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SALUTACIÓ

=

Salutació de l’Alcalde

El 15 de juny farà un any que

una gran llevantada que va

aquest equip municipal va

tombar arbres i desbordar

entrar a l’Ajuntament. Per ser

rieres. Em pensava que ja ho

gairebé tots nous en l’ofici,

haviem vist tot i no, encara

no ha estat precisament un

faltava el temporal Glòria.

any fàcil. Vam començar

Just en sortiem, quan l’aigua

descobrint que el sostre del

ja tornava a ser a les seves

polivalent s’estava trencant

lleres i els carrers nets de

i que el frontó de la pista

fang… que arriba un virus

de tennis amenaçava ruina.

d’expansió ràpida i d’abast

Vam continuar, a l’agost,

mundial… Us asseguro que si

amb una plaga de xinxes.

lo sé, no vengo, això sembla

Ens va arribar la convocatòria

un

de subvencions del PUOSC,

per a alcaldes novells! Bé,

complicadísima

que

és broma: encara que ho

calia resoldre en poques

hagués sabut m’hi hauria

setmanes. Després va venir

posat igualment. És un plaer

i

camp

d’entrenament

treballar per a tots vosaltres.

--mai m’hauria pensat que

Durant aquest any, a part de

en un poble petit passarien

resoldre

tantes coses!

imprevistos

com

els que cito més amunt,
hem fet molta feina. Entre
d’altres, hem renovat les
instal·lacions elèctriques de
l’enllumenat

públic,

hem

arreglat camins, hem editat
aquest full informatiu, hem
començat

un

procés

de

participació… i sobretot hem
anat resolent el dia a dia, que
mai hagués imaginat que
portés tanta feina. Quan em
pregunten -- com et va com
a alcalde? sempre contesto

Bé, la propera cosa que
passarà ben aviat
la

Festa

serà

Major

confinada,

en

edició

que

veureu

al

article

d’aquest

com

corresponent
mateix

Aviam, serà una festa major
especial, adaptada a l‘actual
circumstància. Malgrat tot,
desitjo que passeu una molt
bona Festa Major!
Oriol Balliu

INFORMACIONS

:

Informacions de l’Ajuntament per SMS

Recordeu
canal

de

que

tenim

un

comunicació

Analítiques al CAP De Celrà

`

per l’ajuntament a omplir un

Degut a les circumstàncies

disposició de les persones

paper

que estem vivint derivades

grans i/o sense mitjà de

d’autorització

d’ús

per SMS on l’Ajuntament

de les vostres dades, o bé

de

del

transport un servei de taxi

envia informacions oficials

sol·licitar-lo per telèfon o

COVID-19, el dispensari de

per qui necessiti fer-se una

d’interès, per exemple una

correu electrònic.

La Pera roman tancat de

analítica al CAP de Celrà

de les darreres coses va ser

manera temporal. Per tant,

i no pugui desplaçar-s´hi

l’oferiment de mascaretes.

tampoc es poden fer les

per

També el fem servir per a

analítiques un cop al mes

contactar prèviament amb

com es venia fent des de fa

l’Ajuntament i fer-ho saber

uns mesos. És per això que

amb antelació per tal de

us fem saber que hi ha a

gestionar-ho.

convocar reunions de veïns.
Si hi voleu ser, cal que passeu

la

pandèmia

ella

mateixa.

Caldrà
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ART EN QUARANTENA

NOTICIES

“Un viatge des de Púbol”

.
Festa Major

r

Com sabeu la Festa Major

Aprofitem aquest espai per

2020

a donar alguns detalls de

ha

hagut

de

ser

totalment modificada degut
a la pandèmia de la Covid-19.
Tot just aquesta setmana

l’organització:
•

hem entrat en la fase dos
de la desescalada i amb les
restriccions

actuals

seria

totes

maneres,

ofici solemne. Es prendran les mesures necessàries de

diversos músics locals

distanciament. (Atenció al canvi d’hora, mitja hora més

tocaran a la Plaça de

aviat que normalment, per requeriment de Mossèn

l’Església.

