
Portem molts mesos de mascareta i dis-
tància social, i ningú no pot garantir quan 
deixarem enrere la “nova realitat”. Allò, 
però, que sembla segur és que aquesta 
pandèmia no tan sols marcarà aquest 
2020, sinó que representarà una pataca-
da econòmica i social que pot durar molt 
temps. Possiblement, venen temps difíci-
ls per a moltes persones i, com a comu-
nitat, haurem de ser capaços de donar-hi 
resposta.  
No tenim cap dubte, però, que Porrera és 
una comunitat prou madura i solidària, i 
que sabrem respondre als nous reptes 
amb l’alçada de mires necessària, en el 
benentès que, fins al dia d’avui, tots els 

porrerans han demostrat un comporta-
ment exemplar en el compliment de les 
mesures sanitàries. 

Suspensió de les festes
Lamentablement, la Covid ho ha posat tot 
damunt davall i ens ha obligat a prendre 
decisions doloroses, com ara la suspen-
sió de les festes majors (tant la del maig 
com la del novembre, de la qual en vam 
arribar a fer un programa). Malgrat tot, un 
cop més, us volem donar les gràcies per 
la vostra comprensió. 
Alhora, però, voldríem disculpar-nos 
per haver dit, en el programa de festes, 
que aquest era el darrer any del reparti-

ment de coques. Va ser un error. Des de 
l’Ajuntament, garantirem la continuació 
d’aquesta tradició. L’única cosa que vo-
líem dir era que aquest era el darrer any 
que ho faríem amb les coques de Porrera 
del Ferran i la Roser, a qui volem agrair la 
seva aportació a aquesta tradició durant 
tants anys. 
Pel que fa a les activitats de Nadal i Sant 
Antoni, és difícil de dir què podrem fer i 
què no. Des de l’Ajuntament treballem, 
ara mateix, en tots els escenaris possi-
bles. El nostre compromís amb aquestes 
festes i la cultura local, segueix intacte, 
i treballarem per fer-les possible sense 
menystenir la salut de tots i totes. 

La Covid que no passa
La pandèmia obliga a suspendre la Festa Major i altera la vida quotidiana de Porrera
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Posant remei als desperfectes del temporal
DESPRÉS DEL GLÒRIA

La fibra òptica, a punt 
de ser una realitat
Porrera és a punt de gaudir de connexió amb 
fibra òptica, un cop la companyia que se’n fa 
càrrec està ultimant els detalls amb els nous 
usuaris. Ja gairebé tot és a punt.
Aquest ha estat un projecte llarg i ple de 
complicacions, ja que, d’una banda, s’ha 
vist afectat per la Covid-19 i, d’una altra, per 
l’absorció de l’empresa que, inicialment, ha-
via de fer el desplegament (Xeic) per una de 
més potent: Adamo.
Tot i això, després de més de 15 mesos de 
treballs i d’insistència per fer realitat la dis-
tribució de la xarxa de fibra òptica al poble, 
ja és a punt la connectivitat que multiplicarà 
exponencialment la velocitat d’internet al mu-
nicipi. 
Des de l’Ajuntament confiem plenament que 
aquest projecte permetrà, d’una vegada per 
totes, resoldre el problema de connectivitat a 
internet que fins ara hem tingut.
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Millora del carrer Prat de la Riba

Canvi de gronxadors
L’Ajuntament té previst substituir els dos 
gronxadors infantils. La substitució es farà 
durant el mes de desembre, i d’aquesta 
manera quedarà completament renovada la 
zona recreativa infantil. 

Planejament urbanístic
L’Ajuntament ha fet efectiva la contractació 
d’un arquitecte especialista en planejament 
urbanístic, amb l’objectiu d’actualitzar l’orde-
nació urbana municipal. El contracte s’ha fet 
després de dur a terme diverses entrevistes 
i el pertinent procés de selecció. La posada 
al dia del planejament, adaptant-lo a les no-
ves necessitats del municipi, serà un projecte 
llarg i complex, que es desenvoluparà al llarg 
de tota la legislatura. 
Entre d’altres qüestions, es vol tirar endavant 
la regularització dels allotjaments turístics i 
definir les àrees d’aparcament, magatzems i 
creixement del municipi. 
També es vol actualitzar la normativa de pro-
tecció dels espais naturals per evitar la im-
plantació de parcs eòlics a la zona colindant 
amb Riudecols i Alforja.

