
El treball del nou 
govern municipal

Noves ordenances i aparcaments, en estudi

Després de gairebé sis mesos a l’Ajuntament, traiem a la 
llum aquest primer butlletí municipal que, bàsicament, allò 
que vol és compartir amb vosaltres el treball que portem a 
terme des del consistori, o almenys sobre alguns dels as-
sumptes de més importància des del nostre punt de vista. 
Lògicament, aquest canal de comunicació no aspira a ser-
ne l’únic, sinó tan sols un mitjà més, en el benentès que 
tots i cadascun de vosaltres se’ns podeu adreçar quan i 
com vulgueu, atès que la nostra vocació 
és la de servir el millor possible el poble 
de Porrera, és a dir, la seva ciutadania.
Sis mesos són prou temps com per ha-
ver pogut fer una fotografia acurada de 
la situació i per constatar que, efectiva-
ment, com passa a tots els pobles, sem-
pre hi ha molta feina a fer. Porrera té tot 
un seguit de necessitats que cal afron-
tar i que, sovint, són filles de dinàmiques 
socioeconòmiques de nou cuny. La realitat és canviant, i 
Porrera ha viscut una important transformació els darrers 
anys, amb la qual cosa hi ha reptes que cal posar damunt 
la taula sense demorar-los en el temps. No pretenem fer 
volar coloms, però el que sí volem dir-vos és que, d’acord 
amb el programa electoral, actualment ja treballem a fons 
en diversos projectes que esperem puguin fer-se realitat 

com més aviat, millor.
Des d’aquest punt de vista, allò que ja volem anunciar-vos 
és que en breu sereu convidats a prendre part en el pro-
cés participatiu que des de l’Ajuntament convocarem per 
decidir dos dels assumptes que són transcendents per 
a la qualitat de vida ciutadana: les noves ordenances 
d’usos dels espais públics i la normativa d’aparcaments 
en el nucli urbà, en el marc d’un debat més ampli que hem 

d’afrontar sobre l’ús de l’espai públic en 
general. Des de la nostra perspectiva, 
no es tracta de plantejar uns usos fo-
rassenyats, sinó de posar un cert ordre 
en l’espai públic de manera realista, fent 
possible el compliment de les normes 
que enre tots decidim aplicar. 

Regidors i carteres
D’altra banda, també voldríem concretar 

com ha quedat el cartipàs municipal: Joan Carles Garcia 
(alcalde, amb competències en Serveis, Ensenyament i 
Medi ambient); Josep Ramírez (1r tinent d’alcalde, Cultura 
i Turisme); Ernest Fonts (2n tinent d’alcalde i Urbanisme); 
Marc Vaqué (Festes, Esports i Joventut); Norma Jiménez 
(Participació i Comunicació); Maria Pilar Franquet (Gent 
gran i Salut), Gerard Batllevell (Dinamització econòmica).
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Equip de govern municipal.

Obres d’urgència 
pels aiguats d’octubre
Els aiguats dels dies 22 i 23 d’octubre van ocasionar 
desperfectes a Porrera, en haver-se registrat una 
precipitació d’aigua d’entre 165 i 170 litres per metre 
quadrat i una crescuda important del riu Cortiella. 
Entre els danys de més importància cal considerar 
l’esllavissament d’un mur a la zona d’accès al caste-
ll i el taponament d’un tram d’uns 50 metres del cla-
vegueram, que s’ha hagut de desembrossar. L’Ajun-
tament també ha hagut d’intervenir en la millora de 
diversos camins, entre els quals cal destacar el que 
porta a la derivació d’aigua del Topograpo. Fins ara, 
les intervencions han anat a càrrec dels fons mu-
nicipals. Tot i això, l’Ajuntament ja s’ha acollit a les 
línies de subvenció estatals que permeten recupe-
rar bona part de les inversions fetes, alhora que el 
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat, Damià Calvet, va visitar Porrera el passat 22 
de novembre i va garantir una important inversió als 
municipis del Priorat afectats per la llevantada. Els 
pobles més perjudicats de la comarca han estat els 
més pròxims a la serra de Montsant.
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Millores al camp de futbol
L’Ajuntament ha completat un seguit de millores al camp 
de futbol, entre les quals cal destacar la renovació de les 
xarxes perimetrals que envolten el terreny de joc i que 
estaven en molt mal estat. També s’ha procedit a la revisió 
de la instal·lació elèctrica i a l’ampliació de la potència 
contractada, així com també s’ha fet un repàs de les teu-
lades dels vestidors i del bar-magatzem. El pressupost 
que s’ha hagut de destinar a aquestes actuacions ha estat 
d’uns 6 mil euros, aproximadament.