Joan, que té més misses després).

Sonaran

campanar,

remarcar que són uns dies

l’aglomeració de gent a

importants per el poble i

la plaça. Hi haurà cadires

no deixar-los passar en va,

plegables d’ús exclusiu

junt amb la Comissió de

personal.

Festes hem fet un programa

usades per una persona

alternatiu de Festa Major

es retiraran, estigueu

confinada,

atents a les instruccions

la

que

principalment sonoritzarem
el campanar de La Pera
i durant el dissabte i el
diumenge 6 i 7 de juny
podrem escoltar la “festa”
des de les cases.

Un

també
a

el

entrada

l’empresa
(de

informatiu.

serà a l’Església i l’accés

Circulació a la Plaça de Púbol

3

hores

plaer

Escombraries

no barrejar les deixalles: tot

de l’entrada pel costat de
la volta. D’aquesta manera

més adequada als vianants.

Siguem

civilitzats! La crisi climàtica i

barrejat no es pot reciclar.

ambiental que estem vivint

La

exigeix un replantejament
de l´ús dels recursos (i la

rodat

Unió Europea també). Els

només als veïns per accedir

residus ja no són un rebuig

a garatges, i l’aparcament

per enterrar o cremar: els

a via pública es permet

residus ben tractats són

exclusivament per càrrega

una font de matèria primera

i descàrrega o per persones

per continuar els cicles de

es

reserva

l’accés

nous

curiositat que jo a elles.

corresponents.

per a projectar una plaça

descobrir

miressin amb la mateixa

Properament

pilona

de

de vida i persones que em

de la plaça de Púbol i els
la

per

ambients, diverses formes

possible, és imprescindible

activar

extraordinàries

llegint o simplement pel

les deixalles als contenidors

acordar

de

paisatges que havia conegut

l’hort del castell.
nova reunió amb els veïns

l’estació

poder anar a retrobar els

una reunió amb els veïns
va

d’explotar. Però ara, urticària

mil·limetrat. Als divuit, feia

compost. Perquè això sigui

Es

de xiclet Bazooka a punt

viatges, en llibretes de paper

Recordeu que cal llençar

adjacents.

rosada

guardo notes i dibuixos dels

reservada a l’aparcament de

carrers

bombolla

D’ençà que tenia vuit anys,

El primer de febrer vam fer

una

enorme

No ha estat sempre així.

u

farem

em transformava en una

podria quedar catatònica.

presentarà una mostra
escultures de llum. Això

“viatge”

davant d’un gran creuer,

Boldú)

teniu al final d’aquest full

mot

l’AVE i al port de Palamós,

fosc

del seu treball “Espills”,

Aquesta

el

sense tenir la sensació que

contemplant

dissabte

El cartell de la Festa el

escriure

viatges. Tinc suors fredes

Playmodes

Can

sensació en la qual em sentia

si m’acosto a una agència de

cop

de

fruir

solitari també.

aeroport. Em venen basques

de l’organització.
•

part de grups diversos i en

dies enrere, no hagués pogut

tan sols de pensar en un

escoltar des de molts
llocs. Haurem d’evitar

Si ens remuntéssim seixanta

pura i dura és el que pateixo

de

per

en

el diumenge a 2/4 d’11 del matí hi haurà el tradicional

manera que es podran

actes que estaven previstos.
De

per petits grups.

el dissabte al vespre

pel

molt difícil fer la majoria dels

serà continu, entrant per una porta i sortint per l’altra,
•
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amb mobilitat reduïda. Per

producció. El paper torna

tant la plaça ha de quedar

a ser paper, el vidre torna

neta de cotxes, i els veïns

a ser vidre, alguns plàstics

podran aparcar en una zona

també

poden

reciclar-se.

