
L’Ajuntament va formalitzar (el passat 24 
de febrer) la compra de l’edifici del Cafè 
Antic i de Lo Teatret després de fer efec-
tiu el pagament de la meitat del seu valor 
total. 
L’adquisició, d’una banda, persegueix, la 
preservació d’un important llegat històric 
i sentimental, alhora que que es pretén 
dotar el municipi de més habitatge i ser-
veis, en lluita contra el despoblament del 
municipi.
El Cafè Antic i Lo Teatret, situats en un 
mateix edifici, amb vistes al riu Cortiella, 
en el nucli urbà, són un patrimoni local de 
gran estima a Porrera, ja que van ser al-
guns dels principals espais de socialització 
del poble durant molts anys, cantats fins 
i tot per Lluís Llach en el seu disc “Món 
Porrera”. 

Un projecte de futur
Més enllà de preservar el seu valor his-
tòric, cultural i sentimental, l’adquisició en-
ceta un ambiciós projecte de futur per al 
municipi, ja que també busca que Porrera 
guanyi en atractiu mitjançant la dotació de 
més serveis i d’habitatge de lloguer.
L’alcalde, Joan Carles Garcia, explica que 
“d’una banda volem disposar de més ha-
bitatge de lloguer amb l’objectiu principal 
de contribuir a fixar la població al munici-
pi, alhora que garantim la continuïtat d’un 
espai de socialització que segueix sent fo-
namental per tenir un poble viu i fins i tot 
atreure-hi nous veïns”.

Una necessitat local
L’Ajuntament considera que aquest pas 
endavant ha de marcar la legislatura i els 
propers anys, ja que respon a una necessi-
tat cada vegada més imprescindible. 
“Fem aquest pas, coneixedors del que su-
posa una compra d’aquestes magnituds, 
però la fem fermament convençuts que és 
una operació estratègica de present i de 
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La fibra òptica arriba 
a les cases de Porrera
Ara sí. La fibra òptica ha arribat a algunes ca-
ses de Porrera, i en d’altres ja s’hi estan fent 
les connexions després que els seus titulars 
ho hagin sol·licitat. Els domicilis on s’instal·la 
la fibra gaudeixen d’una velocitat deu vega-
des superior a la que tenien, arribant fins 
a 100 megues. Així doncs, finalment, es fa 
realitat el desig que expressava bona part 
del veïnat. L’Ajuntament, en tot moment, ha 
considerat una prioritat municipal l’arribada 
de la fibra òptica al municipi, entès com un 
servei imprescindible per als veïns i veïnes, 
així com per al teixit econòmic del nostre po-
ble. Fruit d’aquesta inquietud, el consistori 
va sondejar diverses empreses i, finalment, 
l’empresa Adamo ha estat la més interessa-
da a dur a terme els treballs d’anàlisi tècnica 
per determinar el traçat i els enllaços neces-
saris per fer realitat l’arribada de la fibra òp-
tica al poble.
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Èxit de l’exposició “Invisibles”

Fins a 3.520 euros va pujar la recaptació per a La Marató de TV3 que va 
fer possible l’exposició “Invisibles”, organitzada per l’Associació de Dones 
i que va poder visitar-se a Cal Porrerà el passat Nadal. L’Ajuntament de 
Porrera vol agrair la feina feta a les organitzadores, alhora que destaca la 
important participació per part dels veïns i veïnes, malgrat les dificultats que 
representa la pandèmia. 

Obres al carrer Prat de la Riba

L’Ajuntament ha iniciar l’arranjament de la part final del carrer Prat de la 
Riba, que fa un temps va cedir parcialment. L’obra es concentra en dos 
punts: la vorera i la part del carrer amb major desnivell. 
El projecte preveu que les obres tinguin una durada d’unes quatre setmanes 
des del seu inici, i s’intentarà que tinguin la mínima afectació que sigui pos-
sible. No obstant això, el carrer estarà tallat a l’alçada de ca la Bienvenida, 
i hi quedarà un sol vial tant per a la sortida com per a l’entrada dels veïns.
Aquesta intervenció compta amb el cofinançament de la Diputació, que dis-
posa d’una partida per fer front a successos imprevistos. L’obra tindrà un 
cost de 40.000 euros, aproximadament. Tot i que ara s’abordi l’arranjament, 
l’Ajuntament ja hi va intervenir preventivament tapant els forats per evitar el 
perill que representaven i garantir que l’espai fos transitable. 

L’edifici, des de la banda del riu Cortiella. 

futur per Porrera”, afegeix l’alcalde. 
Sense espais com aquests, a parer mu-
nicipal, Porrera perdria patrimoni, qualitat 
de vida i fins i tot capacitat de fixar la gent 

al territori. 

