
DE
SE

M
BR

E 2
01

8  
|  N

ÚM
. 7

  | 
 A

NY
 III

RE
VI

ST
A 

M
UN

IC
IPA

L

LA BAULA JUEVA
ENTREVISTEM MORDECHAI 
BEN ABIR

BONA ACOLLIDA AL NOU MUSEU 

FALSET

Revista FT 000 NADAL 2018..indd   1 11/12/18   10:40



FALSET

Revista FT 000 NADAL 2018..indd   2 11/12/18   10:40



Sumari
ANY III  |  DESEMBRE 2018  |  NÚM.7 

04 CARTA DE L’ALCALDE

La ! del 2018, per Jaume Domènech 

08 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Bons resultats del pla d’estalvi de la llum

09 EL PRESSUPOST DE 2019 

Línies mestres dels comptes municipals

10 MAPA D’ACTUACIONS

Les principals intervencions dels darrers anys

12 TEMPS DE SECA

L’estadística de la pluviometria des del 1981

13 MILLORES AL CEMENTIRI

Després de recuperar-ne la gestió municipal

14 L’ALCALDE DIU ADÉU

Entrevista a Jaume Domènech

18 ELS PARTITS OPINEN

Articles dels diferents grups municipals

6
2.500 VISITES AL MUSEU 
DES QUE VA OBRIR
El nou Castell de Falset-Museu 
Comarcal ha rebut !ns a 2.500 visitants 
després de la seva obertura, mentre 
ja treballa per millorar l’oferta i la seva 
promoció.

7
FALSET ESTRENA LA 
CASA DE LA MÚSICA
Falset ja compta amb un nou edi!ci 
per acollir l’Escola de música, una 
demanda històrica que !nalment 
ha pogut fer-se realitat al llarg dels 
darrers mesos.

16
VIATGE AL FALSET
DELS ANYS TRENTA
Ramon Bes Rull va fer una crònica 
fotogrà!ca del Falset dels anys trenta i 
quaranta: futbol, accidents de trànsit, 
obres... El seu fons fotogrà!c ha 
ingressat recentment a l’Arxiu.

05
MORDECHAI BEN ABIR. Després 
d’anys d’estudi, aquest israelita de Beerxeva 
va trobar els seus origens en un jueu de Falset 
del segle XV. L’entrevistem i fem llum a aquesta 
baula perduda del nostre poble.  

FALSET
REVISTA MUNICIPAL

   3

Revista FT 000 NADAL 2018..indd   3 11/12/18   10:40



Aquest 2018 que ara s’acaba 
ha estat un any intens des 
d’una perspectiva municipal. 
Hem fet realitat un seguit 
d’obres, en el marc de la Llei 
de Barris, que crèiem priori-
tàries: l’arranjament del carrer 
KLS�4HSHU`L[��SH�ZVS\JP}�KLÄ-
nitiva a la demanda històrica 
d’una nova Escola de música, 
la rehabilitació del pont de cal 
Magrinyà i la sortida del nucli 
antic a l’Euterpe, l’adequació 
de la plaça de Sant Jordi, 
etc. N’estem molt satisfets, 
d’aquests projectes, perquè 
entenem que representen una 
millora de vida per a la gent 
de Falset però també perquè 
cal que cuidem el casc antic, 
que és el nostre patrimoni i, 
alhora, una eina de desenvo-
lupament estratègic, tenint en 
compte que el turisme és avui 
dia, en el món rural, un actiu 
econòmic de primer ordre. És 
veritat que l’impuls d’aquests 
projectes representa un esforç 
ÄUHUJLY�WLY�HS�T\UPJPWP��X\L�
ja hem començat a assumir, 
però també cal que siguem 
conscients que, avui dia, no 
és gens fàcil ni habitual trobar 
VWVY[\UP[H[Z�KL�ÄUHUsHTLU[�
tan atractives com és la Llei 
de Barris. No podíem deixar 
passar aquesta oportunitat 
perquè, si ho fèiem, en un 
futur, escometre aquest tipus 
d’obres ens hagués repre-
sentat una inversió munici-
pal i ciutadana més elevada 
que la que hem aconseguit 
avui dia. En aquest sentit, la 
Llei de Barris també ens ha 
de permetre tirar endavant 
d’altres projectes en el 2019. 
Serà a la segona meitat de 
l’any després que la Generalitat 
de Catalunya hagi concedit una 
pròrroga a l’Ajuntament, que ha de 

(�SH�Ä�KL�����!�\U�HU`�
intens a l’Ajuntament

Aquest 2018 
ens ha permès 
executar un 
seguit de 
projectes, en el 
marc de la Llei 
de Barris, que fan 
millor el nostre 
poble gràcies a 
unes condicions 
de subvenció 
i !nançament 
que difícilment 
tornaran a 
repetir-se
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CARTA DE L’ALCALDE

JAUME DOMÈNECH
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permetre que es puguin executar 
algunes obres importants, i concre-
tament els arranjaments del carrer 
Vallmoreres, de la planta baixa de 
Cal Pàmies i de la Font del Batlle, 
a més d’altres projectes de caire 
menor.
En aquesta revista també fem un 
repàs a d’altres actuacions menys 
cridaneres però que ja ens estan 
donant uns resultats francament 
IVUZ��iZ�LS�JHZ�KLS�WSH�K»LÄJPuUJPH�
energètica dut a terme els darrers 
anys, i que a dia d’avui ja represen-
ta anualment un important estalvi 
en la factura de la llum que ha de 
sostenir el municipi. Em fa il·lusió 
pensar que, en aquest temps, hem 
estat capaços d’executar algunes 
obres que han de durar anys i que 
posen els fonaments d’un Falset 
de major qualitat en tots els sentits, 
un poble més habitable, atractiu i 
modern. 
Des d’aquest punt de vista l’haver 
fet realitat el nou Castell de Fal-
set-Museu Comarcal és una altra 
satisfacció per al nostre poble, i 
amb més motiu en comprovar que 
l’oferta cultural que s’hi planteja 
ja ha atret més de 2.500 visitants 
en poc temps. Tot i això, cal que 
seguim treballant per arrodonir 
l’oferta i, al mateix temps, promoci-
onar-la degudament.

Fi d’etapa
En un altre ordre de coses, i potser 
com ja sabeu, ja he anunciat que 
no tornaré a presentar-me a les 
eleccions el maig de l’any que ve. 
Ho faig del tot convençut, segur 
que és la millor decisió que puc 
prendre. N’explico les raons amb 
major profunditat en aquesta 
mateixa revista, on parlo de deixar 
pas en un sentit ampli: a noves 
idees, a noves maneres de fer, a 
nova gent, però sobretot a noves 
generacions. No vull ser un tap 
generacional per ningú.
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punt de partida: Samuel Astruch 
Cavaller, un rabí de Falset del 
segle XV.
–Avui dia, ara mateix, què és 
Falset per a vostè?
–Sento que aquesta era i és 
casa meva. Hi ha altres ciutats 
catalanes amb les quals hi tinc 
vincles històrics, com és el cas 
de Cervera, Besalú o Tarragona. 
Però Falset ha estat el lloc on 
l’Ajuntament va adonar-se, 
des del primer moment, de la 
transcendència històrica de les 
meves circumstàncies familiars, 
i em va obrir les portes i em va 
donar la benvinguda i va creure 

que calia fer pública la meva 
descoberta i que se’n parlés i 
se n’escrivís. I l’alcalde s’ho ha 
pres com un assumpte important, 
gairebé personal. Així que a 
Falset, avui dia, hi tinc vincles 
històrics, però també connexions 
amb el present. Fins al punt que, 
si avui dia, jo hagués de deixar 
Israel per la raó que fos, jo triaria 
-HSZL[�WLY�]P\YL�OP�P�ÄUZ�HS�W\U[�
que la meva família extensa, 
nebots, cosins i altres parents, 
volen fer un fons per comprar una 
casa a Falset, per anar-hi venint al 
llarg de l’any amb la idea de fer-hi 
vacances i tornar als origens.