Les restes de cuina i jardí
tornen a la terra en forma de

Diputació

de

Girona

està fent un estudi sobre
el

model

de

recollida

d’escombraries actual i com
millorar-lo per augmentar
el percentatge de recollida
selectiva, que per ara és
força baix. Quant tinguem
els resultats sabrem com
millorar el sistema actual.
Esperem

poder

resoldre

així la manca de sistema de
recollida selectiva als nuclis
de Pedrinyà i Riuràs.

Als vint-i-vuit, m’agradava
tornar

a

casa

amb

la

idea que no havia estat
simplement

observadora

d’altres vides sinó que me
n’havia impregnat, recobert
i

transformat

l’haver

gràcies

parlat,

a

transitat,

olorat, menjat i badat en
tants llocs diversos.
Sempre amb la motxilla a
punt. He viatjat amb amics,
amb equips de feina, amb
familiars,

amb

fills,

amb

la parella, amb la sogra,
amb l’ex, amb l’amiga més
amiga, amb gent que no
coneixia i amb d’altres que
no m’importaven; formant

inèrcia

sostinguda

en

viatgera,
el

temps,

d’aquella

antiga

observadora i protagonista
d’un moment màgic, fet

em va dur fins a l’estiu de

exclusivament per a mi.

l’any passat. Mapes, guies,

D’aquest

bitllets,

viatge he descobert que

cotxe

i

hotels,

escollits i confirmats.

els records van traçant un

S’acostava el dia de marxar
i

podia

veure

incoherent

com

les

croquis intransferible, molt
personal .

maletes, obertes i buides,

En el meu Mapa Mundi

damunt del llit esperaven

tinc

pacientment que localitzés

cels, coves, llacs, monestirs,

la il·lusió i l’empenta que

balenes, paons i cigonyes,

sempre m’acompanyaven i

juntament

que segur havien de ser en

llista

algun calaix de l’armari. No

elements

vaig saber trobar-les.

únics.

Sense

aquest plànol particular, tot

aquestes

penyores

vaig fer un viatge diferent,
molt diferent de tots els
anteriors. Notava la seva

muntanyes,

badies,

amb

inabastable
que

una
d’altres

considero

Quan

desplego

se’m presenta amb la llum,
olor, silenci o ambient ple
de matisos inesborrables i

mancança cada cop que

exclusius.

mirava

El passat juny, vaig tornar

llocs

de

natura

exuberant, pobles perduts,

a

ciutats de moda i la seva

enfrontades

gent.

aconseguit

No podia gaudir. Em sentia

encara i que notava podien

atrapada per la globalització.
Visitava un país poc poblat
i constantment
meu

tenia al

casa

amb

sensacions

que

no

he

apaivagar

afectar els viatges que per
obligació he de continuar
fent diversos cops a l’any.

voltant força gent,

En la llarga fase d’acceptació

viatgera com jo, arribada de

d’aquesta realitat, que de

vés a saber on i que havien

moment no puc desplaçar,

fet les mateixes cues i els

m’he vist atropellada pel

mateixos quilòmetres per

confinament.

les

carreteres

d’aquesta vall en més de

polsegoses; havien menjat

cinquanta dies m’empeny a

en els mateixos llocs les

fer un llarg camí; a iniciar un

mateixes

sopes; al mateix

pelegrinatge sense metes

moment

disparàvem

definides;

mateixes

per

a

No

sortir

transitar un

captar la mateixa instantània

viarany costerut i esquiu;

i quasi ens convertíem en

a prosseguir el viatge que

un grandiós grup coral si a

fa més de mig any tenia

l’uníson deixàvem anar una

ajornat.

exclamació davant

El viatge cap al meu interior.

d’una

obra d’art .
Tot i tenir algun moment
d’isolament, no vaig saber

Teresa L. Rubiño
Abril 2020
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ART EN QUARANTENA