Finançament de la Diputació
El pagament que ja s’ha efectuat aquest 
2021 ha estat possible gràcies al finança-
ment aconseguit mitjançant el Pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la Diputació de Tarra-
gona. 
De fet, la subvenció destinada a béns 
d’inversió per al període 2019-2023 s’ha 
destinat íntegrament a aquesta finalitat. 
Restarà pendent l’altre 50%, que s’anirà 
pagant anualment durant els propers 
quatre anys.
En aquests moments, un cop la compra 
s’ha fet realitat, l’Ajuntament ja treballa 
per treure a concurs i garantir la conti-
nuïtat dels serveis que s’ofereixen en 
aquests espais públics. 
Paral·lelament, el consistori estudia les 
fórmules que permetin l’adequació de di-
versos pisos i la seva posada al mercat 
de lloguer. 

Entrada al Cafè Antic. 

Secretari i concurs 
d’auxiliar administratiu
L’Ajuntament ja compta, des de principi de 
març, amb un secretari municipal amb caràc-
ter definitiu, que comparteix amb l’Ajunta-
ment de Marçà. Es tracta d’una figura que tot 
Ajuntament ha de tenir d’acord amb la legis-
lació vigent. 
La contractació és a temps parcial, amb la 
qual cosa un 60% de la jornada laboral l’ocu-
pa al poble Marçà, i l’altre 40% a Porrera. 
D’acord amb aquesta distribució del temps 
de treball, els costos també es reparteixen 
en la mateixa proporció. 
Aquesta decisió es va prendre després de 
valorar les exigències legals i normaltives 
cada cop més grans i complexes que tenen 
els consistoris, ja siguin petits o grans, la 
qual cosa dificulta cada vegada més la gestió 
municipal de cada dia. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha rebut més de 
trenta sol·licituds per suplir la plaça d’auxiliar 
administratiu, que va quedar vacant el 31 de 
gener. La plaça es cobreix mitjançant con-
curs-oposició, i el consistori preveu que ja 
pugui ser ocupada a principi d’abril.



 

Una nevada extraordinària

El gener ens va deixar una de les nevades més importants dels darrers anys, la 
qual cosa va representar problemes i danys tant en el camp con en edificis i naus. 
Els importants gruixos van comportar l’aïllament del poble per carretera durant 
unes hores, tot i que la major part del temps va ser possible la circulació amb 
cadenes. L’Ajuntament vol adreçar un especial agraïment a a tots aquells veïns 
i veïnes que van fer possible que, en qüestió de pocs dies, es pogués tornar a 
circular pels carrers amb una certa normalitat, després que responguessin a la 
convocatòria que es va fer des de la Casa de la Vila. 
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Millora a la claveguera 
del Cortiella
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
confirmat el cofinançament de l’arranja-
ment de la protecció de la claveguera en 
el riu Cortiella, a l’alçada del carrer Prat 
de la Riba, 11, que es va veure malmesa 
arran del temporal Glòria, la qual cosa 
provoca filtracions en els baixos d’algu-
nes cases. 
Està previst que les obres comencin els 
propers mesos, i tan sols s’està pendent 
del lliurament d’alguna documentació ad-
ministrativa. 

Ordenances reguladores, en marxa

Aparell de televisor llençat al final del carrer Prat de la Riba, mostra d’incivisme. 

L’Ajuntament es va proposar, a principi 
d’aquest mandat, la redacció o actualitza-
ció de diverses ordenances reguladores 
de la vida municipal. En aquest sentit, el 
consistori ja ha aprovat l’ordenança de ti-
nença d’animals, alhora que ha culminat 
el procés participatiu per a la confecció 
d’una ordenança de civisme.
Pel que fa a la de tinença d’animals, tot 
i que preveu fins i tot mesures sancio-
nadores, el consistori és perfectament 
conscient que les mesures aprovades 
no resolen la totalitat del problema, sinó 
que necessiten de la conscienciació i im-
plicació de tots els veïns i veïnes, i prin-
cipalment d’aquells que són propietaris 
d’animals.  

El procediment
El procediment aprovat, d’acord amb la 
normativa vigent, preveu que tota sanció 
tingui com a origen una denúncia ciutada-
na amb les proves pertinents. Legalment, 
l’Ajuntament no pot denunciar i sancionar 
a la vegada.
D’altra banda, l’ordenança de civisme 
que sorgirà del procés participatiu, vindrà 

MUNICIPAL

a substituir una ordenança que va ser re-
dactada en l’anterior legislatura però que 
mai no va arribar a entrar en vigor.
De fet, l’actual equip de govern, en pren-
dre possessió, va decidir redactar-ne una 
de nova, a suggerència dels serveis jurí-
dics, que recomanaven una ordenança 
ajustada a la realitat pràctica i quotidiana 

d’un poble i d’un ajuntament petit, com és 
el nostre cas .
Finalment, l’Ajuntament vol fer un agraï-
ment especial a les quinze persones que 
han col·laborat i pres part en el procés 
participatiu, conscients de la importància 
de la ciutadania en el desenvolupament 
de les normes cíviques de convivència.

