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L’Escola Bernardí Tolrà tindrà un nou edifici. Aquest és un dels 
projectes més ambiciosos de la legislatura perquè, després de 12 
anys en instal·lacions provisionals, els nens i nenes del poble 
podran tornar a estudiar en un edifici amb totes les comoditats.
 
Un conveni entre el departament d’Educació i l’Ajuntament, ha 
permès tirar endavant aquest projecte, tan reclamat pel propi 
consistori com per tota la comunitat educativa.

2n SEMESTRE DE 2020

2



U
N

A
 N

O
V

A
 L

E
G

IS
L

A
T

U
R

A

Però, abans, voldria donar-vos les gràcies per la pacièn-
cia i l’actitud positiva que heu mostrat aquests últims 

mesos, durant els quals hem hagut de fer front a una 
situació fins ara impensable: una crisi sanitària que ens 
ha obligat a confinar-nos a casa a causa de la Covid-19. 
L’equip de govern hem treballat incansablement per fer 
de Vila-rodona un municipi segur i us hem informat, 
sempre, de totes les novetats sobre les mesures que s’han 
anat prenent.

La pandèmia ens ha fet modificar les maneres de viure i 
d’actuar d’aquests últims mesos i ens haurem d’adaptar 
a les noves circumstàncies. Però, això, no ha de frenar 
projectes tan importants com són el de l’escola nova, el 
sanejament del riu, l’accés al poble, l’arranjament de 
l’entorn del Columbari, la reforma de la Casa de La Vila, 

les teulades del cementiri i aquells que no es veuen tant, 
com l’abastament d’aigua i l’enllumenat públic.

L’AppVila, Twitter, Facebook, Instagram, pantalla, me-
gafonia, o cartelleres, són els mitjans que fem servir per 
tal d’informar al màxim a tota la població. 

També encetem una nova etapa amb la publicació se-
mestral d’aquesta revista que teniu entre les mans. Aquí, 
hi trobareu tota la informació d’interès sobre l’acció de 
govern. El nostre compromís amb el concepte transpa-
rència va totalment relacionat amb donar la màxima 
informació a tots els nostres veïns i veïnes.

Ramon M. Bricollé
Alcalde

El dia 15 de juny, va tenir lloc el 
ple de constitució del nou govern 
local. Ramon M. Bricollé va encetar 
la seva segona legislatura com a 
alcalde i responsable de governació, 
ensenyament i recursos humans; 
acompanyat de Marta Alegret, 
com a regidora d’urbanisme, obres, 
patrimoni i igualtat; Daniel Rañé, 
com a regidor d’esports i entitats; 
Josep Barril, com a regidor de 
territori i medi ambient i promoció 
econòmica; Maria Rosa Díaz, com 
a regidora de festes; Guillem Güell, 
com a regidor de serveis municipals, 
via pública i sostenibilitat; Anna 
Maria Corts, com a regidora de 
serveis socials i turisme; Marc 
Badia, com a regidor d’hisenda, 
TIC, participació i transparència; i 
Neus Santesmases, com a regidora 
de cultura, joventut, infància i 
comunicació.

Seguim
fent créixer
Vila-rodona
Fa poc més d’un any que vam encetar una nova legislatura 
que, us asseguro, suposarà un impuls important per al 
nostre municipi. Per què? Doncs perquè tenim grans 
projectes entre mans i que m’agradaria explicar-vos amb 
una mica de deteniment.

Les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 van 
consolidar el grup Som-hi Vila-rodona com a única força 
municipal
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D’aquesta manera, es desenca-
lla, definitivament, un projecte 

llargament reivindicat, tant per la 
comunitat educativa del municipi, 
com pel mateix Ajuntament, ja que 
els alumnes d’infantil i primària del 
centre educatiu fa dotze anys que 
estudien en mòduls prefabricats.

L’alcalde, Ramon M. Bricollé, expres-
sa la seva satisfacció amb l’aprova-
ció del projecte: «ha sigut un trajecte 
llarg», ja que el 2008 es va enderro-
car l’escola i es van instal·lar les au-
les prefabricades. Actualment, l’Es-
cola Bernardí Tolrà té 130 alumnes 
d’infantil i primària i, tot i que es 
garanteix la qualitat educativa del 
centre, Bricollé assenyala que les 
classes no es poden portar a terme 
amb total normalitat per les males 
condicions de les instal·lacions. De 
fet, l’Ajuntament ha destinat parti-
des importants del pressupost mu-
nicipal per a mantenir l’equipament 
en bon estat, però s’ha hagut de 

conviure amb la incomoditat d’una 
estructura poc adequada, on sorgei-
xen problemes quan plou o fa calor.