NOTICIES

#LaPeraConfitada

8
Durant

els

dies
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Confinament i Participació Veïnal

,

de

confinament vam convocar

Amb

un concurs a l’instagram de
l’ajuntament en que calia
citar @ajuntamentdelapera
i etiquetar #laperaconfitada.
El premi proposat era un
vermut per a 3 persones al
local social per el post que
tingués més likes. Doncs
bé, ja tenim veredicte: el

confinament

centenars de mascaretes.

que hem viscut aquesta

També es va colaborar en el

primavera

ben

projecte de l’ANC i es van fer

clar que les ganes d’ajudar

altres mascaretes amb roba

no

enrere.

donada per un particular

Tant bon punt vam saber

que vam fer arribar a centres

que l’Ajuntament de Flaçà

de salut i residències de

demanava voluntaris per a

gent gran.

cosir mascaretes, diferents

La

s’ha

han

veïns

premi se l’emporta la Sabina

el

i

vist

quedat

veïnes

es

van

organitzar i van ajudar en

Calleja per la fotografia que

la confecció d’uns quants

veieu a la dreta.

Diputació

de

Girona,

a través de DIPSALUT, va
retornar

unes

mascaretes

quantes

que

van

entregar-se a Can Condom, l’Agrobotiga, la Gasolinera i
persones de risc o que haguessin de fer atenció al públic.
Des de l’ANC també ens van arribar 150 mascaretes que
s’han anat repartint a Can Condom.

7

Cal dir que l’Ajuntament també va adquirir un centenar de

Reflexions confinades

mascaretes que es van portar a les cases dels veïns que ho

També hem rebut un parell

realment la “nova realitat”

altra banda, en Jordi Grau

descobrir nous hobbies, com

de col·laboracions de les que

serà

de

ens fa arribar una fotografia

per exemple en Josep Massa,

fan pensar.

nosaltres vulgui. El canvi

amb un tractor que ens

que

Per una banda, la Teresa

depèn

L. Rubiño ens expressa les
seves reflexions durant els
dies

de

tancament.

S’ha

parlat molt de com serà tot
després del coronavirus, i

com

cadascú

principalment

s’ha

entrentingut

van demanar. A més, a través de l’Associació de Micropobles,
vam participar en una compra conjunta de material sanitari
que també es va entregar a diferents centres de salut.

a

de

recorda que els pagesos no

donar color a fotos antigues,

cada persona, i de la suma

van parar ni un sol dia. Ells

com aquesta, de l’escola de

de tots nosaltres. Cal que

són els qui produeixen els

La Pera de l’any 1920.

mirem cap endins i decidim

aliments i per tant la seva

com volem ser i com volem

feina és essencial. Altres

que sigui el nostre mòn. Per

han aprofitat el temps per

Agraïm a tots els sanitaris i a tot el personal que va continuar
treballant en els serveis essencials la seva important feina
durant aquells dies.

l

Manifestos Aprovats

Ens hem adherit als següents

Aquests

manifestos:

mostren

•

d’aquest consistori amb el

Manifest per a la
millora de la qualitat
de l’ocupació al Baix
Empordà.

•

manifestos
el

compromís

futur econòmic sostenible,
amb la salut pública i amb
la igualtat de gènere.

Manifest dels Ens
locals davant la crisi
del coronavirus.

•

Compromís per
impulsar l’esport
femení.

