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Som a l’equador de la legis-
latura. Com passa el temps. 
Aviat farà dos anys que l’actu-
al equip de govern municipal 
vam prendre possessió del 
càrrec i vam agafar les regnes 
del municipi. Tots aquells que 
em coneixeu, sabeu que no 
puc estar satisfet al 100% 
de la feina feta perquè sóc el 
primer que voldria haver im-
pulsat molts projectes que ara 
s’han de quedar al calaix per 
MHS[H�KL�ÄUHUsHTLU[�V�KL�Z\-
port institucional per part de 
les administracions superiors. 
Són temps complicats enca-
ra, per molt que l’economia 
repunti i la situació comenci a 
millorar. 
Alhora, però, estic molt or-
gullós de l’equip que estem 
al capdavant de l’Ajuntament 
perquè us puc ben assegurar 
que la voluntat de treballar pel 
bé de Falset no se’ns acaba 
THP��,UZ�WVKPH�OH]LY�]LUs\[�
el desànim i pensar que no hi 
ha res a fer, però no és el cas. 
Tots els regidors segueixen 
empenyent i tirant endavant 
WYVQLJ[LZ�X\L�Z}U�ÄSSZ��ZLUaP-
llament, de les ganes de fer 
coses pel nostre poble. Quan 
no hi ha il·lusió i empenta, 
ÄUZ�P�[V[�JVZ[H�K»PTW\SZHY�SLZ�
JVZLZ�TtZ�ZLUaPSSLZ��5V�tZ�LS�
nostre cas, us ho asseguro, 
i si féu un repàs als diferents 
projectes que ara tenim en 
THY_H��WVKYL\�JVTWYV]HY�ÄUZ�
a quin punt s’estan impulsant 
iniciatives amb la idea de 
ILULÄJPHY�UVZ�H�[V[Z�
Així, per exemple, ja treballem 
amb la idea de refer l’espai 
T\ZLVNYnÄJ�KLS�JHZ[LSS��X\L�
combinarà ben aviat la seva 
funció de “Castell del vi” amb 
la de museu de la història i 
el patrimoni local. D’aquesta 

Arribem a l’equador 
de la legislatura

Ens podia 
haver vençut el 
desànim per les 
di"cultats que 
implica governar 
avui dia, però la 
gran quantitat 
de projectes 
que impulsem 
demostren "ns 
a quin punt el 
govern municipal 
té il·lusió i 
empenta
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manera comencem a resoldre 
un repte local que feia molts 
anys que arrossegàvem: la 
necessitat de tenir un museu 
on exposar la col·lecció pa-
trimonial del Centre d’Estudis 
Falsetans i mostrar el valor 
històric del municipi. 
També hem treballat de valent 
els darrers mesos per tornar a 
donar un nou impuls a la Fira 
del Vi, que ja tenim a tocar i 
que aquest 2017 tindrà una 
durada de tres dies coincidint 
amb el fet que el primer de 
maig cau en dilluns.
Però en aquesta revista us 
parlem també de la millora 
imminent del camp de futbol, 
dels treballs de condiciona-
ment que s’han fet al polies-
portiu, del canvi d’enllumenat 
H�S»HU[PNH�JHYYL[LYH�5�����
al seu pas per Falset, del 
projecte de replantejament 
de terrasses, del programa 
de l’Artesana, de les obres 
del Camí de les Esplanes, 
de reordenacions viàries i 
del conveni que hem signat 
amb l’Acadèmia del Cinema 
Català, del Cap de setmana 
solidari, etc, etc.
En paral·lel, com és lògic i 
ja us ho deia en l’anterior 
revista, no podem perdre de 
vista ni renunciar als projectes 
més ambiciosos. Hi seguim 
treballant amb insistència i 
trepitgem despatxos insti-
tucionals amb entusiasme i 
amb l’objectiu de tenir a punt 
aquelles idees que, en el 
moment que es donin les cir-
cumstàncies oportunes, han 
de poder prosperar. Jo sóc 
el primer que voldria veure 
ressolts, com més aviat millor, 
alguns dels projectes que ens 
hem proposat, però la realitat 
ara mateix és la que és. 
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en el sentit que poc a poc hem 
anant prenent consciència de 
la importància de tenir poca 
contaminació lumínica i cada 
cop són més els ajuntaments 
que opten per enllumenats 
responsables i per recuperar el 
cel. El que també és veritat és 
que només t’ho trobes en petits 
pobles i que en ciutats o en 
l’àrea metropolitana de Barcelona 
és gairebé impossible trobar 
espais amb una qualitat de cel 
acceptable.
–En qüestions de contaminació 
lumínica, ho fèiem pitjor als 
anys setanta que avui dia?
¶:x��HIZVS\[HTLU[��5PUN��UV�
parlava de contaminació lumínica 
fa pocs anys, i avui dia, en canvi, 
hem pres consciència de la 
importància de tenir un cel net. És 
un dret, el mateix dret que tenim 
que es protegeixi un espai natural, 
un ecosistema o un animal en 
perill d’extinció. Hi ha països com 
Canadà on hi ha parcs nacionals 
on l’element protegit no és el 
paisatge o un animal, sinó el cel. 
Tothom n’és conscient avui dia 
i hi ha mesures de protecció en 
aquest sentit.
–El cel observat des de Falset té 
alguna particularitat?
–En principi, el cel que podem 