El nou centre educatiu s’aixecarà on 
ja hi havia l’anterior escola i on ara 
hi ha els mòduls prefabricats, des-
cartant així, la reserva de terrenys 
als Horts d’en Boada que havia fet 
l’anterior equip de govern. Per Bri-
collé, es fonamental que el nou cen-
tre educatiu mantingui el seu espai 
original per «qüestions emocionals», 
ja que l’any 1980 moltes famílies del 
municipi es van involucrar en el 
projecte de l’escola que, finalment, 
es va haver d’enderrocar perquè el 
terreny sobre el qual estava cons-
truïda estava en mal estat. Ara, «te-
nim el desig que els nens i nenes 
puguin anar a una escola que com-
pleixi amb tots els requisits i deixar 
enrere la provisionalitat.»

L’acord de col·laboració establert 
entre ambdues administracions pú-

bliques defineix que l’Ajuntament 
s’involucrarà directament amb el 
projecte, el qual contribuirà a sufra-
gar econòmicament. El pressupost 
amb el qual compta la Generalitat 
és de 3.570.000 euros, dels quals 
el consistori n’assumirà prop de 
300.000.

Ara, ja es podrà començar amb el 
procés de licitació. Bricollé espe-
ra que l’escola es pugui inaugurar 
abans que s’acabi aquesta legisla-
tura, tot observant que hi ha nens 
i nenes de Vila-rodona que hauran 
estudiat tota aquesta etapa educati-
va en mòduls prefabricats. 

L’alcalde agraeix la predisposició 
dels serveis territorials d’Educació 
durant tot el procés de negociació i, 
tant bon punt es va conèixer la no-
tícia, es va informar a tota la comu-
nitat educativa: tant a la direcció del 
centre com a l’AMPA.

El govern de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la construcció de la nova 
Escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona. Tot i que ja s’havia obtingut el compromís del 
departament d’Educació (a través dels serveis territorials), l’administració catalana ho va 
aprovar, el passat 21 de juliol, en la reunió setmanal del Consell Executiu.

El govern de la Generalitat aprova la 
construcció de la nova Escola Bernardí 
Tolrà de Vila-rodona
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El nou equipament tindrà accés pel carrer de la Pa-
gesia Catalana (on fins ara hi ha hagut unes pistes 

de tennis en desús). El Casal de Vila-rodona n'ha fet la 
cessió d’ús per un termini de 35 anys.

El recinte consta de diferents espais: una piscina 
per a adults de 250 m2, una piscina petita de 75m2, 
una zona de jocs d’aigua infantils i de solàrium amb 
gespa artificial A més, es preveu instal·lar-hi para-
sols i gandules en zones d’ombra. Finalment, també es 
contempla l’habilitació d’una zona de platja i dutxes, a 
més dels vestidors.

Per al govern municipal, aquest nou equipament és un 
dels projectes de més rellevància d’aquest mandat. En 
aquest sentit, l’alcalde, Ramon M. Bricollé, es mostra 
satisfet amb l’obra i recorda que s’ha aconseguit fer 
l’obra sense finançament extern, és a dir: el consistori 
assumeix el 100% de l’obra i, a més, ho fa a través de la 
partida de romanent, d’estalvi pressupostari de les dues 
anteriors legislatures.

D’aquesta manera, es dóna resposta a la necessitat 
d’oferir un millor servei municipal, ja que la piscina del 
Casal i gestionada, darrerament, per l’Ajuntament, tenia 
unes instal·lacions antigues i deteriorades. En aquest 
sentit, Bricollé destaca que les noves instal·lacions 
respecten els criteris de sostenibilitat i que s’actualitzen 
a la nova normativa.

El projecte, adjudicat l’octubre de 2019 a l’empresa 
COASA, està valorat en 582.479 euros repartits en dos 
lots: el de la construcció de la piscina (301.158 euros) i el 
de la construcció dels vestidors (281.321 euros).