–Per què ha volgut tenir el 
passaport espanyol?
–Fa uns anys jo havia dit 
reiteradament que no tenia cap 
necessitat d’obtenir el passaport 
espanyol, perquè sóc israelià 
i és allà on vull viure. No el 
necessito. Però amb el pas del 
temps he descobert que tinc una 
certa necessitat que consti en 
la història d’Espanya i de Falset 
que es tanca un cercle just en 
el moment que descendents de 
persones que van ser expulsades 
d’aquest país hi tornen com 
a ciutadans de ple dret. Vull 
tancar aquest cercle perquè 
encara ara em meravello d’haver 
pogut descobrir amb papers, 
perfectament documentat, quins 
van ser els meus ascendents de 
fa segles, que tenen el seu punt 
d’origen en el Falset del segle XV. 
–És per això que ha vingut 
a fer-se el passaport 
expressament a Falset?
–És clar que sí. Me’l podia haver 
fet com un tràmit burocràtic 
qualsevol, però no ho vull: he 
vingut expressament a fer-me 
el passaport a Falset perquè és 
on comença la meva història 
fa més de 500 anys. És una 
qüestió simbòlica, sí, però també 
de justícia històrica: els jueus 

expulsats d’Espanya al segle XV 
hi tornen amb tots els drets.
–Aquesta perspectiva històrica 
tan àmplia no la té tothom. 
Per què li dona vostè tanta 
importància?
–Perquè ens hem de saber mirar 
la vida des de la perspectiva 
adequada, i en aquest cas a mi 
em sembla clara: el passaport és 
un símbol, jo ara puc venir aquí i 
dir que soc català, tinc passaport 
espanyol i he tornat al punt de 
partida d’on la meva família va 
marxar fa segles. I quin és aquest 

Mordechai Ben Abir (o Marcos Caballero) és un ciutadà de Beerxeva, a Israel, des d’on 
va poder documentar la història de la seva família, que té els origens a Falset: en un 
rabí del segle XV que responia al nom de Samuel Astruch Cavaller. Fa pocs mesos, va 
tornar al poble amb un sol objectiu: obtenir el passaport espanyol, d’acord amb la 
Llei, com una manera de tancar un cercle històric, un fil invisible que arrenca a Falset 
abans de l’expulsió dels jueus per part dels Reis Catòlics.  

Mordechai Ben Abir
La baula jueva de Falset
Text i fotos: Redacció

ENTREVISTA 

«He vingut 
expressament 
a fer-me el 
passaport a 
Falset perquè 
és aquí on 
comença la 
meva història»
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SERVEIS ONLINE

Sabies que des del web de l’Ajuntament pots 
expressar la teva opinió sobre un seguit de 
temes amb l’aplicació Happy Click? També 
pots fer-ho per mitjà de la pantalla interactiva 
que trobaràs a la seu de l’Ajuntament.

Sabies que amb l’aplicació eBando no 
només pots rebre els pregons al telèfon 
mòbil, sinó que també pots fer arribar 
a l’Ajuntament les teves consultes, 
suggeriments o queixes?

D’ençà de la seva inauguració el 
setembre, unes 2.500 persones han 
visitat el Castell de Falset - Museu 
Comarcal. La proposta amena i 
immersiva de descoberta històrica 
i cultural del territori ha atret públic 
d’arreu de Catalunya, majorità-
riament, al nou espai museístic 
de Falset. Entre aquest públic, el 
de Falset i el Priorat, més de 500 
persones, les quals no gaudien d’un 
museu patrimonial de caràcter local 
i comarcal des de l’any 1990, quan 
l’antic museu va tancar al públic (tot 
P�X\L�ÄUZ�HS������Z»OP�]HU�MLY�HSN\ULZ�
visites escolars a petició de la comu-
nitat educativa). També han visitat el 
Castell de Falset - Museu Comarcal 
al voltant de 500 persones de la 
resta de l’Estat i d’arreu del món.
Les sales expositives que es poden 
veure actualment, corresponen 
a la primera fase del projecte. En 
concret, estan dedicades a la mort 
a prehistòria; el plom i el comerç 
marítim en temps dels ibers i els 
romans; el naixement de Falset i 
l’edat mitjana, i els temps de guerra 
en època moderna. A banda, en 
aquests primers mesos d’ober-

El nou museu ja ha rebut 2.500 visitants
Bona acollida al Castell de Falset-Museu Comarcal, que va obrir al setembre

Interior del nou Castell de Falset-Museu Comarcal.

tura, s’hi ha emplaçat l’exposició 
temporal que repassa la història del 
Museu, des dels seus orígens, amb 
ÄN\YLZ�JVT�:HS]HKVY�,Z[YLT�P�-H��P�
ÄUZ�HS�UV\�*HZ[LSS�KL�-HSZL[���4\ZL\�
Comarcal.
De l’obertura d’aquest nou espai 
museístic se n’han fet ressò diversos 

mitjans, no només generalistes 
amb motiu de la inauguració, sinó 
també especialitzats, els quals n’han 
destacat la proposta entre el seu 
públic. Exemples d’això en són la 
revista Descobrir Catalunya, en la 
qual es podia llegir que “els interac-
[P\Z�P�HS[YLZ�LSLTLU[Z�T\ZLVNYnÄJZ�

permeten, al llarg de la visita, tot un 
seguit d’experiències sensorials i 
viscudes, com ara escoltar els sons 
d’un camp de batalla o comprovar 
(amb un trabuc a la mà) com de 
pesants eren les armes antigues”. La 
revista també explicava que “l’evo-
lució de Falset al llarg dels segles 
i les guerres que han colpit el país 
són altres dels elements als quals es 
presta atenció en el museu”. 
De la nova proposta museística de 
Falset també n’ha parlat la publica-
ció El petit sàpiens. En el seu article 
“Un castell ple d’història”, la revista 
adreçada al públic infantil destacava, 
LU[YL�HS[YLZ��SLZ�ÄN\YLZ�KL�SH�YLPUH�
Margarida de Prades i el coronel 
Antoni Vidal, el naixement de Falset i 
el seu passat jueu, fent esment tam-
bé a les troballes arqueològiques, 
les peces que es poden tocar i els 
elements interactius.
El Castell de Falset - Museu Co-
marcal és obert al públic els matins 
i tardes del dilluns, dijous, divendres 
i dissabte, i el matí de diumenge. A 
banda de la visita, també s’hi poden 
adquirir diversos productes de mer-
xandatge relacionats amb el museu.

La confecció d’una programa-
ció estable i de qualitat al teatre 
L’Artesana ha estat una de les 
apostes dels darrers anys. A punt 
de tancar-se la temporada de tardor 
del 2018, la desena en el marc 
d’aquesta legislatura, el teatre ha 
acollit prop de 150 espectacles, pels 
X\HSZ�OP�OHU�WHZZH[�TtZ�KL��������
espectadors en total. La mitjana se 
situa per sobre de les 150 persones 
per sessió.

Propostes de teatre, cinema, 
exposicions, conferències, espec-
tacles familiars, concerts i dansa 
han estat una constant en les tres 
programacions anuals: tardor, hivern 

i primavera. Segons el regidor de 
Cultura, Carlos Brull, “això ha estat 
determinant per consolidar L’Ar-
tesana i crear un hàbit de consum 
cultural a Falset i als pobles de 
l’entorn”.