veure des de Falset és, en teoria, 
el mateix cel que podem observar 
pràcticament a tot l’hemisferi nord 
perquè allò que ens restringeix 
els objectes que podem veure-
hi és la latitud. És a dir, per sota 
de l’Equador observarem un cel 
completament diferent. Dit això, 
però, és el que ja dèiem: Falset té 
escassa contaminació lumínica 
i, a més, et diria que per raons 
meteorològiques et dóna moltes 
nits de cel clar i de qualitat al llarg 
de l’any.
–Què és el més espectacular 
que has vist des del teu 
observatori de Falset?
–Ho explico en el meu primer 
llibre. És una anècdota que em 
va marcar bastant perquè des 
KL�-HSZL[��HWYVÄ[HU[�\UH�UP[�TVS[�
JSHYH�P�SS\TPUVZH��]HPN�MV[VNYHÄHY�
una Supernova, que són 
explosions estelars molt valuoses 
perquè ens aporten moltíssima 
informació. De fet, quan ja mirava 
com anunciar la descoberta a la 
JVT\UP[H[�JPLU[xÄJH��]HPN�HKVUHY�
me que la “meva” Supernova 
havia estat descoberta per un 
HS[YL�JPLU[xÄJ�UVTtZ�[YLZ�KPLZ�
abans. 
–No obstant això, l’observació 
seguia sent excepcional...
–Sí, és clar, però jo n’era el 

–Com és que té l’observatori a 
Falset? Per què?
–En primer lloc perquè la meva 
mare va nèixer aquí. El meu 
avi, de Tivissa, es dedicava al 
transport de peix i va posar una 
peixateria a Falset, de la qual 
LUJHYH�LZ�JVUZLY]H�SH�MHsHUH��HS�
carrer de Baix.
–La façana on encara hi diu 
“Pescadería” i hi ha la data del 
1925?
–Correcte. Pel que jo tinc entès 
i m’ha explicat la meva mare, ja 
devia ser de l’Ajuntament i allà 
va instal·lar-hi el negoci el meu 
avi. I això va fer que la meva 
THYL�UHZX\tZ�H�-HSZL[�ÄUZ�X\L�
als tres anys es van traslladar a 
Tarragona, que ja és on jo vaig 
nèixer. Això ha fet que quan jo 
era petit vinguéssim a Falset als 
estius i que sempre hi hagi hagut 
un lligam sentimental. D’aquí que 
Falset fos una opció a l’hora de 
buscar segona residència.
–I els estels, quin paper hi 
tenen en l’elecció?
–Important, és clar. El lloc escollit 
com a segona residència havia 
de tenir unes bones condicions 
per a l’observació dels estels, 
és a dir, ha de tenir un cel fosc i 
amb poca contaminació lumínica. 
I Falset acompleix aquests 

requisits. De fet, els pobles del 
Priorat, els darrers anys, han 
ML[�NYHUZ�LZMVYsVZ�WLY�TPSSVYHY�
els seus sistemes d’il·luminació 
W�ISPJH�P�OHU�VW[H[�WLY�
enllumenats més responsables. 
I Falset, també, i això fa que 
[PUN\P�\U�JLS�MVYsH�PU[LYLZZHU[�
que et permet veure la via làctia  
a l’estiu.
–Fins a quin punt aquesta 
qualitat de cel és tan 
excepcional avui dia?
–Afortunadament, et diria que  
cada cop és menys excepcional, 

Joan Català és un divulgador astronòmic de primer ordre que té casa i observatori 
a Falset, on va nèixer la seva mare. Llicenciat en Química Quàntica i Master en 
Astronomia i Astrofísica, des de Falset fotografia galàxies, estrelles i alguna que altra 
Supernova. En aquesta entrevista, ens parla dels baixos nivells de contaminació 
lumínica que tenen Falset i els altres pobles del Priorat, alhora que reflexiona sobre 
l’origen de l’univers. 

Joan Anton Català
Mirant el cel des de Falset
Text: Redacció |  Fotografies: Cedides

ENTREVISTA 

«Falset i els 
pobles del 
Priorat han fet 
grans esforços 
els darrers anys 
per reduir la 
contaminació 
lumínica»
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descobridor, ni que fos només per 
tres dies.
–En el cas d’una Supernova, 
per exemple, què ens aporta 
JPLU[xÄJHTLU[�SH�ZL]H�
descoberta?
–Hi ha diversos tipus de Supernova 
i n’hi ha un, per exemple, que 
ens permet calcular distàncies. 
Si descobrim una Supernova en 
una galàxia llunyana, si podem 
]L\YL�SH��MV[VNYHÄHY�SH�P�HUHSP[aHY�
la, això ens permet calcular la 
distància a la qual es troba la 
galàxia. Per tant, les Supernova 
s’han convertit en vares de mesurar 
distàncies a l’espai i és per això 
que són tan cobdiciades. A més, 
ens donen molta informació sobre 
la composició de les estrelles, 
X\L�tZ�K»HSS~�X\L��LU�KLÄUP[P]H��
estem formats nosaltres. Som pols 
d’estrella. 
–Sembla poesia però no ho és, 
oi?
–És textual. En el moment que neix 
l’univers, en el Big Bang famós, ara 
fa 13.800 milions d’anys, es creen 
els primers àtoms de l’univers. Però 
amb aquests àtoms la natura no 
pot construir coses perquè li falta 
agregar-los per fer els elements 
químics que coneixem: l’oxigen que 
respirem, el carboni que forma les 
nostres cèl·lules, el nitrògen que hi 
ha a l’atmosfera, l’or i la plata dels 
nostres anells. I tot això és el que 
es crea dins de les estrelles. 
–Com passa això?