Noves ordenances
L’Ajuntament ha aprovat noves ordenances, 
ja en vigor, pel que fa la brossa, la gestió de 
documents, les runes (que estableix una taxa 
per metre cúbic) i la tinença d’animals. Les 
podeu consultar al web municipal.

Us recordem que l’arquitecte atén 
i presta servei a l’Ajuntament el 
primer dijous de cada mes, mentre 
que l’enginyer municipal ho fa el 
tercer divendres de mes.

Horari d’arquitecte

Està previst que al gener surti a li-
citació l’actuació d’arranjament de 
la part final del Carrer Prat de la 
Riba, que va cedir tant al carrer com 
a la vorera. Des de l’Ajuntament ja 
hi vam intervenir preventivament 
a l’estiu, tapant tots els forats per 
evitar el perill que representaven i 
garantir que l’espai torni a ser tran-
sitable. L’obra tindrà un cost d’apro-
ximadament 40.000 euros, que 
permetran reparar les dues parts 
afectades.

El treball de les dones de Porrera

Cal Porrerà ha estat l’escenari escollit per fer-hi una exposició, a benefici 
de La Marató de TV3, que ha mostrat peces de roba que, després de la 
postguerra, les dones de Porrera confeccionaven amb l’objectiu de sostenir 
una economia familiar que era de pura subsistència. La inauguració es farà 
el diumenge dia 20 a les 11.30 hores, mentre que l’exposició estarà oberta 
del 26 de desembre al 5 de gener.

Treballs de retirada dels sediments acumulats a la part alta del pantà. 

Els desperfectes ocasionats pel tempo-
ral Glòria al mes de gener han obligat 
l’Ajuntament a impulsar i emprendre 
diverses intervencions. Una de les més 
destacades ha estat, sens dubte, la ne-
teja dels sediments acumulats a l’inte-
rior del pantà, que va fer-se el passat 
mes d’agost amb la col·laboració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Es tractava d’una gran quantitat de te-
rra, que el temporal va arrossegar i que, 
finalment, va quedar-se concentrada a 
la part alta del pantà. Un cop retirats, els 
sediments van ser traslladats a una fin-
ca de la carretera de Cornudella.
Igualment, ACA i Ajuntament també van 
haver d’intervenir més avall del camp de 
futbol, amb l’objectiu de canalitzar el riu 
cap a una altra direcció i evitar que l’ai-
gua acabés enderrocant un marge.
D’altra banda, ja s’han iniciat les ges-
tions que han de permetre, tan aviat 

com l’ACA ho resolgui, la restitució d’un 
mur, erosionat pel temporal, que soste-
nia la claveguera i que, alhora, evitava 
el contacte directe de l’aigua i la part de 
les cases. 

El Glòria també va perjudicar una part 
dels rentadors, arran del desbordament 
del riu, amb la qual cosa ja s’ha procedit 
a pintar-lo i tornar-lo a deixar en condi-
cions. 



 

Compra del Cafè
L’Ajuntament ha decidit que la part co-
rresponent a inversió (50%) del Pla d’Ac-
ció Municipal (PAM) de la Diputació, es 
destinarà a l’adquisició de l’edifici del 
Cafè. L’altre 50% s’ha de destinar a des-
pesa ordinària de l’Ajuntament, segons 
les bases reguladores dels ajuts. 
La compra del Cafè té com a objectiu, 
d’una banda, la preservació d’un edifici 
històric i, d’una altra, la dinamització de 
la vida social. 
A més, el projecte permetrà poder oferir 
habitatge de primera residència en un 
moment que el poble es troba en procés 
de despoblació, com passa a tota la co-
marca. L’ajut del PAM permetrà finançar 
més de la meitat del cost total que com-
portarà la compra del Cafè.