Projecte per fer 
arribar la fibra òptica
L’Ajuntament considera una prioritat municipal 
l’arribada de la fibra òptica al municipi, entès com 
un servei imprescindible per als porrerans i porre-
ranes, així com per al teixit econòmic del poble. 
Fruit d’aquesta inquietud, el consistori va sondejar 
diverses empreses i, finalment, ha estat XEIC qui 
ha mostrat interès en el projecte. Un cop constatada 
la voluntat de XEIC –que presta servei en municipis 
de diverses comarques–, l’empresa ja ha iniciat els 
treballs d’anàlisi tècnica per determinar el traçat i els 
enllaços que serien necessaris per fer realitat l’arri-
bada de la fibra òptica. Si tot plegat prospera, serà 
la pròpia empresa l’encarregada de dur a terme els 
treballs i de contactar amb cadascun dels veïns que 
estiguin disposats a contractar el servei. Per part de 
l’Ajuntament, farem tot el possibles per fer que la 
fibra òptica no passi de llarg per Porrera. 

Contractació 
d’un secretari
En matèria de contractació municipal, hi ha hagut 
diverses novetats els darrers mesos. D’una ban-
da, l’Ajuntament ha contractat un secretari, que 
comparteix amb l’Ajuntament de Marçà. Un 60% 
del temps l’ocupa a Marçà, i l’altre 40% a Porrera 
(els costos es reparteixen en la mateixa proporció). 
Aquesta decisió s’ha pres en valorar les exigències 
legals i normaltives cada cop més grans que tenen 
els consistoris, ja sigui petits o grans. D’altra ban-
da, l’Ajuntament ha decidit recórrer al departament 
d’arquitectura del Consell Comarcal del Priorat per 
cobrir aquest servei, que fins fa poques setmanes 
es prestava directament des de l’Ajuntament.  

Reparació de les xarxes perimetrals. 



Els porrerans viuen la Festa Major
Gran participació a tots els actes celebrats

Els porerrans i porreranes es van bolcar en la 
Festa Major, celebrada entre els dies 8 i 11 de 
novembre. El pregó de la Festa va anar a càrrec 
del periodista Antoni Bassas, a qui volem reiterar 
el nostre agraïment per haver acceptat la invita-
ció municipal. El Tasta Porrera, els correfocs i els 
focs d’artifici, la Nit Jove, les activitats infantils, 
el Festival Terrer amb David Carabén, l’Elec-
troWateke, la ballada de sardanes, els actes tra-
dicionals com el repartiment de coques, i totes 

les activitats organitzades van comptar amb una 
nombrosa participació, de la qual ens n’enorgu-
llim com Ajuntament. Especialment satisfets es-
tem de la resposta de la ciutadania i la capacitat 
de convocatòria que va tenir el ball de nit amb 
l’orquestra Venus, i l’actuació posterior dels djs 
Bonkers. Des de l’Ajuntament volem aprofitar 
aquest espai per agrair la participació de tothom, 
i la col·laboració desinteressada de molts veïns i 
veïnes del poble. 