«Falset té 
escassa 
contaminació 
lumínica i 
diria que 
per raons de 
meteorologia 
et dóna moltes 
nits de cel clar 
i de qualitat al 
llarg de l’any»

–Les estrelles són les fàbriques 
de l’univers. Perquè dins seu, 
en un procés que s’anomena 
de fusió nuclear, i a altíssimes 
temperatures, el que fan és 
agregar aquests àtoms per anar 
formant elements químics cada 
cop més complexes. I és així com  
s’han acabat formant tots els 
elements químics que coneixeem, 
absolutament tots: el clor, el sodi, 
el potassi... És quan moren les 
estrelles que acaben de crear 
i alliberen tot aquest material i 
enriqueixen un univers que, en 
cas contrari, només estaria fet 
d’hidrògen. 
–Si les estrelles no morissin, no 
existiríem?
¶5V�L_PZ[PYPH�YLZ��5P�[HU�ZVSZ�SH�

Terra, que està feta de material 
sòlid fabricat per les estrelles.
–Quins projectes tens en ment 
ara a Falset?
–En primer lloc, la idea és 
presentar a la Biblioteca un 
nou llibre que acabo de treure. 
L’acabo de publicar i es diu 
‘Projecte Galileu’. És una novel·la 
juvenil d’aventures amb contingut 
JPLU[xÄJ��,S�X\L�WYL[LUJ�tZ�X\L�LS�
lector es diverteixi llegint i alhora 
HWYLUN\P�JVUJLW[LZ�JPLU[xÄJZ��,U�
segon lloc, també em fa molta 
il·lusió que m’hagin contactat de 
l’escola.
–Com ha anat?
–Em consta que hi ha classes de 
nens petits que són molt actius en 
temes d’astronomia, i m’han escrit 

una carta molt emotiva convidant-
me a visitar-los i a parlar del llibre. 
I ho faré encantat, lògicament, em 
fa molta il·lusió. 
–I tornaràs a fer observacions 
astronòmiques obertes a 
tothom?
–Aquesta és la idea. En faig cada 
estiu, des de fa un parell d’anys, 
HWYVÄ[HU[�SH�WS\QH�K»LZ[YLSSLZ�KL�
:HU[�3SVYLUs!�\UH�_LYYHKH�P�\UH�
observació des de dalt del castell 
oberta a tothom que vulgui venir.  
(�TtZ��QH�OLT�JVTLUsH[�H�WHYSHY�
amb l’Ajuntament de la possibilitat 
de fer una exposició de 
MV[VNYHÄLZ�HZ[YVU~TPX\LZ�TL]LZ�
fetes a Falset. Però aquest és un 
projecte d’una major complexitat 
que cal veure com tirem endavant. 

ENTREVISTA 
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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

Els pregons que diàriament fa l’Ajuntament 
els pots rebre en el teu telèfon mòbil 
TP[QHUsHU[�S»HWSPJHJP}�LIHUKV��X\L�tZ�
completament gratuïta 

La Fira del Vi de Falset (Mostra dels 
vins de la DOQ Priorat i la DO Mont-
sant) tindrà aquest any tres dies de 
K\YHKH!�KLS�KPZZHI[L�� �K»HIYPS�ÄUZ�
al dilluns 1 de maig del 2017. Així 
doncs, el certamen es prolongarà un 
dia més del que és habitual arran de 
la circumstància que el dilluns és un 
dia festiu (l’1 de maig). 
Hores d’ara, més de seixanta cellers 
de les dues denominacions d’origen 
KL�SH�JVTHYJH�QH�OHU�JVUÄYTH[�SH�
seva participació a la 22a edició de 
SH�ÄYH��JVUZVSPKHKH�JVT�H�JP[H�PUL-
S\KPISL�WLY�HS�W�ISPJ�winelover (com 
LZ�KLÄULP_LU�LSZ�HWHZZPVUH[Z�KL�SH�
cultura del vi) i els professionals. 
La mostra de vins tindrà enguany 
dos convidats destacats: la ciutat de 
Reus i la DO Empordà, que comp-
[HYHU�HTI�LZ[HUK�WYVWP�H�S»LZWHP�ÄYHS�
de l’Euterpe. 
En relació a Reus, l’alcalde de Falset, 
Jaume Domènech, destaca que “la 
Fira del Vi s’ha convertit en la Festa 
Major de la comarca del Priorat, en 
un aparador de vins i cultura, i és per 
això que, amb motiu de la capitalitat 
cultural de Reus durant aquest 2017, 
OLT�JYLN\[�VWVY[��X\L�MVZ�SH�JP\[H[�
convidada”. 
En relació a la participació de la DO 
,TWVYKn��S»HSJHSKL�HÄYTH�X\L�¸tZ�IV�
LZ[YL[PY�SSHsVZ�P�I\ZJHY�JVTWSPJP[H[Z�
amb altres denominacions d’origen 
vitivinícoles, en especial amb DO 
com l’Empordà, que aposten, com 
ho fan Priorat i Montsant, per la qua-
litat i l’autenticitat dels seus vins”.

El programa
El programa complet es pot con-
sultar al web de la Fira del Vi (www.
ÄYHKLS]P�VYN���+»\UH�IHUKH��S»LZWHP�
ÄYHS�KL�S»,\[LYWL�HJVSSPYn�[YLZ�KPLZ�
de cellers i tastos, en horari ininter-
romput de 11 a 21 hores (dissabte 
P�KP\TLUNL��P�KL����H����OVYLZ�
(dilluns). De l’altra, es tornarà a 
JHYHJ[LYP[aHY�LUN\HU`�WLY�OHIPSP[HY�\U�

Tres dies de Fira del Vi de Falset
La Mostra de vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant arriba a la seva 22a 
edició amb més activitats i una xifra de cellers que va camí del rècord absolut

Una imatge de la Fira del Vi de l’any passat.