Les obres van començar el passat 7 de gener i s’han 
endarrerit a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, 
tal com recorda Marta Alegret, regidora d’Urbanisme i 
Obres.  

Esperem que les obres finalitzin el més aviat possible i 
recordem que els preus d'accés seran municipals i els 
horaris, el màxim flexibles possible.

Aquest estiu, entrem en la fase final de les obres 
de construcció d'aquest nou equipament.
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L’Ajuntament de Vila-rodona i 
la Diputació de Tarragona hem 

arribat a un conveni de col·labora-
ció gràcies al qual podrem millorar 
l’accés al poble, convertint l’entra-
da -des de la nova rotonda- en una 
travessera que permetrà millorar la 
seguretat vial per als veïns i veïnes 
de la zona. Concretament, s’actua-
rà al carrer Pau Robert i Rabadà i 
d’uns terrenys confrontats, al pas-
seig de les Alzines, on hi ha la zona 
educacional i el pavelló municipal. 
També es faran actuacions al car-
rer Enric Benet i al carrer Galofré.
El projecte, doncs, preveu la prolon-
gació del carrer Pau Robert i Raba-
dà, on s’hi construiran vorals, s’hi 
instal·laran reductors de velocitat 
i s’hi col·locarà senyalització horit-
zontal i vertical, permetent que els 

vianants puguin circular amb més 
seguretat. També s’eixamplarà el 
pont fins a un 80% de l’amplada ac-
tual. Per l’alcalde, Ramon M. Brico-
llé, aquesta és una bona notícia per 
al poble, ja que permetrà «dignificar 
aquest tram» del municipi traient 
el trànsit de camions de l’interior i 
es millorarà l’entorn del celler, de la 
benzinera i de l’agrobotiga. Els ve-
ïns de la carretera de Santes Creus, 
on hi viuen unes 18 famílies, tam-
bé notaran aquesta transformació, 
ja que ara no hi ha voreres per a la 
circulació de vianants.

L’acord permet la cessió temporal per 
part de l’Ajuntament a la Diputació 
de Tarragona, que s’encarregarà de 
redactar el projecte d'aquest tram, 
d’executar-lo i de finançar les obres. 

Un cop finalitzada l’actuació, es re-
tornarà la titularitat a l’Ajuntament.

Les obres incloses al PUOSC

El Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (2020-2024) ens perme-
trà avançar en altres projectes que 
també tenim previstos i que cal-
drà anar resolent. En aquest sentit, 
se’ns ha concedit una subvenció per 
a la pavimentació, renovació de la 
xarxa d’aigua potable i canalització 
per a futurs serveis al carrer de la 
font. L’obra està pressupostada per 
169.04779 euros i se’ns atorga una 
subvenció de 50.829,98 euros, mo-
tiu pel qual s’ha presentat una al·le-
gació, entenent que el projecte ha 
d’anar d’acord amb l’ACA. 

El PUOSC també contempla la millo-
ra dels nínxols del cementiri i se’ns 
atorga una subvenció de 36.670,17 
euros dels 40.744,64 pressupostats. 
Finalment, també podrem invertir 
en adequar l’edifici de l’Ajuntament, 
amb la reforma i millora de les con-
dicions d’accessibilitat, però també 
renovarem la coberta i arreglarem 
la sala de plens per tal de treure 
els pilars, que dificulten la visibili-
tat. En aquest cas, se’ns han conce-
dit 83.329,83 euros dels 189.953,07 
amb els quals està pressupostat.
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El passat 30 d’abril va entrar en 
funcionament la primera ins-

tal·lació de plaques solars, ubicades 
a la coberta del pavelló municipal. 
Aquesta instal·lació, amb una po-
tència de 10,05 kWp, està formada 
per 30 mòduls fotovoltaics i gene-
rarà 14.300 kWh d’energia a l'any, 
que representa, aproximadament, 
un 15% del consum total del submi-
nistrament elèctric que engloba el 
pavelló, la llar d’infants, les instal-
lacions del camp de futbol, local dels 
caçadors i cementiri. Properament, 
també s’hi connectarà l’escola.
 
L’energia produïda reduirà les emis-

Durant els últims mesos s’han dut a terme les 
prospeccions per a les obres de l’estació depuradora 
d’aigües residuals (de la qual ara es prescindeix), que 
es construirà a través d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua. La redacció del projecte és per 
valor de 50.000 euros.