Cultura i esport en un estiu ben estrany
L’estiu 2020, com no pot ser d’una altra 
manera, s’ha hagut d’adaptar a la nor-
mativa Covid-19. Així moltes activitats 
tradicionals, s’han hagut de suspendre 
o canviar el format que eren habituals, i 
també n’han aparegut de noves. Malgrat 
tot, ha estat un estiu marcat per la cultura 
i l’esport.

Un Sant Joan diferent
Des de l’Ajuntament es va organitzar una 
revetlla de Sant Joan molt diferent, amb 
la foguera a la llera del riu del camp de 
futbol i amb un monòleg a la pista polies-
portiva. També al mes de juliol es va fer 
una xerrada de sensibilització sobre les 
relacions de gènere.

Associació de Joves
Des de l’Associació de Joves van orga-
nitzar la tercera edició del Concurs “Co-
neixes Porrera?”. També, des de l’Asso-
ciació de Joves van celebrar un monòleg 
a la fresca, una nit d’havaneres a la plaça 
de l’Església i, sobretot, esports tradi-
cionals que feia anys que no es veien al 
poble: bitlles, un torneig de petanca o els 
tradicionals tornejos de ping pong i volei-
bol.

Sant Jordi ajornat
També aquest estiu, a finals de juliol, vam 
celebrar la diada de Sant Jordi ajornada 
al mes d’abril.

La Penya Blaugrana
La Penya Blaugrana, com cada estiu, 
es va encarregar del cinema a la fresca, 
mentre que la nit de la Penya es va adap-
tar, pel que fa al format, a un concert a la 
pista poliesportiva.

30 anys dels Jubilats
L’Associació de Jubilats va celebrar els 
seus 30 anys i també va tenir lloc la cami-
nada de cada estiu a la Garrantxa.

Suspensions diverses
A final de l’estiu, tot va començar a cap-
girar-se i l’Associació de Joves va haver 
de suspendre la seva nit de comiat d’es-
tiu (sopar i monòleg) i la Unió Esportiva 

La temporada de piscina més difícil
Un dels anys més complicats per organitzar i coordinar a la piscina municipal, i 
l’any on s’ha fet un major esforç econòmic per adaptar i fer complir la normativa 
a la piscina. Dues persones per controlar l’accés a més del socorrista, una zona 
habilitada per entrar i un altra per sortir de la piscina, i la constant adaptació a les 
mesures que anaven actualitzant-se. Una temporada on gairebé 300 usuaris han 
utilitzat la piscina(comptant una trentena de nens i nenes, que tot i la gratuïtat 
d’aquest servei, han hagut de treure l’abonament), però que tot i així amb la col·la-
boració dels veïns i veïnes hem aconseguit que cap dia es superés l’aforament 
màxim permès. Per això volem felicitar a tots els veïns i veïnes per la comprensió 
i pel bon ús que han fet durant aquesta temporada tant complicada per la piscina 
i per tothom.

Nit d’havaneres a la plaça de l’Església.

L’ANY DE LA COVID

Nou secretari
Ja estan publicades les bases que han de 
regir la selecció d’un secretari  interven-
tor, que compartirem Marçà i Porrera. Per 
normativa, el secretari/a de l’Ajuntament 
ha de ser funcionari de carrera i pot ser 
compartit entre pobles. L’Ajuntament de 
Porrera el compartirà amb l’Ajuntament 
de Marçà en un 40-60%, tant pel que fa a 
despesa com a presència; el repartiment 
que ve donat pel nombre d’habitants de 
cadascun dels pobles.