seguit d’espais que acolliran tastos 
P�HJ[P]P[H[Z�WHYHSÇSLSLZ�HKYLsH[Z�HSZ�
amants del vi i per una clara aposta 
per actes pensats exclusivament per 
HS�WLYÄS�winelover�P�LS�W�ISPJ�WYVMLZ-
ZPVUHS��(X\LZ[Z��S[PTZ��H�TtZ��Z}U�
convidats el dimarts 2 de maig al 
Tast de Professionals, un acte que 
els permet trobar-se amb una am-
plíssima representació de cellers de 
la DOQ Priorat i la DO Montsant, els 
quals els presentaran tota la gamma 
de vins disponible al mercat.
¸iZ�L]PKLU[�X\L�SH�ÄYH�H[YL\�H�\U�
W�ISPJ�JHKH�JVW�TtZ�LZWLJPHSP[aH[��
amb la qual cosa es busca que 
aquests visitants se sentin ben 

tractats i repeteixin any rere any”, 
HÄYTH�S»HSJHSKL�KL�-HSZL[��1H\TL�
Domènech. 
Des d’aquest punt de vista, s’han 
VYNHUP[aH[�[HZ[VZ�X\L�ZL�Z\JJLPYHU�
en diversos espais al llarg dels dies 
KL�SH�ÄYH��P�X\L�HUPYHU�H�JnYYLJ�KL�SLZ�
denominacions d’origen, de l’Escola 
d’enologia de Falset i dels cellers.
Alhora, el pas dels anys ha convertit 
la Fira del Vi en un esdeveniment de 
caràcter comarcal, amb un progra-
ma carregat d’actes en pobles de tot 
el Priorat. En aquests moments ja 
hi ha previstos tastos a Falset (Tast 
de Blancs i Sabors.Olors&Coop), 
)LSST\U[��;HZ[�KL�SLZ�4PULZ�P�5P[�KL�

les Mines), Porrera (Organic Soirée i 
;HZ[�KL�*HYPU`LULZ���*HWsHULZ��5P[�
de les Garnatxes), Gratallops (Tast 
amb Dones, Vi-night i Tast amb 
Llops), Poboleda (Vidart Piorat), 
Masroig (Trobada de food trucks) i 
Torroja (Tast de Cal Compte).
A banda d’aquest tipus d’actes, la 
Fira del Vi també dóna cabuda a 
HS[YLZ�WYVWVZ[LZ�KL�JHPYL�TtZ�S�KPJ�P�
cultural, com són actuacions musi-
cals, exposicions, representacions 
de microteatre, vermuts, cercaviles, 
exhibició castellera, tallers infantils 
i recorreguts per la vila amb un 
trenet turístic obert a tothom que 
vulgui pujar-hi.
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L’Ajuntament replantejarà la disposició i disseny de 
les terrasses dels bars i restaurants de Falset. D’una 
banda, la proposta que estudia la regidoria de Promoció 
Econòmica és la col·locació d’unes plataformes que 
VJ\WPU�WHY[�KL�SH�JHSsHKH�KLS�JHYYLY�4PX\LS�)HYJLS}��LU�
les quals s’hi disposaria el mobiliari exterior de bars i 
restaurants. D’aquesta manera, aquests podrien ampliar 
l’espai del qual disposen hores d’ara i les voreres que-
darien alliberades d’un mobiliari que, en alguns casos, 
KPÄJ\S[H�LS�WHZ�KLSZ�]PHUHU[Z��

,S�YLNPKVY�(U[VUP�4\U[HUt�HÄYTH�X\L�¸HX\LZ[H�UV]H�
KPZ[YPI\JP}��HTI�SH�X\HS�]VSLT�ILULÄJPHY�LZ[HISPTLU[Z�P�
vianants, no seria possible si no disposéssim, com hem 
HJVUZLN\P[�YLJLU[TLU[��KL�SH�[P[\SHYP[H[�KL�SH�5�����HS�

seu pas pel poble”. D’altra banda, i en relació al disseny, 
el segon punt en el qual vol incidir la proposta de l’Ajun-
[HTLU[��HX\LZ[�WHZZH�WLY�OVTVNLUL{[aHY�LS�TVIPSPHYP�
exterior que empren els bars i restaurants del poble. 
Antoni Muntané creu que “és una qüestió estètica que 
té més importància de la que a priori pot semblar, ja que 
si volem un poble que guanyi atractiu tant per als veïns 
com per a tots aquells que ens visiten, especialment 
ara que estem immersos en un projecte de promoció 
turística, cal que tinguem cura d’aquests detalls”. “Si 
canviem el mobiliari de plàstic actual, caòtic en quant a 
MVYTH�P�JVSVYZ��P�OVTVNLUL{[aLT�SLZ�JHKPYLZ��[H\SLZ�P�WH-
ra-sols amb materials de més qualitat, el poble guanyarà 
encant, no en tinc cap dubte”, conclou Muntané.

Replantejament de les terrasses 

El castell es reconvertirà en un espai 
X\L�JVTIPUHYn�S»VMLY[H�T\ZLVNYnÄ-
ca al voltant del món del vi (com ha 
LZ[H[�ÄUZ�HYH��HTI�SH�M\UJP}�KL�4\-
seu de Falset, dedicat a divulgar el 
patrimoni i la història de la localitat. 
El projecte preveu que l’espai 
dedicat a la cultura del vi ocupi la 
segona planta del castell i que en 
les altres dues (primera i tercera) s’hi 
ubiqui el museu patrimonial de la 
vila, on puguin exposar-se algunes 
de les peces que hi havia a l’antic 
museu i que pertanyen al fons del 
Centre d’Estudis Falsetans, una 
entitat sense ànim de lucre fundada 
LS�� ���P�X\L�[t�JVT�H�WYPUJPWHS�
objectiu el foment i la conservació 
del patrimoni cultural del poble i de 
tota la comarca del Priorat.
Amb la reobertura d’aquest Museu 
de Falset, prevista per al mes 
d’agost coincidint amb la Festa 
Major, es donarà solució a una 
assignatura pendent del municipi, 
que no compta amb un museu 
patrimonial de caràcter local des de 
S»HU`��  ���X\HU�]H�[HUJHY�HS�W�ISPJ��
[V[�P�X\L�ÄUZ�HS������Z»OP�]HU�MLY�
algunes visites escolars a petició de 
la comunitat educativa.
,S�WYVQLJ[L�KLÄUP[P\�KLS�X\L�ZLYn�LS�
JHZ[LSS�KL�-HSZL[��[HUJH[�HS�W�ISPJ�
WLY�YLTVKLSHJP}�KLZ�KL�S»��KL�THYs��
estarà en funció d’un nou pla direc-
tor que ha estat possible gràcies 
al conveni signat el mes de gener 