A banda dels espectacles pro-
gramats directament per l’Ajunta-
TLU[��LU�SH�WSHUPÄJHJP}�K»HX\LZ[LZ�
temporades i de l’agenda cultural, 
de manera més àmplia, cal destacar 
la complicitat i el suport brindat des 
del consistori a altres institucions, 
entitats i promotors. 

Carlos Brull subratlla que “hem 
jugat un paper molt important en 
iniciatives culturals diverses, sigui 

L’Artesana, focus de cultura

amb aportacions econòmiques, 
cedint espais, involucrant-nos en la 
coorganització, etc”. “D’això en són 
bons exemples, el Festival Terrer, 

el Festival Accents, el certamen de 
cinema i vi Most Festival, la Trobada 
de Bandes o la celebració del Con-
grés de la Jota”, apunta el regidor.

Revista FT 000 NADAL 2018..indd   6 11/12/18   10:40
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Set joves prenen part ja en el programa Noves Opor-
tunitats, en el qual participa l’Ajuntament de Falset, que 
ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Comarcal del Priorat. 

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral i 
fomentar el retorn educatiu de joves entre 16 i 24 anys 
que no estudien ni treballen. 

D’una banda, el programa Noves Oportunitats 
ofereix orientació laboral i educativa, com visites a 
empreses, entrenament per trobar feina o suport en el 
desenvolupament del projecte vital. De l’altra, ofereix 
MVYTHJP}�LU�J\YZVZ�JLY[PÄJH[Z�LU�KP]LYZVZ�nTIP[Z�
professionals, preparació per les proves de Grau Mitjà i 
Superior, descoberta i aprenentatge de llengües, etc.

L’Espai Jove de Falset, ubicat al pavelló poliesportiu, 
és el punt d’informació i acollida d’aquest programa, 
X\L�LZ[n�WYL]PZ[�X\L�LZ�WYVSVUN\P�ÄUZ�H�S»HU`�������ÄUZ�
al juny de 2019 s’accepten noves incorporacions de 
joves al programa). 

En aquesta fase inicial, es fan entrevistes individuals 
HSZ�QV]LZ��H�Ä�KL�YLHSP[aHY�\U�KPHNU~Z[PJ�VJ\WHJPVUHS�P�
WZPJVZVJPHS�X\L�WLYTL[P�PKLU[PÄJHY�LSZ�LSLTLU[Z�X\L�
JVUMVYTHYHU�SH�KLÄUPJP}�KLS�ZL\�WSH�K»HJJP}��

Els joves interessats a rebre més informació del pro-
grama o participar-hi poden posar-se en contacte amb 
l’Espai Jove de Falset, ja sigui de manera presencial, per 
correu electrònic (joventut@falset.org) o telèfon (627 04 
92 17).

En marxa el programa ‘Noves oportunitats’

Una vuitantena d’infants i joves 
de Falset i el Priorat ja fan ús de 
les instal·lacions de la  recentment 
inaugurada Casa de la Música, on 
s’hi ha ubicat la nova seu de l’Esco-
la de Música local, gestionada per 
l’Associació Musical Vila de Falset.
De fet, l’espai on s’ubica l’Escola 
correspon a les obres previstes a la 
primera fase del projecte, és a dir, 
les tres plantes rehabilitades a l’anti-
ga Casa Pàmies. En aquestes s’hi 
han habilitat cinc aules de formació 
i una sala d’assaig a l’últim pis. 
Aquesta sala, que acull els assajos 
de la Banda Vila de Falset, també 
pot ser utilitzada per realitzar-hi 
audicions.
Carlos Brull, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Falset, destaca que 
“la Casa de la Música és un premi 
a la tasca de formació musical que 
durant dècades s’ha dut a terme a 
-HSZL[¹��¸7LY�Ä�LZ�KVUH�YLZWVZ[H�H�
una necessitat llargament reivindi-
cada, com és la de comptar amb 
unes instal·lacions adequades per 
a la formació musical dels joves i 
infants del nostre poble i el Priorat”, 
subratlla. 
)Y\SS�[HTIt�HÄYTH�X\L�¸HTI�SH�
Casa de la Música, l’Associació 
Musical Vila de Falset té una millor 
eina per aportar als alumnes una 
formació teòrica i pràctica que els 
permeti gaudir de manera indivi-
dual i col·lectiva”. A més, desitja 

que “amb aquest nou equipament, 
l’oferta formativa pugui ser cada 
JVW�TtZ�VILY[H�P�ÅL_PISL��HTI�
programes de diferents intensitats 
i estils per a alumnes de totes les 
edats”. 
Pel que fa a la segona fase del 
projecte, aquesta contempla la 
rehabilitació dels baixos de la Casa 

Pàmies, en els quals s’emplaçaran 
diverses sales d’assaig i una sala 
diàfana. Aquestes sales es podran 
llogar i ser utilitzades per forma-
cions musicals per realitzar-hi els 
seus assajos. Carlos Brull subratlla 
que esperen “donar un nou impuls a 
la música a Falset un cop es disposi 
de les sales d’assaig previstes”.

Falset estrena una nova casa 
per impulsar la música

Acte inaugural de la nova Escola de música.

Una vuitantena d’infants i joves de tota la comarca ja fan 
ús de les noves instal·lacions, inaugurades recentment

De la mateixa manera que en 
els darrers anys s’ha donat un nou 
impuls a la Fira del Vi, l’Ajunta-
ment de Falset també creu oportú 
replantejar alguns aspectes de la 
Fira de Sant Andreu, no tant en el 
seu vessant lúdic, sinó més aviat 
en el comercial. Les regidories de 
Festes i Promoció Econòmica han 
començat ja a elaborar un seguit 
KL�WYVWVZ[LZ�H�Ä�KL�WV[LUJPHY�SH�
dinamització econòmica de la Fira. 
El regidor Antoni Muntané apunta 
que “el públic potencial de la mos-
tra prové del Priorat, però també 
hem de fer un esforç per arribar a 
les comarques veïnes”. “Per aquest 
motiu, i tenint en compte que el 
sector agrari és un dels més impor-
tants d’aquest territori, cal avaluar 
si és oportú focalitzar comercial-
ment una part de la Fira en aquest 
nTIP[¹��HÄYTH�4\U[HUt�

Alhora, ambdues regidories 
també estudien propostes que 
incideixen en el replantejament dels 
espais que ocupen les atraccions i 
els paradistes. 

El futur de la Fira 
de Sant Andreu

Per mitjà del conveni amb la 
Fundació Gentis, l’Ajuntament de 
Falset ofereix accés al programa 
SIOAS (Serveis Integrals d’Orienta-
ció, Acompanyament i Suport), que 
s’adreça a persones amb discapa-
citat o trastorns de salut mental.

De fet, Falset és punt d’aten-
ció d’aquest programa, d’un any 
de durada i del qual se’n podran 
ILULÄJPHY����WLYZVULZ�KL�SLZ�
comarques del Priorat, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta. Caldrà que 
KPZWVZPU�K»\U�JLY[PÄJH[�KL�KPZJH-
WHJP[H[��TxUPT������P�X\L�LZ[PN\PU�
inscrits al SOC.

La metodologia de treball que 
aplica el SIOAS es basa en oferir 
un itinerari individual d’inserció, 
K»HJVYK�HTI�S»VIQLJ[P\�P�LS�WLYÄS�
professional de l’usuari; accions 
d’orientació laboral, formació i 
pràctiques en empreses; tallers de 
noves tecnologies; treball indivi-
dualitzat i grupal de competències 
transversals, mercat laboral i eines 
de recerca de feina i processos 
de selecció; suport abans, durant 
i després del contracte laboral, i 
seguiment posterior a la inserció.