Foto: Visita a Púbol, de Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport de la Generalitat, Miquel Noguer, president de la Diputació,
Jordi Masquef, diputat d’Esports de la Diputació de Girona i Josep Pujols, representant Territorial de l’Esport de la Generalitat a
Girona, per a presentar l’equip femení de ciclisme català, Massi-Tactic, patrocinat per una empresa local de Púbol.
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Temporal Glòria / Canvi Climàtic

c

Qui no recorda el temporal

marges

Glòria? Dos dies i dos nits

camins i carrers plens de

de finals de gener ploguent

sorra, pedres i fang durant

a bots i barrals sense parar…

molts dies, tot massa moll

Això

per a poder-ho retirar, van

de

posar

nom

als

els

En

l’àmbit

municipal

la

Diputació de Girona està
treballant en un estudi per
instal·lar una planta solar

incomparables

costum, de totes maneres

desastres que va fer el Ter

potser ens hi haurem d’anar

aigües avall.

acostumant. És clar que el

Cal que estiguem preparats

puguin ser de propietat

per a nous episodis climàtics

mixta, pública i privada.

extrems.

que

Així els ajuntaments poden

mirem de mitigar el canvi

participar-hi i els particulars

climàtic tant com poguem.

també,

Per

enlloc de fer molts teulats

alguns estudis, no només
augmentarà la temperatura
si no que també els episodis
de tempestes seran més
violents, les sequeres més
severes, els vents més forts…
La sort pel nostre municipi
és que som una vall oberta
i elevada que no rep aigües
de gaire enllà. Els cabals de
les rieres van pujar molt,
algunes van desbordar. Les
terres ben negades, molts

amb

els

de

consum

S’està
la

una

cal

banda
com

la

calen
neteja

de les lleres, que ja hem
sol·licitat a l’ACA, qui en té
l’exclusiva competència. Per

col·laboratiu.

estudiant

manera

aquestes

Alhora,

mesures

danys,

d’energia netes com la solar.

americans, aquí no en tenim

temps més extremat; segons

principals

i

ser

canvi climàtic portarà un

els

esllavissats

temporals ve dels huracans

de

també
fer

plantes

de

que

Laia

solars

manera

que

solars es poden fer una
o

vàries

centrals

participades

per

solars
tothom

que vulgui.

l’altra banda, cal sobretot
descarbonitzar l’economia,
això

vol

dir

deixar

els

combustibles fòssils d’una
vegada i passar tant de
pressa com poguem a fonts

Mobilitat Sostenible

f

Tot parlant del Glòria deiem

de gestió de les bateries,

que

trobar

perquè si no tindrem

noves formes de mobilitat

un problema greu de

no basada en el petroli. Pels

contaminació quan se’ls

és

necessari

trajectes llargs per ara és
complicat, tot i que el cotxe
i altres vehicles elèctrics es
van imposant.

acabi la vida útil.
Pels trajectes curts, en canvi,
ho tenim molt fàcil: a peu o
en bicicleta podem anar a

En aquest sentit haurem

tot arreu del nostre municipi.

de tenir molt present dues

Aquí

coses:

•

la pera - púbol - riuràs - pedrinyà - polígon - disseminats
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•

Full Informatiu Municipal

tenim

els

per

veure amb quines fonts

principals

desplaçaments,

produïm l’energia que

segons

consumeixen

cronometratge de trajectes

aquests

la

vehicles, perquè si no és

que

energia renovable poca

participativa

vam

cosa haurem arreglat

passada

trobar un sistema segur

mobilitat

a

temps

necessaris

fer

jornada
fer

de

de

sostenible,

setembre del 19.

de

forma

durant

setmana

els

la
la
el

Bruna
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1

Mobilitat Sostenible (ve de la pagina anterior)
A peu

Sales de d’alt de l’Ajuntament

Les dues sales grans de dalt

fer. Tant podran servir com

de l’ajuntament, una de les

a local per les entitats del

quals té a més una galeria i

poble com per a tallers,

una saleta adjacent, estant

reunions,

actualment en us precari

activitats culturals, classes

a causa de les obres que

de ioga, de pilates o d’altres

es van fer per restaurar tot

disciplines.

l’edifici. Ja hi ha el projecte

que seran un centre de

i el pressupost per arranjar-

dinamització

les i tornar-les a fer útils per a

cultural del poble.