per l’alcalde, Jaume Domènech, 
i el president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet. 
En virtut d’aquest conveni, la Dipu-
tació de Tarragona ha subvencionat 
l’Ajuntament amb 18.000€ per po-
der dotar-se d’aquest pla director.
1H\TL�+VTuULJO�HÄYTH]H��LU�LS�
moment de la signatura, que “era 
el moment de revisar els objec-
tius i l’estratègia d’aquest espai 
museístic, ja que ha passat prou 
temps des de la seva inauguració 
l’any 2009”. “A més, amb el nou Pla 
Director ens proposem captar nous 

W�ISPJZ��H\NTLU[HY�LS�UVTIYL�KL�]P-
sitants i consolidar el castell com un 
centre de referència per descobrir 
el territori, d’una banda, des d’una 
perspectiva cultural, i de l’altra,  
enològica”, remarcava Domènech. 
Per la seva part, des de la Diputació 
de Tarragona es va voler subratllar 
la voluntat d’atendre –com és el cas 
de Falset i el seu castell– aquells 
projectes i actuacions dels ajunta-
ments de les comarques de Tarra-
gona que tenen un interès singular 
i social, en bé dels seus habitants i 
del territori. 

El castell acollirà el museu 
de la història i el patrimoni local

El castell de Falset a dia d’avui.

L’Ajuntament ja treballa en l’adaptació de l’espai, 
que també seguirà divulgant la cultura del vi

El carrer de Baix estarà tallat 
al trànsit de vehicles de manera 
WLYTHULU[�H�S»HSsHKH�KL�S»LUJYL\H-
ment amb el carrer Josep Campàs 
i el segon carrer que dóna accés 
H�SH�7SHsH�KL�SH�8\HY[LYH��(�WHY[PY�
d’aquest punt, el carrer de Baix i les 
voreres es fan més estretes, fet que 
KPÄJ\S[H�LS�JVYYLJ[L�WHZ�KL�]LOPJSLZ�
i vianants.

(X\LZ[H�TVKPÄJHJP}�PTWSPJHYn�
canvis de circulació al carrer de 
Dalt, que passarà a ser en els dos 
sentits de la marxa des de l’Avingu-
KH�KLS�7YPVYH[�P�ÄUZ�H�S»LUJYL\HTLU[�
HTI�SH�7SHsH�KL�S»,ZNStZPH�P�LS�JHYYLY�
de la Font del Forn. El motiu és per-
metre que els veïns d’aquest carrer 
i del carrer de Baix puguin accedir 
als seus domicilis i garatges. 

D’altra banda, la regidoria de 
Governació també valora el fet 
de prohibir l’estacionament de 
]LOPJSLZ�H�SH�7SHsH�KL�S»,ZNStZPH��
mesura que es podria aplicar 
aquest mateix any.

Regulació del 
trànsit al carrer 
de Baix

L’Ajuntament de Falset preveu que 
les obres de millora al camp de 
M\[IVS�Z»PUPJP{U�H�ÄUHSZ�KL�THPN�V�
principis de juny. 
D’aquesta manera, i donat que les 
HJ[\HJPVUZ�JVPUJPKPYPLU�HTI�LS�ÄUHS�
KL�[LTWVYHKH��LZ�TPUPTP[aHYPH�S»PT-
pacte en l’activitat diària del club i 
l’escola de futbol. 
,S�WYVQLJ[L�KL�TPSSVYLZ�KLS�5V\�+V-
mènech Aragonès es troba en fase 
K»L_WVZPJP}�W�ISPJH�P�Z»HKQ\KPJHYn�H�
principis de maig, com a molt tard, 
segons la previsió que hi ha sobre 
la taula. 
Cal recordar que les obres que es 
duran a terme, pressupostades en 
155.585€ (IVA inclòs), contemplen 
SH�JVUZ[Y\JJP}�K»\U�UV\�LKPÄJP�WLY�
ubicar-hi les dependències que 
manquen a la instal·lació actual, la 
pavimentació de l’àrea que envolta 
LS�[LYYLU`�KL�QVJ��SH�YLHSP[aHJP}�KL�
les obres necessàries per connec-
tar la xarxa de recollida d’aigua 
del camp i una actuació menor de 
remodelació del mòdul destinat 
actualment a serveis. 

Les millores al 
camp de futbol, a 
punt de començar
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El mercat setmanal de Falset 
va estrenar a meitat de gener una 
nova distribució, un canvi que ha 
suposat la instal·lació de parades 
UV�[HU�ZVSZ�H�SH�7SHsH�KL�SH�8\HY-
tera, sinó també en un tram del 
carrer de Baix i en el carrer Josep 
Campàs. 