Punt d’atenció del 
programa SIOAS
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L’Ajuntament ha dut a terme 
els últims anys una inversió per 
TPSVYHY�S»LÄJPuUJPH�LULYNu[PJH�LU�
els espais i l’enllumenat públic, 
que a dia d’avui ja ha representat 
\U�LZ[HS]P�KL��������L\YVZ�LU�
la factura de la llum que paga 
el municipi. Alhora, les mesures 
implantades eviten l’emissió a 
S»H[TVZMLYH�KL����[VULZ�KL�*6��
cada any. Aquest pla de millora 
KL�S»LÄJPuUJPH�LULYNu[PJH��WLY~��
encara no s’ha acabat. 
Les mesures aplicades han con-
sistit, bàsicament, en la instal·la-
ció de llums amb tecnologia LED, 
que, en tots els casos, porten 
incorporats un regulador que per-
met ajustar-ne la intensitat i el seu 
consum segons les hores del dia. 
Els llocs públics on s’ha actuat 
són els següents: urbanització 
del Tancat, carrers del nucli 
antic i dels Corredors, plaça de 
la Quartera, Biblioteca Salvador 
Estrem i Fa, i Col·legi Antoni 
Vilanova. En aquests moments ja 
OP�OH�WSHUPÄJHKLZ�HS[YLZ�HJ[\H-

cions similars, de manera que, 
en els propers mesos, gairebé el 
����KLSZ�JHYYLYZ�KLS�T\UPJPWP�QH�
comptaran amb lluminàries amb 
tecnologia LED.

Inversió recuperada
Pel que fa al cost de totes les 
PU[LY]LUJPVUZ�X\L�ÄUZ�HYH�Z»OHU�
dut a terme, ascendeix a un total 
de 42.986 euros, amb la qual 
cosa és evident que la inversió 
gairebé ja ha estat recuperada, 
tenint en compte que l’estalvi 
acumulat (a data 15 de setembre 
KL�������tZ�KL��������L\YVZ��<U�
estalvi en la facturació que és fruit 
d’una davallada del consum en 
els espais i carrers esmentats de 
171.259 kilowats d’electricitat. 
Per exemple, en el cas del Col·le-
gi Antoni Vilanova s’han passat 
KL�WHNHY���� ���L\YVZ�HU\HSZ�H�
un total de 5.618. En el cas de la 
la Quartera, el preu de mantenir 
la plaça il·luminada s’ha reduït, en 
KVZ�HU`Z��KL���� ���L\YVZ�HU\HSZ�
als 5.618 d’aquest 2018.

3»LÄJPuUJPH�LULYNu[PJH�Z\Y[�H�JVTW[L
L’Ajuntament ja gairebé ha recuperat, via estalvi, la inversió duta a terme
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La nota que vam publicar l’any 
passat començava dient que “els 
pressupostos de l’Ajuntament de 
Falset per a l’any 2018 tornen a ser 
uns pressupostos austers. No pot 
ser d’altra manera, perquè han de 
KLKPJHY�TtZ�KL���������Á�H�WHNHY�
interessos, a retornar deute i a pagar 
l’anualitat que es va endarrerir en les 
anteriors legislatures de la subven-
JP}�H�S»LTWYLZH�+4;��0��������Á�
són molts euros: la meitat del que 
recaptem de l’IBI”. 
Un any després, els pressupostos 
es plantegen de la mateixa mane-
YH��P�HP_x�ZLYn�ÄUZ�X\L�S»HU`�������
havent-se saldat alguns préstecs 
bancaris i el deute amb DMT, la 
JnYYLNH�JHPN\P�ÄUZ�LSZ��������Á��5V-
més aleshores (si és que abans no 
s’han contret altres deutes) podran 
els gestors de l’Ajuntament abaixar 
la guàrdia. Mentrestant, contenció, 
contenció i contenció.
L’execució del pressupost presen-
[HYn�\UH�KPÄJ\S[H[�HMLNPKH��X\L�tZ�SH�
caiguda prevista del Pla d’Acció Mu-
nicipal de la Diputació de Tarragona, 
que ja se’ns ha anunciat que repre-
sentarà uns ingressos molt inferiors 
als dels dos anys anteriors. Per altra 
banda, i malgrat l’esforç que s’ha 
fet els últims anys en relació amb 
l’equipament municipal, no ens 
sembla prudent reduir les partides 
corresponents. Així, per exemple, 
S»LZ[H[�KL�SLZ�[L\SHKLZ�KL�S»LKPÄJP�
de l’antic mercat o del pavelló, així 
com les instal·lacions de la piscina 
(que farà 50 anys!), no aconsellen 
reduir la partida de Manteniment, 
Reparacions i Conservació, que 
THU[LUPT�LU�WYVW�KLSZ��������Á��
Per altra banda, i malgrat l’esforç 
que s’ha fet en estalvi energètic, la 
pujada dels preus de l’electricitat 
ens aconsella mantenir el mateix 

Pocs canvis en el pressupost municipal
La pròrroga del termini d’execució dels projectes vinculats a la Llei de Barris 
permetrà dur a terme algunes obres importants en la segona meitat del 2019

Edi!ci de l’Ajuntament. 

PTWVY[���������Á���7LY�HS[YH�IHUKH��
el pressupost inclou partides de su-
port a entitats culturals, al transport 
escolar i a activitats extraescolars al 
mateix nivell que l’any 2018.
Afortunadament, la pròrroga del 
termini d’execució de projectes 
vinculats a la Llei de Barris, que 
ens ha concedit la Generalitat, ens 
permetrà que, al llarg de la segona 
meitat de l’any, es puguin executar 
algunes obres importants, i concre-
tament els arranjaments del carrer 
Vallmoreres, de la planta baixa de 
Cal Pàmies i de la Font del Batlle, a 

més d’altres projectes menors.
,U�KLÄUP[P]H��P�JVT�[HTIt�]HT�
concloure ara fa un any, a més de 
fer aquestes obres importants, toca 
una altre any de rigor. Els membres 
de l’equip de govern ja sabíem que 
havia de ser necessàriament així 
durant tota la legislatura per tal que 
l’Ajuntament recuperi la necessària 
ZHS\[�ÄUHUJLYH�

Sanejar el deute
Ara fa quatre anys, l’Ajuntament de-
]PH�����������Á�H�SH�IHUJH�P���������
Á�H�S»LTWYLZH�+4;��HX\LZ[��S[PT�

deute perquè un jutjat ens havia 
condemnat a pagar amb interessos 
unes anualitats que els anteriors 
consistoris van deixat de pagar). 
En aquests moments, les mateixes 
WHY[PKLZ�Z}U�������� �Á�P����� ��Á��
WLY~�JHS�HMLNPY�OP����������Á��X\L�tZ�
el préstec que vam demanar per fer 
front a les obres de la Llei de Barris 
i que estem a punt de rebre de la 
Generalitat.
Un cop rebem aquesta quantitat, 

no podrem procedir a cancel·lar el 
WYtZ[LJ�WLYX\u�OH\YLT�KL�ÄUHUsHY�
les obres de la segona fase (Vallmo-
reres, Casa Pàmies, Font del Batlle, 
etc), ja que, com les de la primera, 
primer cal pagar per després recu-
WLYHY�LS�����KL�SH�.LULYHSP[H[�
Ara bé, com que el deute que hem 
JVU[YL[�WLY�ÄUHUsHY�SH�3SLP�KL�)HYYPZ�
és molt avantatjós (el seu tipus 
K»PU[LYuZ�tZ�HYH�PUMLYPVY�HS������LUZ�
WYVWVZLT�HWYVÄ[HY�SH�KPZWVUPIPSP[H[�
de recursos per racionalitzar el deute 
assumit.
Això passaria per cancel·lar antici-
padament el deute amb DMT (que 
JVZ[H�\U������P�K\LZ�VWLYHJPVUZ�
IHUJnYPLZ�K»\UZ��������Á�JHKH�\UH�
L’objectiu que perseguim és que, a 
ÄUHS�KL�������X\HU�Z»OHNP�YLJ\WLYH[�
el segon pagament de la Generalitat 
per la Llei de Barris, els únics deutes 
de l’Ajuntament siguin bancaris, 
WLY�\U�PTWVY[�KL����������Á�P�H�\U�
interès molt baix.