13 mins

17 mins

conferències,

11 mins

24 mins

Esperem
de

la

15 mins

vida

18 mins

Z.E.

les activitats que s’hi vulguin

En bici

ART EN QUARANTENA

,
Durant

Art infantil en quarentena
els

dies

de

6 mins

7 mins
Nora

4 mins

7 mins

quarentena vam disposar
de molt de temps lliure.

5 mins

Alguns nens i nenes van
aprofitar per aprendre a
ser artistes, a continuació
(i a la portada) us en

Z.E.

fem una petita mostra.
Podreu

veure

tots

8 mins

els

treballs exposats al local
social l’Escola.

Frances

En cotxe
3 mins

4 mins

2 mins

5 mins
6 mins

Z.E.

4 mins
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NOTICIES
Participació

9

PROJECTES
Pati Obert

8
l’SMS i també per cartells en

Just

fer la primera reunió de

els llocs habituals del poble.

del

la

hora i et dona un codi per

veïns per a començar un

Aprofitem

excusar-

COVID-19 va quedar enllestit

obrir la porta. Per els més

procés participatiu en els

nos per l’error en l’anterior

el sistema de pati obert a

petits que encara no tinguin

afers municipals. Un mes

convocatòria, en que només

l’Escola Pedrablanca. Degut

mòbil els ho han de fer els

després, el confinament ho

vam fer servir el sistema sms

al tancament de l’escola (i

pares o germans i donar-los

va aturar tot. Ben aviat ho

i no vam posar els cartells, de

de quasi tot) el sistema no

el codi. No cal antelació, es

reprendrem,

manera que la convocatòria

es va arribar a activar.

por fer a l’instant. L’aplicació

no va arribar a tothom.

El

permet

informarem

principalment a través de

abans

Ä

El passat 15 de febrer vam

per

de

confinament

pati

obert

l’inici
per

funcionarà

amb una aplicació mòbil
anomenada Reserva Play,
que més endavant obrirà

través de l’aplicació reserves

múltiples

PUOSC: Pla Únic d’Obres i Serveis

Degut

a

l’estat

decretat

a

d’alarma

causa

coronavirus

els

del

terminis

de partits: els usuaris poden
proposar-ne o apuntar-se als

de gabions. Ja tenim el

que a hores d’ara encara no

projecte

sabem quines subvencions

pressupostària, en breu es

T

Internet Fibra Optica

de Barcelona i Diputació

La

llei

baixar la fibra de la C66 al

de Tarragona ja permeten

dels

poble. Aquesta carretera, la

el pas de la fibra pel voral,

Generalitat porta un annex

que baixa al poble, és de la

amb

per

Diputació. Els tècnics de la

fa

ratlla

tema, que ha de ser un

al

Diputació no donen el vist-

blava que veieu a moltes

recolzament més al projecte.

l’alta

i-plau basant-se en la llei de

carreteres). Diputacions de

carreteres de la Generalitat.

Lleida i Girona, encara no.

Esperem

Ens demanen que la fibra

capítol ben aviat, i la famosa

Els hi hem fet arribar un

passi per una rasa a tres

ratlla blava ben pintadeta al

informe jurídic de la mateixa

metres del ferm, pels camps,

voral de la carretera. Aviat

Generalitat que els diu que

on cal moure tones de terra,

us demanarem suport als

poden permetre el pas de

retroexcavadores, camions…

veïns per fer una mica més

com fer-ho. Alhora vetllem

la fibra pel voral, però no hi

i per lo qual a més a més

de pressió.

la subvenció no ens val.

de fase 3 el sistema estarà

accedir-hi
i

caldrà

l’aplicació
demanar

gats.

de coloms, i després de

segurament

activat. Recordeu demanar
l’alta d’usuari a l’ajuntament.

parlar-ne amb diversos veïns,

controlar

el Consistori ha contactat
amb diferents empreses per

poden esdevenir una plaga

qui hi viuen equlibren les

fer-ne un control. Finalment,

si no se’ls controla. Molts

seves poblacions. Per això

l’empresa Control plaga ha

acaben

actualment

col·locat gàbies de captura

natural

en dos punts del municipi,

depredadors i desequilibren

els

un a La Pera i l’altre a

l’ecosistema natural.

gestionem

Púbol.