Transcorreguts prop de tres 
mesos d’aquest canvi, el regidor 
de Promoció Econòmica, Antoni 
Muntané, creu que el plantejament 
actual millora l’anterior en aspec-
tes com la seguretat, la mobilitat 
de vianants i les prestacions per a 
marxants i compradors. Muntané 
HÄYTH�X\L�¸[V[�P�X\L�SLZ�]HSVYHJP-
ons caldrà fer-les més endavant, 
amb un marge de temps més 
ampli, i que qualsevol canvi genera 
inicialment opinions confronta-
des, les conseqüències positives 
superen les negatives”.

En el cas dels marxants, 
Muntané subratlla que “amb la 
distribució estratègica que s’ha fet, 
hem volgut oferir bones condici-
ons a tots els paradistes, posant a 
la seva disposició el mateix o més 
espai del que tenien contractat 
antigament”. Muntané afegeix que 
“el nou plantejament també ha 
contribuït a fomentar la circulació 
de vianants i, en conseqüència, 

que hi hagi més persones que 
passen per davant de les para-
des”. “Entenem que les possibili-
[H[Z�KL�]LUKH�K»\U�JVTLYs�Z»PUJYL-
menten si aquest és més visible, 
així que esperem que, amb el pas 

del temps, tothom hi hagi sortit 
guanyant”, destaca el regidor.

Muntané també incideix en 
què “ampliar l’espai destinat al 
mercat ens ha permès donar 
cabuda a més parades, amb nous 
productes, completant així l’oferta 
que els compradors troben els 
dimarts a Falset”. “A més, l’am-
pliació del mercat no ha suposat 
KLZSVJHSP[aHY�SV��LZ�THU[t�HS�JLU[YL�
del poble, amb la qual cosa con-
[PU\H�JVUULJ[H[�HS�JVTLYs�SVJHS�P�

segueix ben a prop dels principals 
aparcaments del municipi”, afegeix 
Muntané com a arguments a favor 
dels compradors. 

A banda de tot això, el regidor 
de Promoció Econòmica enumera 
més avantatges del nou planteja-
ment del mercat setmanal. Mun-
tané fa palès que “és evident que 
hem millorat en seguretat davant 
de qualsevol emergència que es 
pugui produir, la circulació dels 
vianants és molt més còmoda, els 
ingressos de l’Ajuntament en taxes 
han augmentat (hi ha més parades 
i s’ocupen més metres), i el mun-
tatge i desmuntatge del mercat es 
fa més àgilment (els vehicles dels 
WHYHKPZ[LZ�UV�JVSÇSHWZLU�SH�WSHsH�¹�

Amb tot, Antoni Muntané creu 
que en els propers mesos “caldrà 
seguir recollint, com hem estat 
fent, les impressions de para-
KPZ[LZ��JVTLYsVZ�P�JVTWYHKVYZ��
perquè volem donar resposta a 
les seves opinions i encara podem 
millorar molts aspectes del nou 
plantejament del mercat”.  Entre 
altres, conclou Muntané, “pro-
moure un major coneixement del 
JVTLYs�SVJHS�P�LS�TLYJH[�ZL[THUHS�
entre els veïns de la comarca, 
que és una qüestió en la que ja hi 
estem treballant”.

Tres mesos del nou 
mercat dels dimarts

Parades a la plaça de la Quartera, en el tradicional mercat dels dimarts.

L’entitat Solcats s’encarregarà de 
gestionar de manera ètica i contro-
lada les colònies de gats domèstics 
abandonats i de descendència 
assalvatjats. Aquest projecte es 
proposa aplicar un protocol de 
JHW[\YH��LZ[LYPSP[aHJP}�P�YL[VYU��P�
establir uns punts d’alimentació 
que permetin tenir els animals 
SVJHSP[aH[Z��,S�WYVQLJ[L�LZ�Ä_H�JVT�H�
VIQLJ[P\Z�SVJHSP[aHY�SLZ�JVS~UPLZ��JVS�
laborar i coordinar-se amb els ali-
mentadors de gats i facilitar-los-hi 
\U�JHYUL[�X\L�LSZ�PKLU[PÄX\P��HQ\KHY�
en les donacions de menjar, este-
YPSP[aHY�HUPTHSZ��NLZ[PVUHY�S»HKVWJP}�
dels gats més sociables i mansos, 
col·laborar amb els veterinaris i 
VYNHUP[aHY�_LYYHKLZ�PUMVYTH[P]LZ�

Control a les 
colònies de gats

La Cursa de Muntanya de Falset, 
que se celebrarà com és habitual 
l’11 de setembre, repetirà els recor-
reguts amb els quals va comme-
morar las seva desena edició. En 
HX\LZ[�VUau�HU`�KL�SH�WYV]H�[VYULU�
de nou els circuits de 28km i 13 
km, i el pas per espais tan espec-
taculars com La Mola, Llaberia, Els 
Empedrats i el Grau de les Torres, 
entre altres.
Les inscripcions per a la Cursa 
de Muntanya de Falset s’obriran 
aquest mes de maig. De fet, durant 
la propera Fira del Vi es donaran 
a conèixer els detalls d’una prova 
que comptarà amb 12 avitua-
SSHTLU[Z��ZLY]LPZ�KL�ÄZPV[LYnWPH��
bossa del corredor, diploma, foto-
NYHÄH�KL�S»HYYPIHKH�KLSZ�WHY[PJPWHU[Z�
P�LZTVYaHY�HIHUZ�P�KLZWYtZ�KL�SH�
prova. La Cursa de Muntanya Vila 
de Falset s’ha consolidat com una 
cursa de referència a la província 
KL�;HYYHNVUH��HTI�JVYYLKVYZ�ÄKLSZ�
que decideixen repetir l’experiència 
any rere any. Alhora, els recorre-
guts, que formen part del Circuit 
de les Terres de l’Ebre, suposen un 
repte molt atractiu per als runners 
que volen gaudir per primer cop 
K»\UH�WYV]H�X\L�Z»OH�JHYHJ[LYP[aH[�
sempre per una excel·lent organit-
aHJP}�P�S»LU[\ZPHZTL�KLS�]VS\U[HYPH[�
que la fa possible.