Durant el mes de juliol, hem començat les obres de millora al carrer de la 
Pagesia Catalana, que consisteixen en l’adequació i construcció de pous i 

la instal·lació de nous col·lectors per a la xarxa pluvial i residual. L’Ajuntament 
hi actua d’urgència a causa del despreniment del paviment i l’esvoranc que es 
va produir el mes de gener passat per la degradació d’un col·lector de saneja-
ment. S’actua al tram que va des de la cruïlla amb l’avinguda Enric Benet fins 
gairebé el passeig dels Lledoners. L’obra, executada Proyectos y Construccio-
nes Miami SL, es realitza amb un pressupost de 72.585,90€ IVA inclòs.

sions de gasos d’efecte hivernacle 
del municipi, ja que l’energia és 
100% d’origen renovable i perme-
trà avançar en el compliment dels 
compromisos adquirits en el marc 
del Pla d’Acció per l’Energia Soste-
nible (PAES), aprovat l’any 2018. A 
més, l’Ajuntament estalviarà més 
de 1.800 euros l’any en la factura 
elèctrica de l’equipament, per la 
qual cosa el període d’amortizació 
serà aproximadament d’entre 6 i 
7 anys. A partir de llavors i, fins al 
final de la vida útil de la instal·la-
ció, tota l’energia que s’hi produeixi 
serà gratuïta per l’Ajuntament i, en 
conseqüència, per tot el poble.

Guillem Güell, regidor de Sostenibi-
litat, explica que «les instal·lacions 
d’autoconsum són un bona mesura 
per reduir la factura elèctrica ja que 
cada kWh d’energia produïda i au-
toconsumida és un kWh menys que 
cal comprar a la companyia elèctri-
ca. Aquest tipus d’instal·lacions re-
presenten una reducció directa de 
l’empremta de carboni de qualsevol 
activitat. És aplicable a qualsevol 
àmbit: residencial, industrial, terci-
ari o serveis». La instal·lació ha estat 
possible gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Tarragona i es pro-
jecta ampliar-la en un futur a la res-
ta d’equipaments municipals.

L’Ajuntament de 
Vila-rodona està 
compromès amb el 
medi ambient i la lluita 
contra el canvi climàtic. 
Per això, ha iniciat un 
projecte d’autoconsum 
elèctric al conjunt 
de tots els edificis 
municipals. 
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el carrer de la Pagesia Catalana
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COVID-19
A principis d’any vam començar a sentir a parlar d’un virus 
molt agressiu que afectava a la població de la Xina. Ens ho 
miràvem de lluny i no sabíem que, unes setmanes més 
tard, es desplaçaria cap a casa nostra.

El 14 de març, el govern de l’Estat espanyol va decretar l’estat d’alarma per 
la crisi sanitària generada arran de la Covid-19 i que es va acabar el passat 

20 de juny. Hem viscut tres mesos i una setmana en diferents processos: des 
del confinament domiciliari més dur fins al procés de desescalada. Ara, hi ha 
rebrots, però estem en període de represa.

A Vila-rodona, hem viscut situacions diverses. Les oficines municipals van 
tancar portes, però es va continuar fent atenció telefònica a la població i 
l’activitat de govern no ha cessat. L’escola, el pavelló, la biblioteca, el Centre de 
Dia, el servei de deixalleria i el cementiri també es van tancar, mentre que el 
CAP de Vila-rodona es va mantenir obert i va concentrar l’atenció dels usuaris 
de diferents municipis de l’Alt Camp Est. Es va fer atenció continuada a les 
persones més vulnerables o amb risc, tant a nivell sanitari com de serveis 
socials. Es van gestionar correctament les beques menjador a través de les 
targetes moneder, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Camp i la 
Generalitat.

Durant la crisi per la pandèmia, també es va alleugerir la càrrega econòmica de 
les famílies suspenent les quotes de menjador i de llar d’infants i es va ajornar 
el pagament de les taxes municipals. També es van tancar les fons municipals 
i les àrees infantils, així com també es va procedir a la neteja i desinfecció 
dels principals carrers del nucli urbà i es va incrementar el servei de recollida 
d’envasos.