Cal que reciclem millor
L’índex de reciclatge a Porrera és del 52%

Com bé sabeu, a Porrera, pel que fa a la brossa 
i els residus, es presta la modalitat de recollida 
porta a porta, mentre que és el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Priorat, la Ribera d’Ebre 
i la Terra Alta l’organisme que s’encarrega de 
fer-ne la retirada. Les dades estadístiques dels 
darrers anys  ens indiquen que un 52% dels resi-
dus s’adeqüen correctament a la recollida selec-
tiva, ja sigui de fracció orgànica, envasos, paper, 
cartró i vidre, mentre que l’altre 48% es tracta de 
rebuig. El rebuig és aquella part dels residus que 
no es recicla perquè no existeix 
un sistema específic per al seu 
reciclatge (com és el cas per 
exemple, de les compreses i 
restes d’higiene personal, res-
tes d’escombrar, fregalls i res-
tes de neteja domèstica, gerros 
trencats, copes, gots, plats i 
ceràmica, etc). No és un per-
centatge dolent, però la dada 
és lluny dels índex recomanats avui dia, que se 
situen en el 65% de reciclatge i el 35% de rebuig. 
Més enllà dels beneficis ambientals, el fet de re-
ciclar bé també és important des d’una perspec-
tiva econòmica. No hem de perdre de vista que 
el reciclatge té sentit perquè existeix una activitat 
econòmica. El reciclatge és, a banda d’una ne-
cessitat ambiental, una via de negoci per a les 
empreses que s’hi dediquen, i que per tant viuen 
de donar una nova vida als residus. És evident, 
per tant, que si aquests residus no estan ben re-
ciclats, acaben no tenint utilitat i tots en sortim 
perdent: el reciclatge no és possible, l’empresa 
ha de buscar recursos nous, i els ajuntaments 

paguem més del compte. 
I és que cal tenir en compte que cada tona de re-
buig penalitza al municipi, és a dir, té un cost per 
a l’Ajuntament, i aquest cost és i serà cada cop 
més elevat. Per exemple, si l’any 2012 els ajun-
taments havien de pagar 17 euros per cada tona 
de rebuig, ara mateix ja són 45 els euros que toca 
pagar. Un gravamen econòmic que les directives 
de la Unió Europea marquen com a tendència fu-
tura: qui menys recicla, més pagarà.
Tot plegat ens ha de fer reflexionar de manera 

personal i col·lectiva. D’una 
banda, la ciutadania hem de ser 
conscients d’aquest fet, i alhora 
l’Ajuntament ha de qüestionar 
si  l’actual model és millorable, 
ja que les directives europees 
conviden a buscar fórmules en 
què aquesta càrrega econòmi-
ca pugui aplicar-se en rebuts 
individualitzats. Es tractaria, en 

un futur, que es facin càrrec d’aquest gravàmen 
directament les persones que en són responsa-
bles, en no fer el reciclatge degudament.
Finalment, també voldríem insistir en un detall 
que ens sembla important: no és cert que, un cop 
a l’abocador, tots els residus es barregin i que, 
per tant, el reciclatge no tingui cap sentit. És una 
idea falsa. El reciclatge com dèiem, també és una 
via de negoci, en donar una nova vida als resi-
dus. Lògicament, des d’aquesta perspectiva l’ex-
plotació econòmica dels residus també segueix 
criteris d’oferta i de demanda als mercats, i de 
vegades hi ha residus que poden no tenir la de-
manda desitjada en un moment determinat.

Porrera no para mai quieta
Hem viscut un any d’una intensa activitat, amb la qual cosa hem 
volgut fer un recull d’algunes de les nombroses activitats que Po-
rrera ha organitzat de l’estiu cap aquí, i som conscients que ens 
n’hem deixat. Totes no ens hi han capigut. 

La tona 
de rebuig 
penalitza 

cada cop més 
l’Ajuntament

Imatges de les cucanyes, el ball de nit, el concert jove i el pregó, en el marc de la passada edició de la Festa Major. 

Un reconeixement merescut
Reconeixement a la futbolista porrerana Paola Soldevila, en el de-
curs d’una musclada que va reunir unes 200 persones.

La mula no defrauda
Organitzada per la Unió Esportiva Porrera, la festa de la Cagada de 
la mula s’ha convertit en tot un esdeveniment popular. 

Tasta Porrera d’èxit
El Tasta Porrera va tornar a demostrar el seu gran poder de convo-
catòria, en reunir més d’un miler de visitants. 

Joves amb moltes ganes 
L’estiu va comptar amb un bon grapat d’actes organitzats per l’Asso-
ciació de Joves de Porrera. A la foto, el seu particular Casino. 