WWW.FALSET.ORG

Recorda que bona part dels tràmits municipals 
els pots completar o iniciar online a través de 
la pàgina web municipal. Ho pots fer en aquest 
link: www.falset.org/tramits

L’Ajuntament de Falset compta amb 
una pàgina web, on podeu trobar tota la 
informació municipal i que s’actualitza 
setmanalment. El web és www.falset.org

MIQUEL PUIG,
REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA

Els de 2019 
tornen a ser un 
pressupostos 
austers, i així 
serà !ns al 2023
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L’AIGUA ÉS VIDA

Falset, en temps de seca

INFORMACIÓ FACILITADA PER 
PERE CAMPÀS

En aquesta revista hem volgut compartir 
aquestes dades sobre l’evolució de 
la pluviometria a Falset des del 1981 
fins al dia d’avui. Són dades recollides 
metòdicament pel Sr. Pere Campàs des 
de fa 37 anys. Una estadística que, entre 

d’altres coses, ens situa aquest 2018 com 
l’any més plujós de les últimes dècades 
(amb 849 litres per metre quadrat) i molt 
per damunt de la mitjana, que se situa en 
561 litres.  Dels darrers 37 anys, només 
tretze han superat aquesta mitjana.
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Aquest és el tercer any que 
l’Ajuntament de Falset concedeix 
subvencions per accedir a activitats 
extraescolars, l’objectiu de les quals 
és afavorir la participació en les 
activitats organitzades pels centres 
educatius, les Associacions de Ma-
res i Pares (AMPA) i altres entitats 
domiciliades a Falset a alumnes que 
es trobin en una situació desafavo-
rida. 
Les activitats extraescolars per-
meten als infants i joves adquirir 
un control del temps i aprendre a 
organitzar-se, conèixer espais dife-
rents, fomentar la seva socialització, 
YLMVYsHY�JVULP_LTLU[Z�LZWLJxÄJZ�
i desenvolupar la convivència, el 
respecte i la tolerància.
L’Ajuntament de Falset entén que 
les activitats extraescolars tenen un 
propòsit educatiu i un efecte forma-
tiu en la ment, el caràcter i la capa-
citat física de l’individu. Per aquest 
motiu, “hem tornat a obrir una línia 
de subvencions que dóna a tots 
els alumnes l’oportunitat d’accedir 
H�HX\LZ[LZ�HJ[P]P[H[Z¹��HÄYTH�5�YPH�
Borja, regidora de Serveis Socials 
del consistori. 
El curs 2016-2017, 18 alumnes van 
poder accedir a activitats extraes-
colars gràcies als ajuts concedits a 
les famílies. El curs 2017-2018, en 
van ser 20.

Concessió d’ajuts 
per a activitats
extraescolars

L’Ajuntament de Falset ha tornat 
a donar suport al Most, el festival 
Internacional de Cinema del Vi i el 
Cava, que per tercer any consecutiu 
ha portat la seva programació a la 
comarca del Priorat.  En aquesta 
ocasió, l’Ajuntament ha contribuït 
a potenciar la comunicació del 
festival, alhora que va acollir l’acte 
central del Most: la projecció de la 
pel·lícula documental ‘40 hectàrees: 
la terra i el pagès’, del director Pep 
Puig, que va comptar amb una 
bona entrada. L’Ajuntament consi-
dera que aquest festival contribueix 
al foment de la cultura del vi, alhora 
que situa Falset i el Priorat en el 
mapa dels festivals de Catalunya. 
El festival va comptar enguany amb 
la col·laboració d’un bon nombre 
d’ajntaments prioratins. 

L’Ajuntament dona 
suport al Most

L’Ajuntament de Falset va recuperar 
a inicis d’any la gestió del cementiri 
municipal després que aquesta 
hagués estat externalitzada durant 
el 2017. A banda de poder oferir 
unes condicions econòmiques més 
avantatjoses per als veïns de la po-
blació, l’objectiu rere la recuperació 
de la gestió responia a la voluntat 
de tenir més cura de la conservació 
de l’espai.
En aquest sentit, en el transcurs 
d’aquest 2018 s’ha procedit a la 
neteja de l’entorn del cementiri i a 
la instal·lació d’un sistema de reg 
automàtic, una mesura que ha re-
duït el consum d’aigua i ha permès 
alliberar de feina el personal que en 
té càrrec, que ha pogut dedicar-se a 
altres tasques també molt necessà-
ries. Una d’aquestes s’ha centrat en 
la façana del cementiri, que es tro-
bava en mal estat de conservació. 
A hores d’ara, els murs de la façana 
principal llueixen ja un nou aspecte, 
de pedra vista. Únicament manca 
recuperar la pedra vista de la part 
superior que rodeja la porta d’accés 
i col·locar una placa de ferro forjat 
en la qual s’hi llegirà “Cementiri 
Municipal”.
Amb el gruix de les actuacions 
previstes per al 2018 executades, 
l’Ajuntament ja té al cap quines 
han de ser les properes. El regidor 
Antoni Muntané apunta que “durant 
el primer trimestre esperem dotar el 
cementiri d’uns serveis, i som cons-
cients que també cal millorar l’estat 
dels carrers interiors, preveure el 
creixement de nínxols i columbaris 

amb un nou mòdul i fer el saneja-
ment de les taulades en els murs de 
��WPZVZ�KL�UxU_VSZ¹��
El regidor Antoni Muntané també re-
corda que aquest 2018 “el cementiri 

de Falset ha complert 150 anys, una 
efemèride que també convida a no 
demorar l’execució d’unes millores 
que considerem realment molt 
necessàries”.

Millores al cementiri municipal
L’Ajuntament en va recuperar la gestió a principi d’any

Entrada al cementiti. 

Prop d’una trentena d’usuaris 
s’acosten cada tarda a l’Espai Jove 
de Falset, ja sigui per participar de 
les activitats que s’hi organitzen 
periòdicament o pels serveis i 
l’atenció que s’hi ofereix de manera 
diària. Aquestes dades posen en 
relleu que aquest espai, ubicat al 
pavelló poliesportiu, s’ha consolidat 
entre els joves d’entre 12 i 29 anys.

Núria Borja, regidora de Jo-
ventut, apunta que “des de l’Espai 
Jove s’està fent molt bona feina, 
perquè s’ha establert una comuni-
cació directa amb els joves i s’han 

abordat aspectes com el foment de 
la participació, la cohesió social i 
la implicació, valors molt positius a 
treballar en aquesta etapa vital”.

De fet, una de les premisses 
X\L�LZ�]H�Ä_HY�S»,ZWHP�1V]L�KLZ�KL�
la seva obertura el febrer de 2018 
va ser animar els joves a fer-se seu 
aquest espai, obrint-los la porta a 
participar plenament, per exemple, 
en el disseny i l’organització de les 
activitats que s’hi programen. Per 
a la regidora Núria Borja, “aquest 
factor ha estat clau en la consolida-
ció de l’espai, perquè s’han creat 

L’Espai Jove es consolida
complicitats i els usuaris s’hi troben 
molt a gust participant i fent ús dels 
serveis que s’hi ofereixen”.