El

es

D’aquesta

controla

la

manera
població

de coloms, i així evitarem
brutícia

dels

excrements

i que malmetin el nostre
patrimoni arquitectònic.

ajuden

a

per el control natural de les

estan d’acord. La Generalitat,

població

de

plagues. Si respectem el

sota la seva mateixa llei, està

ratolins, però ells mateixos

medi les mateixes espècies

passant la fibra pel voral

on

sistema

esdevenen

més

fàcil

i

respectuós per controlar-ne
la població és l’esterilització,
tant de femelles com també
de mascles. A hores d’ara,
els particulars que tingueu

Alhora mantenim els controls

gats i els vulgueu esterilitzar

habituals de mosquit tigre i

us podeu acollir al preu

la desratització.

especial per a ajuntaments.

Per últim estem estudiant

Cal

el control de natalitat dels

que

ho

sol·liciteu

a

l’ajuntament i us explicarem

partida

Generalitat concedida per

D’ara endavant el pati de

Davant la creixent població

medi

la

nou

Control de Plagues

al

i

podrà començar l’obra.

Un cop fet això es molt fàcil: a

sortint

fet

un

d’usuari a l’ajuntament.

la

reconstruirà amb el sistema

s’han allargat, de manera

algú ho entén? Diputació

mòbil

carrer

estava en molt mal estat, es

Serveis de Catalunya.

de

instal·lar-se

de

La paret del frontó, que

dins el Pla Únic d’Obres i

Tenim una subvenció de la

Si no hi ha res de nou, a partir

Per

gats

ens concedirà la Generalitat

Això sembla un “culebrón”.

proposats per d’altres.

zona esportiva municipal.

d’esbarjo i esport al poble.

Els

Pista de Tennis

Ä

usuaris

alhora i facilita l’organització

també la pista de tenis de la

l’escola serà un lloc més

c
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d’utilitzar

hem

en

públics

els

amb

i

criteris

de zero contaminació. A la
foto veiem com una òliba
controla
ratolins.

la

seves

carreteres…

microrasa

darrerament

consorci

com
(la

Localret

es

està

donant

suport

informe

amb

jurídic.

d’acompanyament

pressupostos
a

resoldre

de

la

aquest

veure

l’últim

ens

deixat

herbicides

espais

El

les

població

de

c

Carretera de Riuràs

ï

Aquest mes de maig s’ha

rieres.

asfaltat

El

la

carretera

de

Riuràs. L’obra s’ha finançat
amb una subvenció que
havia aconseguit l’anterior
consistori.

S’han

posat

dos ressalts per reduir la
velocitat

dels

cotxes

al

veïnat de Riuràs i al moment
d’escriure aquestes ratlles
només
tanques

falta
de

posar
fusta

unes
als

creuaments amb torrents i

projecte

bàsicament

Polivalent

Com sabeu el polivalent

fusta laminada. Mitjançant

es

plataformes

troba

tancat

per

un

elevadores

consisteix en la renovació

problema estructural a la

s’hi accedirà per sota i es

total

sense

coberta. A hores d’ara el

regruixarà cada biga amb

eixamplar la calçada i la

del

ferm

projecte de restauració ja

fusta

col·locació de tanques a les

està fet, l’exposició pública

tirafons metàlics de grans

torrenteres que travessa.

també i es troba en fase de

dimensions.

licitació de l’obra.

Esperem que l’obra no es

La

restauració

fixada

amb

cola

i

consistirà

retrassi i que el polivalent

en un reforç in situ de

pugui tornar a entrar en

les cinc grans bigues de

servei el curs vinent.