La Cursa de 
muntanya obre 
inscripcions al 
mes de maig

La nova 
distribució 
millora aspectes 
com la seguretat, 
la mobilitat 
i les prestacions
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L’Ajuntament de Falset destinarà 
�������Á�H�Ä�KL�Z\I]LUJPVUHY�SH�
YLHSP[aHJP}�K»HJ[P]P[H[Z�J\S[\YHSZ�Jx]P-
ques, esportives i d’interès comu-
UP[HYP�VYNHUP[aHKLZ�WLY�SLZ�LU[P[H[Z�
sense ànim de lucre del municipi. 
Aquest import contempla una 
partida de 8.200 € per subvencionar 
les activitats corresponents al 2016 
i una partida de 10.000 € per a les 
activitats corresponents a 2017. 
Com recorda Carlos Brull, regidor 
de Cultura, “donades la necessitat 
d’elaborar i aprovar el Pla Estratègic 
de Subvencions, que ens exigeix la 
llei, i diverses qüestions de treso-
reria, vam creure que seria més 
VWVY[��PUJSV\YL�SLZ�Z\I]LUJPVUZ�KL�
2016 i 2017 al pressupost d’en-
guany”. 
Així que “ja s’ha obert el període 
perquè es puguin sol·licitar els 
ajuts i, com vam dir, en cap cas les 
entitats hauran perdut un any de 
subvenció”, subratlla Brull. 
En aquest sentit, el període per 
sol·licitar la col·laboració econòmica 
del consistori en aquestes activitats 
YVTHUKYn�VILY[�ÄUZ�HS�KPH����K»HIYPS�
D’acord amb les bases reguladores 
dels ajuts, podran ser subvencio-
nables els programes d’activitats 
culturals i/o cíviques, que tinguin 
JVT�H�ÄUHSP[H[�LS�MVTLU[�KL�S»HZZVJP-
acionisme, la participació ciutadana 
i la solidaritat. 
A banda, també es contempla 
Z\I]LUJPVUHY�SH�YLHSP[aHJP}�V�WHY[P-
cipació en congressos, jornades, 
seminaris, cursos i similars. “Som 
conscients del paper que juguen les 
associacions i entitats del poble en 
el manteniment de les tradicions, en 
què tinguem diversitat de propostes 
S�KPX\LZ�P�J\S[\YHSZ�P�WLY�H�[V[Z�LSZ�
W�ISPJZ��P�LU�X\u�ZPN\LT�\U�WVISL�
viu i per viure-hi, i és per tot plegat 

que és un objectiu d’aquest equip 
KL�NV]LYU�YLJVSaHY�SLZ�LU�[V[�HSS~�
que estigui a les nostres mans”, 
HÄYTH�)Y\SS��
El regidor insisteix que “no és una 
X�LZ[P}��UPJHTLU[�K»HQ\KH�LJVU~-
mica, sinó que des de l’Ajuntament 
ens posem a la seva disposició 
per trobar solucions adequades i 
viables per a qualsevol problema 
que puguin tenir totes les entitats 
del poble”. 
En relació als imports dels ajuts que 
s’atorguin, seran d’un màxim del 

90% del cost de l’activitat que l’en-
titat presenti a subvenció. A més, 
també es preveu que les entitats 
sol·licitants puguin demanar una 
bestreta del 50% de l’ajut abans de 
YLHSP[aHY�S»HJ[P]P[H[�
La determinació de la quanti-
tats que rebrà cada proposta de 
subvenció tindrà en compte criteris 
com l’interès social del projecte; 
la coherència entre els objectius, 
activitats i resultats; el nombre i 
WLYJLU[H[NL�KL�ILULÄJPHYPZ�KL�
l’actuació en relació al sector de 

WVISHJP}�HS�X\HS�Z»HKYLsH"�LS�UVTIYL�
de persones que participen en la 
gestió i execució de l’actuació, amb 
especial preferència a la participació 
del voluntariat; la col·laboració de 
S»LU[P[H[�VYNHUP[aHKVYH�HTI�HS[YLZ�
associacions que desenvolupin pro-
jectes similars; la relació de l’import 
sol·licitat i els recursos propis de 
S»LU[P[H["�SH�\[PSP[aHJP}�LU�PU[LYuZ�WYVWP�
d’espais de propietat municipal, i 
S»L_PZ[uUJPH�K»HS[YLZ�MVUZ�KL�ÄUHU-
sHTLU[�W�ISPJZ�V�WYP]H[Z��WYPVYP[aHU[�
els projectes que en disposin.

L’Ajuntament de Falset i la Coo-
WLYH[P]H�-HSZL[�4HYsn�OHU�HYYPIH[�H�
un acord per promocionar el vermut 
de Falset al llarg d’aquest any 2017. 

Falset compta amb una llarga 
tradició d’elaboració de vermuts, 
que actualment manté en peu la 
cooperativa local i que té el seu 
misteri en el centenar d’herbes 

aromàtiques amb què es macerem 
els vins. 

El conveni de col·laboració 
signat per l’alcalde de Falset, 
Jaume Domènech, i el president 
KL�SH�*VVWLYH[P]H�-HSZL[�4HYsn��
Ricard Rull, preveu diverses accions 
comercials i de divulgació tant en la 
localitat com fora d’ella, alhora que 

el municipi declara el 2017: “L’any 
del vermut”. L’alcalde considera que 
“el de Falset sempre ha estat un 
vermut molt ben valorat en el mer-
cat, i del que es tracta és de donar-li 
una nova empenta i situar-lo com 
un actiu important del municipi ara 
que es parla dels vermuts a tothora 
i a tot arreu”.