A més, les activitats formatives 
i lúdiques programades, així com 
l’atenció diària que s’hi presta mit-
jançant el tècnic de joventut, han 
contribuït al foment de dinàmiques 
positives en els joves. En aquest 
sentit, a banda d’un punt d’accés 
a informació sobre àmbits d’interès 
diversos (social, lúdic, formatiu, de 
la salut, etc.), Núria Borja apunta 
que “l’Espai Jove ha de ser un ge-
nerador de noves oportunitats”.
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tingui il·lusió, capacitat de treball 
i voluntat de servei. I la tercera 
és que marxis amb la satisfacció 
d’haver treballat honestament pel 
teu poble, d’haver-ho fet el millor 
que saps i d’haver complert amb 
el compromís que tenies amb la 
ciutadania. Aquests tres requisits 
es compleixen ara en el meu cas.    
–Però no hi ha projectes que 
voldria seguir impulsant? 
–És clar que sí, però qui vingui 
KHYYLYH�[HTIt�OV�MHYn��(S�ÄUHS��
crec que gestionar un Ajuntament 
és com pintar un quadre que 
mai no pots donar per acabat: 
sempre hi retocaries algun color, 
OP�WPU[HYPLZ�\ULZ�ÅVYZ�UV]LZ�
o afegiries un pont o un camí 
en el paisatge. Sempre hi ha 
coses a fer, en  un Ajuntament, 
perquè en un poble cada dia 
hi ha novetats, s’obren portes i 
d’altres es tanquen. No acabaries 
mai, sempre tens la impressió 
que podries seguit fent coses i 
nous projectes. És per això que, 
segons com, es fa difícil plegar. 
Aquesta vocació de servei, jo la 
[PUJ�P�SH�[PUKYt�ZLTWYL��WLY~�ÄUZ�
aquí he arribat.
–Com veu aquests últims quatre 
anys de mandat? 
–N’estic satisfet perquè els he 
viscut amb una major maduresa 

personal que en l’anterior etapa. 
/L�YLÅL_PVUH[�TtZ�ZVIYL�LSZ�
projectes i crec que he après a 
treballar millor en equip i a fer 
que tots els regidors reméssim 
en una mateixa direcció. Suposo 
que això ho fa l’edat i també 
l’experiència. Ara, quan miro 
enrere, me n’adono que els anys 
més durs com alcalde van ser els 
primers, entre el 1995 i el 1999, 
perquè tot m’era nou i m’enfadava 
i em sentia insegur. Aquests 
últims anys, però, els he viscut 
més serè, més tranquil i amb més 
diàleg amb l’equip.
–És més difícil fer d’alcalde ara 
que fa deu anys, abans de la 
crisi econòmica?
–És evident. La crisi ha estat 
molt profunda, i encara es nota 
en les administracions i en 
l’economia. És obvi que no hi ha 
ara mateix tantes possibilitats 
d’acollir-se a programes o a 
subvencions com hi havia abans 
per als ajuntaments, i a tot això 
cal sumar-hi que estem en un 
moment polític molt difícil, que 
és el procés nacional que hem 
obert en aquest país. Tot i això, 
també cal dir que viure aquesta 
etapa com alcalde a mi m’ha 
resultat apassionant. He estat 
molt feliç defensant, com alcalde, 

–Vostè ja ha anunciat que 
no es torna a presentar a les 
eleccions. Com cal entendre 
aquesta decisió?
–La vida pública ha de tenir 
\U�[LTWZ�K»PUPJP�P�\U�KL�ÄUHS��
i jo sempre ho he entès així. 
De fet, quan els independents 
vam decidir presentar-nos a 
les municipals per primer cop, 
el 1995, ho vam fer motivats 
per una voluntat de canvi i 
regeneració política, convençuts 
que el correcte és estar al 
capdavant de l’Ajuntament dos 
legislatures i anar-se’n cap a 
casa. Doncs, bé, diguem-ho clar: 
jo això no ho he complert, m’he 
saltat aquest principi en tant 
que he estat alcalde un total de 
setze anys, ni que sigui en dos 
etapes. Em toca plegar. Ho crec 
fermament. Ha arribat el moment 
de deixar pas. Aquest cop m’ha 
de poder més el cap que el cor.
–Parla de deixar pas? A què? 
A qui?
–Parlo de deixar pas en un sentit 
ampli: a noves idees, a noves 
maneres de fer, a nova gent, però 
sobretot a noves generacions. 
No vull ser un tap generacional 
per ningú. Jo ja he fet el que 
havia de fer a l’Ajuntament, i ho 
he fet molt a gust i el millor que 

he sabut. Que seguiria treballant 
pel meu poble més anys i no 
me’n cansaria, també és cert. 
Però la vida pública ha de tenir 
una data de caducitat. Això no és 
ni la meva empresa, ni la meva 
casa, ni la meva vida. A més, jo 
penso que per plegar tranquil 
necessites tres coses.
–Quines?
–La primera és que el cos t’ho 
demani. La segona, que deixis 
com alternativa algú de plena 
JVUÄHUsH��X\L�LZ[PTP�-HSZL[��

Jaume Domènech ja ha anunciat que no tornarà a presentar-se a les eleccions 
municipals, que se celebraran a final de maig de l’any que ve. Domènech ha estat 
setze anys l’alcalde de Falset: entre el 1995 i el 2007, i en l’actual mandat municipal 
(2015-2019). En aquesta entrevista, diu que la vida pública ha de tenir data de 
caducitat i que, amb el seu comiat, vol donar pas a noves persones, noves idees i, 
sobretot, noves generacions. 

Jaume Domènech
L’alcalde diu adéu
Text i fotos: Redacció |

ENTREVISTA 

«No vull 
ser un tap 
generacional 
per ningú. Ja 
he fet el que 
havia de fer a 
l’Ajuntament i 
toca plegar»
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els valors democràtics i els drets 
nacionals del meu país, i crec que 
mai podré oblidar moments com l’1 
d’octubre i el dia que els alcaldes 
de Catalunya vam ser convocats al 
Palau de la Generalitat després que 
ens obrissin procediments judicials. 
–D’aquests últims quatre anys, hi 
ha algun projecte que li sàpigui 
greu no haver pogut resoldre 
com volia?
–De coses pendents sempre n’hi 
ha, en un Ajuntament. Sempre 
hi ha coses que voldries haver 
resolt, i no te n’acabes de sortir. 
Però ara mateix, quan miro enrere, 
veig que els últims anys han 
sigut prou bons, d’acord amb els 
nostres plantejaments i amb el 
programa electoral amb el qual 
vam presentar-nos a les eleccions. 
Tot això ha estat possible gràcies 
a molta il·lusió, treball i vocació 
de servei. Plego serè, sense cap 
voluntat de retreure res a ningú, ni a 
cap alcalde ni regidor que m’hagin 
precedit. Perquè sóc conscient 
X\L��HS�JHW�P�H�SH�Ä��\U�(Q\U[HTLU[�
l’acaba construint tothom que hi ha 
passat al llarg dels anys i que, en 
tots els casos, les decisions que es 
prenen es fan amb bona intenció, 
H�Ä�KL�It��7LUZV�ZPUJLYHTLU[�X\L�
cal que estem agraïts a tots aquells 
que decideixen treballar pel poble, 
siguin del color que siguin.
–I de tots els anys, quin balanç en 
fa? Es queda amb algun moment 
de tot el viscut com alcalde?