Pendents del PUOSC
L’Ajuntament espera, en aquests mo-
ments, la resolució del Pla Únic d’Obres 
i serveis de Catalunya (PUOSC), un 
programa d’ajuts de la Generalitat per a 
la present legislatura al qual hi hem pre-
sentat un projecte que preveu impulsar 
diverses obres.
La concessió d’aquests ajuts està estre-
tament vinculada a uns criteris i barems 
predeterminats. És a dir, els projectes 
subvencionats són els que encaixen amb 
les línies prioritàries del PUOSC, mentre 
que en queden fora aquells que no hi te-
nen relació, per importants que siguin des 
d’una perspectiva estrictament local. 
La bona notícia per al municipi és que el 
95% del pla presentat és susceptible de 
ser subvencionat (en ser coherent amb 
els criteris del PUOSC) i ara romanem a 
l’espera de la resolució definitiva per infor-
mar-vos del pla d’actuació i de la inversió 
total que comportaria.

Porrera va haver d’adaptar totalment la 
Cagada de la Mula.

La Musclada
Al mes de juliol, i després de valorar di-
ferents alternatives, també es va decidir 
suspendre la tradicional musclada. Re-
presentava un risc per la gran afluència 
que té aquest sopar i atès el moment de 
la pandèmia, que no permetia garantir les 
normes i les recomanacions sanitàries.
Per tot plegat, i tenint en compte l’esforç 

que s’ha dut a terme, des de l’Ajuntament 
volem agrair a tothom la seva comprensió 
i el respecte mostrat a l’actual normativa.

Festival Terrer
Ja dins de la tardor, l’Ajuntament va 
col·laborar, un cop més, amb el Festival 
Terrer.Va ser el passat 27 de setembre mb 
el concert de Raquel Lua, que per raons 
meteorològiques va haver de celebrar-se 
al Casal Municipal, amb una bona afluèn-
cia de públic.

Procés de participació telemàtic 
L’Ajuntament ha decidit impulsar, final-
ment, el procés participatiu sobre l’ús 
de l’espai públic de manera telemàtica. 
Es tracta d’un procés que, inicialment, 
s’havia de començar el passat mes de 
març, just quan va declarar-se l’estat 
d’alarma arran de la pandèmia. 
Als mesos d’estiu, un cop les mesures 
es van relaxar, vam voler reprendre’l, 
però la Covid-19 novament ens va atu-
rar la iniciativa. 
És per això, i atesa la importància 
d’aquest procés de caràcter consultiu, 
que s’ha optat per la via telemàtica. 
D’aquesta manera, donarem l’opor-
tunitat al conjunt de la ciutadania de 
donar el seu punt de vista per ordenar 
l’espai públic de la manera més òpti-
ma. Aquesta ordenació implicarà tots 
els usos que es fan de l’espai públic. 
Aquest procés anirà acompanyat de 
mesures que ja s’han pres des del 
consistori com ara la renovació del 
conveni amb els Mossos d’Esquadra, 
que permet  sancionar, a la via públi-
ca, els vehicles que no tinguin tots els 
papers en regla (ITV, assegurança, 
etc) i també aquells que estiguin mal 
estacionats. En aquest sentit, una altra 
mesura ja en marxa ha estat la col·lo-
cació de jardineres a la zona de l’anti-
ga cabina telefònica per tal d’evitar els 
aparcaments que s’hi efectuaven.
Igualment, s’ha optat per la fixació de 
pilones a la zona del Barranquill per 

evitar que s’aparqui als dos costats, 
atés el risc que representa estacionar 
en una zona inundable, així com per 
millorar el trànsit de les persones.
Aquestes mesures, juntament amb 
el procés participatiu, miren de trobar 
l’equilibri entre la necessitat d’aparca-
ment i un ús racional de l’espai públic, 
on els veïns i veïnes han de ser els 
protagonistes. 
Mentrestant, l’Ajuntament segueix 
treballant per buscar diferents zones 
d’estacionament, i així poder donar so-
lució a aquells vehicles que es vegin 
afectats.

Millores a l’escola municipal

L’Ajuntament ha fet pintar recentment una part de l’escola municipal. Aquest ha 
estat el segon any que s’hi pinta parcialment, després de considerar, a l’inici de la 
legislatura, que era imprescindible una intervenció en aquest sentit. 