Han sigut unes setmanes durant les quals hem hagut de canviar els nostres 
hàbits de vida i aprendre a gestionar noves emocions, i lamentar la mort de 
tres persones del nostre poble a causa de la Covid-19, a les famílies de les 
quals enviem el nostre més sentit condol. Però també hem volgut que els dies 
s’assemblessin a la normalitat que teníem abans de la pandèmia. Per això, 
vam celebrar un Sant Jordi diferent, amb un concurs de punts de llibre i de 
dibuix, fent un contacontes o decorant els balcons, terrasses i jardins. També 
vam celebrar la Setmana Santa amb una cantada virtual de caramelles, es va 
fer una campanya de donació de sang, així com també vermuts musicals per 
alegrar els caps de setmana.

Us deixem alguns enllaços per rememorar el confinament.

Caramelles confinades Poema de Sant Jordi, equip 
de govern

Poema de Sant Jordi, usuaris 
de la Biblioteca Municipal
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Es manté i s’amplia la despesa en projectes tècnics per 
redefinir actuacions de millora de l’eficiència de l’en-

llumenat; es manté la despesa en educació després dels 
augments dels darrers anys (230.000 euros) i en medi 
ambient (50.000 euros); i baixa lleugerament la despesa 
en cultura després d’haver fet un esforç important els 
anys anteriors per iniciar l’activitat de la nova bibliote-
ca (137.000 euros). 

També s’engeguen actuacions que afavoreixin l’auto-
consum energètic a la zona esportiva i educativa del 
Pavelló Esportiu i l’Escola.

La pandèmia de la Covid-19 ha suposat una despesa ex-
traordinària d’uns 69.000 euros, assenyala Marc Badia, 
regidor d'Hisenda. També hi ha hagut una esllavissada 

de l’escullera de l’escola, l’esfondrament d’una part del 
carrer de la Pagesia Catalana i reparacions importants 
per poder garantir el servei d’aigua a Vilardida: l’import 
estimat seria d’uns 110.000 €. 

Pel que fa a les inversions planificades pel 2020, s’han 
vist compromeses per la demora en la resolució de de-
terminades subvencions (Generalitat de Catalunya).

És per això que s’ha decidit posposar-les per als propers 
anys 2021 i 2022. Aquestes actuacions serien el projecte 
i construcció del col·lector d’aigües residuals en baixa 
(140.000 euros); pavimentació i construcció de serveis 
al carrer de la Font (170.000 euros); condicionament 
dels voltants del Columbari, inclòs als FEDER (154.000 
euros), que farien possible la unió dels col·lectors prèvia 
construcció de l’EDAR.

També s’ha projectat i pressupostat la remodelació de 
l’edifici de l’Ajuntament per eliminar les barreres arqui-
tectòniques, arreglar la teulada i el saló del plens, a més 
d’obres de millora al cementiri. 

En darrer lloc, també s’ha signat un conveni amb el de-
partament d’ensenyament, en el que s’han compromès 
300.000 euros, per a la construcció del nou edifici de 
l’Escola.

Durant el bienni 2020-21 s’executaran altres actuacions, a càrrec dels estalvis d’altres anys: 

Partides Import

Passamans carrers Casc Antic 5.000.00 € 

Optimització Depuradores Polígon Industrial 6.000.00 € 

Piscina 585.000,00 € 

Millora en l’abastament d’aigua potable en alta 235.646,00 € 

Reparació quadres elèctrics enllumenat 20.996,00 € 

Parc de barres 14.000,00 €

Actuacions lligades al PAES 30.000,00 €
(actuacions lligades a l’eficiència energètica)

Optimització de la instal·lació elèctrica de les escoles, 6.000,00 €
el pavelló esportiu i llar d’infants

Millora de les condicions acústiques del Local de Fires (Fase 1) 7.000,00 € 

Canviar tancaments Ajuntament +  Casa Cultura  35.000,00 € 

Adequació pavelló 25.000,00 € 

TOTAL 963.642,00 €

El mes de gener passat, vam aprovar el pressupost de 2020, que contemplava un 
augment notable de la despesa en la prestació de serveis com aigua, la recollida de 
la brossa, el servei de jardineria i el clavegueram (375.000 euros), esports (125.000 
euros) i la despesa social (129.000 euros).
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El temporal Gloria i els aiguats dels últims mesos han deixat imatges per 
al record: el riu Gaià ha baixat amb força i el seu creixement ha generat 

diverses ‘gaianades’, però també s’ha emportat mobiliari urbà, com la pas-
sarel·la, que s’ha restaurat. També s’han arranjat diversos camins del terme 
municipal que van quedar malmesos pel temporal Gloria. Concretament, 
s’ha actuat als camins del Pujolet, del Castell, Esplamoses de Baix, dels Oli-
vans, de Vilardida, Guivernau, de la Farga i de les Pinatelles. 