«Penso que 
el nostre poble 
té uns quants 
grans reptes 
de futur: 
i l’increment 
de població i 
l’abastament 
d’aigua en son 
dos dels més 
importants»

–A mi el que més m’ha agradat 
de ser alcalde és poder tractar 
amb la gent, i conèixer a fons i 
de primera mà com és el meu 
poble i com són els meus veïns. 
Per a mi, treballar per Falset 
és com si carregués piles cada 
dia. M’agrada i m’il·lusiona. A 
més, tinc la sensació d’haver 
madurat com a persona mentre 
feia d’alcalde. El que em fa més 
il·lusió, però, és pensar que hi 
ha projectes i obres que hem 
impulsat que duraran anys i que 
poden ser els fonaments d’un 
Falset millor no tan sols en el 
present, sinó també en el futur. 
–Ja en procés de sortida de 
l’Ajuntament, quin diria què és 
el gran repte que té Falset?

–Jo penso que en tenim uns 
quants, no només un. D’entrada, 
jo crec que Falset hauria de 
crèixer en número d’habitants. 
Hauríem de ser uns quants 
més, i hauríem de poder fer-
ho d’una manera raonada i 
ordenada. Perquè més habitants 
vol dir millors serveis, però 
[HTIt�ZPNUPÄJH�MYLUHY�LS�YPZJ�
d’envelliment poblacional que a 
nosaltres també ens amenaça, 
com passa a gairebé tot el món 
rural. Aquest gran repte, però, va 
associat a un problema que hem 
de ser capaços de resoldre com 
més aviat, millor: l’abastament 
d’aigua. Hi hem treballat molt 
aquests últims quatre anys, i ens 
ha fet patir molt. La plena garantia 

dels recursos hídrics que Falset 
necessita és un dels grans temes 
de present i de futur del nostre 
poble. Tot plegat ha de fer que 
tota la comarca vegi Falset com 
una població atractiva, generadora 
de dinàmiques econòmiques, 
culturals i comercials. Falset ha 
ser el motor de la comarca.
–Què els diria als falsetans?
–Que no perdin l’esperança, 
en primer lloc. Que les coses 
s’aconsegueixen si hi poses ganes 
i esforç, sempre que sàpiguis 
quin objectiu tens i no paris de 
perseverar. I que, de tant en tant, 
estaria bé que la crítica ferotge 
a tot allò que es mou ens la 
KLP_tZZPT�H�JHZH��P�JVUÄtZZPT�LU�
els que governen l’Ajuntament.

ENTREVISTA 
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El Falset
dels anys trenta 

Fotos: Fons Ramon Bes Rull. Arxiu Comarcal del Priorat

Els anys trenta, un falsetà, Ramon Bes Rull, de Cal 
Maleno, va estrenar una càmera de fotos i, a banda 
de retratar la família i els amics, va decidir fotogra!ar 
algunes de les coses que anaven passant al poble: 

els primers accidents de trànsit, el dia a dia, la pavi-
mentació de les carreteres, els partits de futbol...  Les 
seves imatges dels anys trenta, quaranta i cinquanta 
acaben de ser dipositades a l’Arxiu Comarcal.  
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LA MAJORIA DE 
FOTOGRAFIES DEL 

FONS DE RAMON 
BES SON DELS 

ANYS TRENTA DEL 
SEGLE XX, QUAN 

AQUEST FOTÒGRAF 
AFICIONAT VA 

ESTRENAR CÀMERA 
I VA DEDICAR"SE A 
FER DE CRONISTA 

DE LA VIDA 
QUOTIDIANA DEL 

MUNICIPI

REPORTATGE

La fotogra!a principal de la pàgina 
esquerra correspon a un accident de 
trànsit a la carretera de Marçà, al tomb 
dit del Josep Mas. 
Just al damunt, en aquesta pàgina, les 
fotos corresponen a l’altar major de 
l’Església abans de la guerra de 1936-
1939, i a l’equip del Falset Esportiu que 
va inaugurar el camp de futbol l’any 
1941.

3LZ�MV[VNYHÄLZ�KL�9HTVU�)LZ�
han estat dipositades recentment 
a l’Arxiu Comarcal del Priorat pel 
ZL\�ÄSS!�1VZLW�4HYPH�)LZ��9HTVU�
)LZ�9\SS��� ���� ����LYH�ÄSS�KL�
Cal Maleno, amb lleteria al carrer 
de Baix. La càmera que Ramon 
Bes feia servir era una Kodak amb 
acordió, un model originari dels 
anys vint. La majoria d’imatges 
que es conserven són dels anys 
trenta, quan Bes fa de cronista 
SVJHS��,U[YL�SLZ�MV[V[VNYHÄLZ��X\L�
ell mateix revelava en un laboratori 
instal·lat a casa seva, n’hi ha de 
colorejades mitjançant tècniques 
de l’època. 

La foto superior retrata el moment de 
l’asfaltat de la carretera de Marçà (a 
l’inici de lactual carrer Josep Maria Gich) 
l’any 1933. 
La imatge de l’esquerra és de l’any 
1939, i recull una des!lada de soldats 
franquistes després de l’entrada al 
poble.

17
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GRUP MUNICIPAL PSC

Balanç de l’any que ara s’acaba
És moment de fer un repàs d’allò que ha passat 

HX\LZ[�HU`�HWYVÄ[HU[�SH�W\ISPJHJP}�KL�SH�YL]PZ[H�KL�Ä-
nal de 2018. Podem dir que gràcies a la Llei de barris, 
demanada per l’alcalde Jesús Torralba i concedida 
per la Generalitat, s’ha transformat el centre de la Vila 
P��OH�WLYTuZ�[LUPY�JHYYLYZ�HYYLNSH[Z��LZJVSH�KL�T�ZPJH��
museu amb el traspàs dels materials dipositats al 
Centre d’Estudis Falsetans, façanes i teulades noves 
de cases del casc antic.

Potser l’aspecte que s’ha tingut menys en 
compte en l’actual legislatura ha estat la part social 
anomenada Salut als Barris, lloc de trobada dels 
[uJUPJZ�KL�SLZ�PUZ[P[\JPVUZ�LK\JH[P]LZ��ZHUP[nYPLZ��
culturals i socials per aconseguir millor qualitat de 
vida de la població.

Una petició que hem demanat de manera reitera-
da a l’equip de govern actual ha estat el compromís 
ferm per desenvolupar el Call Jueu de Falset i en 
quasi 4 anys de legislatura no s’ha portat a terme. 
Un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili que va 
signar l’alcalde a principis de la legislatura. La Llei 
de Barris ha suposat la inversió de més d’1 milió 
d’euros i no han dedicat els aproximadament 15.000 
per iniciar aquest estudi rigorós que ens aportaria la 
URV. Això és molt necessari, ja que si la universitat 

no inicia l’estudi, perdem la feina feta durant 5 anys. 
En aquest període s’havia aconseguit que Falset co-
TLUJtZ�H�ZLY�\U�JHSS�KL�YLMLYuUJPH��iZ�PTWVY[HU[�X\L�
creixi aquest projecte per donar més ingredients de 
KPUHTP[aHJP}�[\YxZ[PJH��QH�X\L�ÄUZ�HYH�UV�OP�OH�OHN\[�
un projecte turístic consolidat. 

Dos esdeveniments que s’han organitzat aquesta 
tardor amb la participació de l’ajuntament i sobretot 
el treball de les entitats han estat la trobada de ban-
des i el Congrés de la Jota. Felicitem als organitza-
KVYZ�WLYX\u�OHU�LZ[H[�\U�u_P[�

Al mes de juny des del PSC i amb companys 
de les Terres de l’Ebre es va organitzar una jornada 
titulada “Lo rural és vida” sobre el despoblament i el 
desenvolupament rural. La idea és començar a treba-
llar conjuntament  amb les terres de l’Ebre i  de Lleida 
afectades sobre la despoblació. Hi van participar 100 
persones, amb l’objectiu de demanar al legislador 
millors condicions per a la població d’aquestes 
comarques. A les properes eleccions municipals 
presentem la candidatura de Falset Pot Més,  nou 
projecte municipal, obert, transversal, participatiu, 
construït amb les persones i per les persones.

