorofluorocarbonis,
actualment prohibits.
Després de 25 anys i 14 cimeres climàtiques sense grans acords i
tampoc el compliment dels acords, només amb les seves mobilitzacions, els ecologistes i altres associacions aconsegueixen desfer
alguns projectes que no tenen en compte l’entorn natural.
Evolució del nombre d'habitants al món:
Després de dues guerres mundials i moltes altres en diferents països, pandèmies i accions poc conservadores de la natura, el cens
aproximat al món es de 7.900 Milions de persones, amb la demanda
energètica i d’aliments que això comporta.
Corregir els errors:
Per arribar al 2050 amb els deures fets s’ha de revertir la situació
d’emergència climàtica: no significa tornar a viure a les cavernes
o portar una vida molt sacrificada o miserable, sense comoditats.
Viure en harmonia amb la naturalesa, respecte i cura. Lleis i polítiques dirigides exclusivament en la protecció del medi natural i fauna salvatge, canviar de combustibles en els transports, adaptant les
ciutats i els habitatges per tal que siguin eficients energèticament
amb ajudes per dur-les a terme, promoure i consumir energies renovables, també en l’agricultura en la ramaderia i la pesca, aturar la
desforestació des boscos, frenar el consumisme: bescanviar, reciclar
i reaprofitar. Reciclar bé les restes de les llars. Aturar les guerres.
Respecte entre els diferents pobles.
Consciència+ respecte= riquesa
Exigint que no es quedi en un bla, bla, bla, bla.
Pilar Lara
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Durant els últims mesos, hem portat a terme diferents millores a la via pública
Volem destacar els treballs fets al carrer de Dalt, a l'entrada del poliesportiu, la remodelació de pavimentació a diferents punts
al carrer Catalunya i de la urbanització del Riu-Club. Aquestes obres fan més còmode la circulació tant dels vianants com dels
vehicles de motor, de manera que el trànsit queda més pacificat i s'evita que els cotxes aparquin en espais que poden molestar
els veïns i les veïnes que circulen a peu.
Volem fer una menció especial a la millora d'arbratge a plaça de l'Església. Amb la col·laboració del Sr. Francesc Maria Domènech,
es va innovar la plaça, amb noves flors i arbres. Des de l'equip de govern municipal volem agrair la seva ajuda.
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