Completem el 
desplegament 
de fibra òptica 
als equipaments 
municipals

Els equipaments municipals del 
nostre poble ja disposen de fibra 

òptica. Durant el mes d’abril, es va 
procedir a la instal·lació del fila-
ment que permet tenir connectats a 
la xarxa d’internet el pavelló i la llar 
d’infants, els dos edificis de titulari-
tat municipal on encara no hi havia 
la connexió.

D’aquesta manera, tots els equipa-
ments locals ja disposen d’aquest 
servei, del qual també s’ha aprofitat 
per fer un canvi de proveïdor: les 
oficines de l’Ajuntament, el Lokal 
Jove, la Biblioteca, la Casa de Cultu-
ra i, també, el pavelló i la llar d’in-
fants.

Casal d’estiu
Els nens i nenes de 3 a 12 anys 
de Vila-rodona estan partici-
pant al Casal d’estiu, que es fa en 
dos períodes: del 29 de juny al 31 
de juliol i del 31 d’agost al 4 de 
setembre. Enguany, és l’empresa 
La Ballaruga, l’encarregada de 
fer que els infants aprenguin tot 
jugant.
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Des del passat dia 1 de gener, la societat pública GIACSA 
és l’encarregada de gestionar el servei d’abastament 
d’aigua  potable i clavegueram a Vila-rodona, una 
acció que té per a objectiu garantir l’accés universal del 
servei, que ha de ser modern, solidari i al millor preu 
possible arran de l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci 
per a la gestió integral d’aigües de Catalunya. 

Els usuaris del servei es poden adreçar presencialment 
a les oficines d’atenció als clients, els divendres, de les 
09.00h a les 13.00h, per realitzar qualsevol dels tràmits 
relacionats amb el servei (alta, baixa, comunicar inci-
dències, domiciliar els pagaments etc), a la Plaça dels 
Arbres, 7, 1r. També es pot trucar al 977 748 199 i al telè-
fon d’avaries: 690 828 528.

La regidoria d’esports ha habilitat un parc de barres i 
fitness per a fer gimnàstica a l’aire lliure en un espai 

de 215 m²  ubicat a la zona esportiva i educacional, al 
costat del pavelló municipal, per a promoure els hàbits 
saludables de vida. 

Concretament, s’han instal·lat una escala sueca, una 
monkey bar i 2 barres de 135 cm a diferents alçades; tres 
barres paral·leles americanes; una barra freestyle de 
200 cm a 220 cm d’alçada; dues barres mini paral·leles; 
un banc d’abdominals inclinat i una barra de flexions 
doble. 
L’actuació compta amb un pressupost de 14.125,46 € i 
l’accés és lliure per a tots els veïns i les veïnes.

El mes de setembre passat, vam anunciar que tenim 
la intenció de remodelar les instal·lacions del pavelló 

esportiu. La iniciativa es va fer pública arran de la visita 
a Vila-rodona, de Joan Plana Pons, representant terri-
torial de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física i amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de 
la demanda de les activitats dirigides (zumba, body step, 
pilates), que ara es fan, conjuntament, al mateix espai 
on tenen lloc les activitats pròpies del gimnàs, que en 
global té 200 usuaris. 

També s’han fet les gestions necessàries per a habilitar 
el nou rocòdrom, una obra que s’executarà com a resul-
tat dels pressupostos participatius. 
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Durant aquest últim any, la Biblioteca ha crescut: 
s’han incorporat  novetats en llibres per a infants 

i adults al catàleg, gràcies a tres subvencions de la 
Generalitat per valor de 1.500 euros, 2.000 i 10.000 
euros cadascuna.