 

Subvenció del 95% del PUOSC
El Pla Únic d’Obres i serveis de Catalun-
ya (PUOSC) ha aprovat el finançament 
per a un seguit d’obres al municipi de 
Porrera per al període 2020-2024. 
Les obres són les següents: 
l Millora de la pavimentació, la xarxa, 
els serveis i la captació de l’aigua pluvial 
del carrer Peixateries des del pont Nou 
fins a l’alçada del celler Cal Pla.
l El canvi a tecnologia LED de la il·lumi-
nació del nucli urbà i la instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola, a efec-
tes mediambientals i d’estalvi econòmic.
l La connectivitat WIFI.
l El canvi de tota la maquinària de la 
sala de màquines de la piscina.
El PUOSC és un programa públic de su-
vencions de la Generalitat. L’Ajuntament 
hi va presentar un seguit d’actuacions, 
amb un pressupost de 319.977,23 eu-

ros, mentre que la quantitat assignada 
finalment ha estat de 303.978 euros 
(és a dir gairebé el 95% del total sol·li-
citat, que és un dels percentatges més 
elevats concedits enguany).
L’Ajuntament és conscient que el poble 
de Porrera té moltes altres necessitats 
prioritàries. No obstant això, els muni-
cipis no poden presentar els projectes 
a la seva conveniència, sinó que la 
concessió d’aquests ajuts està estreta-
ment vinculada a uns criteris i barems 
predeterminats. És a dir, els projectes 
subvencionats són els que encaixen 
amb les línies prioritàries del PUOSC 
(connectivitat, estalvi energètic, ca-
tàstrofes naturals, etc), mentre que en 
queden fora aquells que no hi tenen 
relació, per importants que siguin des 
d’una perspectiva estrictament local. 

Actes culturals a la 
Festa Major de maig
Un cop més, la pandèmia i les restriccions 
que porta associades ens obliguen a im-
provisar en el calendari festiu. Així doncs, 
amb vistes a la Festa Major del mes de 
maig, l’Ajuntament reitera la seva vocació 
de fer-la realitat, en la mesura que sigui 
possible, i treballa en l’organització d’un 
seguit d’actes de caràcter merament cul-
tural. Tot i això, com és lògic, l’agenda tor-
narà a estar marcada per l’evolució de la 
Covid-19 i els seus indicadors, als quals 
cal estar alerta.  
Pel que fa a la programació –que espe-
rem fer pública ben aviat–, l’Ajuntament 
intentarà, en tot moment, donar cabuda a 
aquelles activitats culturals que s’havien 
contractat per a les festes majors de maig 
i novembre de 2020 i que van haver de 
ser suspeses. Entenem que aquesta és 
tant una qüestió ètica com de respecte als 
artistes i els compromisos adquirits.  

L’Ajuntament dobla el 
pressupost municipal
aquest any 2021
L’Ajuntament compta aquest 2021 amb 
un pressupost d’uns 930.000 euros, 
quantitat que representa més del doble 
que l’any  2020 i és un dels pressupostos 
més elevats de la història del municipi.
Les raons d’una xifra tan alta cal bus-
car-les, principalment, en les subvencions 
que el consistori ha aconseguit reunir de 
diverses administracions superiors. 
Cal tenir en compte que tan sols el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PU-
SOC) inclou una inversió al municipi de 
Porrera que s’eleva a 303.978 euros. 
El PUOSC és un programa públic de su-
vencions de la Generalitat de Catalunya 
que, en aquesta ocasió, ha concedit a 
l’Ajuntament de Porrera el 95% del total 
sol·licitat. Per a més detall sobre aquest 
programa, vegeu la informació que figura 
en aquesta mateixa revista. 
D’altra banda, el pressupost de 930.000 
euros també conté el 50% de la compra 
de l’edifici del Cafè Antic i de lo Teatret, 
que està subvencionada al 100% pel Pla 
d’Acció Municipal (PAM), que concedeix 
la Diputació de Tarragona (vegeu notícia 
a la primera plana).
El pressupost també inclou altres obres 
importants de les quals parlem en aquest 
bulletí, com és l’arranjament de la part fi-
nal del Carrer Prat de la Riba, que s’ha 
iniciat recentment després que patís im-
portants afectacions arran del temporal 
Glòria.

Nadal, malgrat la pandèmia

Les restriccions arran de la Covid-19 van condicionar completament l’agenda de 
les festes de Nadal. Tot i això, van poder-se celebrar diferents actes. Va ser el cas 
del Concert de Nadal a l’Esglèsia, a càrrec del Cor Flumine de Tortosa; el pesse-
bre de l’Associació de Joves a l’entrada de l’Ajuntament i un “Escape Room” per 
a la canalla al Casal Municipal. Els Reis d’Orient tampoc no van faltar a la cita, 
visitant totes les cases, carrer per carrer, mentre que el patge Bibò va enviar una 
bústia màgica per tal de recollir les cartes dels nens i nenes del poble.