Us desitgem molt BONES FESTES i que l’ANY NOU 
ens porti PAU i FELICITAT.

GRUP INDEPENDENT

Amb la il·lusió del primer dia
Mesos abans de les darreres eleccions municipals, 

preparant el nostre programa electoral, teníem molt clar 
quina era l’energia que movia el motor dels Independents: 
la il·lusió. De fet, aquesta paraula, il·lusió – engrescament 
que s’experimenta amb l’esperança o la realització 
d’alguna cosa, segons el Diccionari del Institut d’Estudis 
Catalans – la vam escriure en lletres ben grans a l’apartat 
“Som conscients” del programa. Hem dit que la il·lusió 
movia el motor dels Independents i ens hem equivocat 
en la conjugació verbal: en utilitzar un passat quan seria 
JVYYLJ[L�\[PSP[aHY�\U�WYLZLU[�WLYX\u�SH�PSÇS\ZP}�UV�LUZ�
movia, la il·lusió ens mou. 

3H�SLNPZSH[\YH�LUJHYH�SH�ZL]H�YLJ[H�ÄUHS�P�LSZ�0UKLWLU-
dents continuem engrescats a tirar endavant, a continuar 
treballant pel nostre poble i a persistir en fer un Falset 
millor. Al llarg d’aquesta anys hem treballat per fer realitat 
aquells projectes que feia molt temps que estaven pen-
dents, buscant els recursos necessaris per a portar-los a 
cap. També ho hem fet per tirar endavant les propostes 
que vam incloure en el programa electoral i aquelles que 
han anat sorgint al llarg de la legislatura, proposades pel 
mateix equip de govern o des de la ciutadania. 

Molts d’aquests projectes són prou visibles: la Casa 
de la Música, l’arranjament d’alguns carrers, la remode-
lació del Museu, l’arranjament del cementiri, la renovació 
de la il·luminació pública, la connexió del nucli antic amb 
l’Euterpe, a través de la passarel·la i el pont de Cal Magri-
nyà, etc.  No hem d’oblidar aquelles accions encarades 

al foment de la cultura, com el fet de poder gaudir durant 
tot l’any d’una programació al teatre l’Artesana; o festiva, 
com el tomb que s’ha volgut donar a les Festes Majors, 
WLYX\u�[V[OVT�SLZ�W\N\P�NH\KPY��V�H�SH�-PYH�KLS�=P��;HTWVJ�
hem volgut descuidar les polítiques socials, obrint un 
espai pels i les joves on es treballa per impulsar la seva 
participació a través d’activitats que, a més, milloren les 
ZL]LZ�JVTWL[uUJPLZ�[YHUZ]LYZHSZ��WV[LUJPLU�SH�JVOLZP}�
social, fomenten l’estudi o els hàbits saludables; creant 
ZPUuYNPLZ�HTI�LU[P[H[Z�KLS�[LYJLY�ZLJ[VY�X\L�OHU�WLYTuZ�
la implementació de programes com Noves Oportunitats 
o el SIOAS, etc. 

Alguns – dels projectes pels quals hem treballat i 
seguim treballant – no són tan visibles com els anteriors 
però sí que són igual d’importants: garantir l’ús públic de 
l’Euterpe, millorar les instal·lacions que faciliten l’arribada 
de l’aigua al poble, mitjançar entre l’Associació Montsant 
i la Fundació Astres per tal de poder construir una 
YLZPKuUJPH�WLY�WLYZVULZ�HTI�KPZJHWHJP[H[�H�-HSZL[����(TI�
tot, queden moltes coses per fer, també ho anunciàvem 
al programa: “Som conscients que hi ha moltes coses 
a fer i que és impossible poder-les dur a terme totes”, 
KuPLT��7LY~�[HTIt�]HT�HÄYTHY�X\L�UV�LUZ�MHYxLT�LUYLYL��
(TI�LS�TH[LP_�JVTWYVTxZ�HTI�X\u�]HT�LUJL[HY�HX\LZ[H�
legislatura, continuem treballant aquests darrers mesos i 
esperem poder seguir fent-ho durant molts anys més. 

Esperem que gaudiu d’aquestes festes de Nadal i que 
enceteu el 2019 amb molta IL·LUSIÓ! 

GRUP UNIÓ

Després de la dissolució d’Unió Democràtica 
de Catalunya el 2016, voldria posar en relleu 
la vocació de governabilitat que sempre ha 
caracteritzat aquesta històrica formació política, 
especialment a la nostra vila. Ja des dels anys 
90 el senyor Antoni Pluvinet, liderant CiU  va obrir 
el camí de l’alcaldia als Independents per Falset 
i posteriorment Joan Pi, històric cooperativista, 
[HTIt�]H�LUJHWsHSHY�*P<��(�SH�ZLN�LU[�KuJHKH��
Adolf Pellejà va ser l’element clau per a la forma-
ció de govern entre CiU i PSC

Darrerament, he tingut l’honor (en represen-
tació d’Unió Democràtica de Catalunya) de ser 
convidat a participar de l’equip de govern del 
PSC la passada de legislatura i a l’actual govern 
d’Independents per Falset, al qual agraeixo la 
JVUÄHUsH�K»OH]LY�TL�LUJVTHUH[�SLZ�nYLLZ�KL�
comerç, dinamització econòmica, mercat i serveis 
funeraris. La vocació de servei és el que em mou i 
encoratja per a poder continuar treballant, amb la 
vostra imprescindible col·laboració, pel present i 
futur del Falset que tots volem i somniem.

;V[�HWYVÄ[HU[�HX\LZ[LZ�SxUPLZ��UV�]VSKYPH�
acomiadar-me de vosaltres sense desitjar-vos un 
Bon Nadal, que ens ompli d’alegria i pau el cor;  
que sigui un impàs per a iniciar un 2019 que ens 
porti a tots units per avançar.

Unió, vocació 
de servei

GRUP CONVERGÈNCIA

L’any passat us desitjava unes Bones Festes i 
\U�7Y~ZWLY�(U`������LU�LS�TVTLU[�LU�X\u�SH�NYHU�
majoria de Consellers de la Generalitat sortien de 
la presó. A passat un any i els tenim gairebé tots 
a la presó o a l’exili. Tenim un Govern de la Gene-
ralitat amb uns pressupostos pendents d’aprovar 
i amb servidors públics (metges, bombers, mes-
tres, etc.) al carrer demanant que s’augmentin 
les seves partides pressupostàries per a donar un 
servei de qualitat com sempre han fet. A l’Estat, 
si fa o no fa, estan igual; amb uns pressupostos 
del PP prorrogats i un Govern del PSOE. Com a 
municipi estem pendents d’una subvenció (Llei 
de barris) que ha de pagar el Govern de la Gene-
ralitat per a poder fer front al deute en el qual ens 
ha embarcat l’equip de govern municipal. Només 
cal escoltar les notícies per veure que serà difícil 
que faci front a aquesta subvenció i per tant que 
l’Ajuntament la pugui cobrar. El pròxim any hi ha 
eleccions municipals i segurament estatals, no-
TtZ�]\SS�KLTHUHY�]VZ�X\L�]V[L\�LU�JVUZLX�uUJPH�
del que s’està vivint al nostre país i desitjar-vos 
unes Bones Festes i un Pròsper Any 2019.

Preocupació
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