Però, a més, ha crescut en activitats: hem programat 
diverses sessions de contacontes i xerrades de temes 
d’interès general i que s'han portat a terme per a un 
grup de col·laboradors voluntaris o per professionals 
contractats. És evident que la crisi sanitària per la 
Covid-19 ens ha fet cancel·lar moltes de les activitats que 
teníem programades i, tot i que durant el confinament 
vam haver de tancar, ara ja hem retornat a l’activitat de 
préstec de llibres i revistes.

Volem destacar la sessió de contacontes i, també, el 
concurs de punts de llibres que vam fer per Sant Jordi 
i que estan exposats a les instal·lacions de la Biblioteca.

Durant aquest any, també s’ha procedit a la instal·lació 
del nou equip de so de la Biblioteca, pel qual milloraran, 
considerablement, les activitats que es vagin 
desenvolupant a partir d’ara.

Continuem avançant en la implementació de la 
recollida selectiva impulsant el nou servei de 

recollida de petits electrodomèstics i cablejat elèc-
tric, que va entrar en funcionament el passat 24 de 
febrer. El contenidor per a dipositar els petits elec-
trodomèstics i el cablejat elèctric està situat davant 
de la porta del Guano, al costat del local de fires. 
L’horari de recollida és de dilluns a divendres, de les 
08.30 a les 13.00h.

El consistori va impulsar la recollida selectiva porta 
a porta l’any 2011 i, actualment, es fa d’orgànica, en-
vasos, paper i bolquers. 

Fa poc més d’un any, per tal de millorar els resultats, 
es va signar un nou contracte amb la Fundació Gi-
nac, que contemplava, també, ampliar la recollida 
de 4 a 6 dies. La campanya informativa que es va 
impulsar es va batejar amb el nom de «Fem-ho bé, 
fem-ho rodó».

L’Ajuntament de Vila-rodona ha adquirit un remolc 
per tal que els bombers voluntaris puguin atendre les 
emergències que es produeixin i ajudar en les tasques 
d’extinció d’incendis. Se’n farà un ús compartit amb 
l’administració local i s’hi han invertit 1.500 euros, que 
ha sufragat totalment el consistori.

Impulsem 
un servei de 
recollida de petits 
electrodomèstics i 
cablejat elèctric

Enllaç a: 
“Com cercar llibres al catàleg 
online”.

Nou remolc
de bombers
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Durant l’any, el calendari marca 
la celebració de diferents acti-

vitats, diferents a les festes majors 
o a la fira i que també són festives, 
com les festes de Nadal o el Carna-
val. Però el calendari també marca 
altres accions reivindicatives, com 
el Dia internacional per a l’elimina-
ció de la violència contra les dones, 
el dia de la dona treballadora, el Dia 
internacional de l’orgull LGBTIQ+, 
del medi ambient, etc., i en els quals 
el govern municipal mostra el seu 
ferm compromís.
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De l’1 al 4 de novembre, vam celebrar la 626a Fira 
Agropecuària que, com cada any, acull exposicions 

de maquinària agrícola i estands d’oficis artesanals i gas-
tronòmics amb productes de km0 i proximitat. En total, 
prop d’un centenar d’expositors, repartits pels principals 
carrers del nucli urbà del municipi. A més, també hi va 
haver representacions teatrals, un showcooking, la feso-
lada popular i l’esmorzar de taverna, activitats infantils, 
etc., i la tradicional actuació castellera amb la Colla Joves 
Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. El 
pregoner va ser Adrià Rabadà, president de la Coopera-
tiva de Vila-rodona.

La nova imatge del poble
Durant l’acte, l’agència de comunicació corporativa i 
branding IARAQUÈ, va presentar la nova imatge del po-
ble, que té un caràcter més informal i que representa els 
principals elements del municipi: el Columbari, el riu Gaià, 
el nom (que descriu una figura geomètrica) i La Vila, la 
manera com els convilatans anomenen el municipi.
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Les nostres festes majors
L’any passat, vam poder celebrar la Festa Major i, els veïns i les veïnes 

del poble van poder gaudir d’una de les dates més importants del nostre 
calendari. A l’hivern, la Festa Major de Sant Sebastià també es va desenvolupar 

amb totes les garanties, però l’emergència sanitària per la Covid-19 ens ha 
obligat a cancel·lar la Festa Major de Sant Llorenç d’estiu d’quest 2020.