+»LUsn�KL�SH�KLJSHYHJP}��S»(Q\U-
tament obsequia totes les persona-
litats amb les que se cita amb una 
ampolla de vermut de Falset. D’altra 
banda, i en col·laboració amb la 
Cooperativa, s’està treballant en 
S»VYNHUP[aHJP}�K»\U�HJ[L�MLZ[P\�X\L�
tindrà el vermut com a principal 
protagonista. 

Les entitats ja poden sol·licitar les subvencions
3»(Q\U[HTLU[�KLZ[PUH��������Á�H�PTW\SZHY�SLZ�HJ[P]P[H[Z�VYNHUP[aHKLZ�WLY�LU[P[H[Z

Els diables a la plaça d’Antoni Vilanova, en el marc d’un Correfoc de la Festa Major.  / FOTO: MARIA PI

L’Ajuntament i la Cooperativa impulsen l’Any del vermut
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L’Ajuntamentd e Falset compta amb una 
pàgina web, on podeu trobar tota la informació 
T\UPJPWHS�P�X\L�Z»HJ[\HSP[aH�ZL[THUHSTLU[��,S�
web és www.falset.org

:P�THP�\Z�JVU]t��ZHWPN\L\�X\L�LSZ�U�TLYVZ�
de telèfon de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a Falset són els següents: 
112 i 977 928170

La regidoria de Joventut iniciarà les 
properes setmanes un seguit de 
trobades amb els joves de Falset a 
Ä�KL�JVUuP_LY�X\PULZ�Z}U�SLZ�ZL]LZ�
necessitats i expectatives. El resul-
tat d’aquest procés participatiu serà 
la redacció del nou Pla Local de 
Joventut, un document que ha de 
marcar les línies de treball de l’Ajun-
tament en aquest àmbit durant els 
propers quatre anys.
La diagnosi inicial sorgida d’aques-
[LZ�[YVIHKLZ�WLYTL[Yn�KLÄUPY�X\PUZ�
són els objectius que cercarà 
complir el Pla Local de Joventut 
de Falset i establir les actuacions 
necessàries per assolir-los. A més, 
caldrà preveure el calendari d’im-
plementació d’aquestes actuacions, 
els recursos que s’hi hauran de des-
tinar i els sistemes d’avaluació que 
evidenciaran el grau de compliment 
dels objectius. 
5�YPH�)VYQH��YLNPKVYH�KL�1V]LU-
[\[��HÄYTH�X\L�¸SLZ�WVSx[PX\LZ�KL�
joventut són transversals, ja que 
incideixen en diferents àmbits del 
projecte vital dels joves, com són 
educació, cultura, treball, lleure 
i relació amb la comunitat, entre 
altres”. En aquest sentit, la regidora 

apunta que “a banda del procés 
participatiu amb els joves, caldrà 
reunir-se i coordinar-se amb altres 
regidories de l’Ajuntament, així 
com amb administracions, entitats 
i associacions diverses, ja que som 
conscients de les competències 
que tenim assignades i del treball 
que s’està fent per part d’altres, un 
treball que fora bo contemplar en la 
redacció i execució del Pla”.

Des d’aquest més d’abril, l’Ajun-
tament compta amb una tècnica 
de joventut a mitja jornada per 
treballar en el document, tot i que 
HX\LZ[H�UV�tZ�S»�UPJH�[HZJH�X\L�[t�
assignada. També coordinarà una 
programació anual d’activitats per 
als joves, entre les quals ja està 
JVUÄYTHKH�\UH�UV]H�:L[THUH�QV]L��
prèvia a la celebració de la Festa 
Major.

Redacció d’un Pla de Joventut 
L’Ajuntament mirarà de fomentar la participació dels joves

ESTAR AL DIA

Ajuntament de Falset

L’Ajuntament ha dut a terme 
euna sèrie d’actuacions al pavelló 
poliesportiu. D’una banda, s’ha 
procedit a renovar els vestidors, que 
s’havien quedat obsolets, mitjan-
sHU[�\U�UV\�LUYHQVSH[��SH�TPSSVYH�KLS�
sistema d’evacuació d’aigües, la 
PTWLYTLHIPSP[aHJP}�KLSZ�KPMLYLU[Z�
LZWHPZ�P��LU�KLÄUP[P]H��LS�JVUKPJPVUH-
ment del conjunt d’instal·lacions. 

L’adequació dels vestidors del 
poliesportiu, en tant que el pavelló 
és una de les estacions de des-
contaminació previstes en el Pla 
K»,TLYNuUJPH�5\JSLHY�KL�;HYYHNVUH�
�7,5;(���OH�LZ[H[�Z\I]LUJPVUHKH�

per la direcció general de Protecció 
Civil i Emergències del Ministeri 
de l’Interior. D’altra banda, també 
s’ha dut a terme una intervenció 
d’urgència per mirar de resoldre la 
problemàtica de les goteres que hi 
ha al pavelló. Les obres han consis-
tit en la neteja de les canaleres i en 
la instal·lació de nous careners en 
la punta de la teulada. L’Ajuntament 
OH�HWYVÄ[H[�SH�PU[LY]LUJP}�WLY�MLY�\U�
repàs, neteja i manteniment de tot 
el sostre i, molt especialment, de 
les canaleres. Recentment, també 
s’ha adquirit una màquina per poder 
netejar la pista.

Diverses obres de condicionament al pavelló poliesportiu

Estat actual dels vestidors del poliesportiu

Falset es va sumar al mes de 
gener a l’Operació Escalfor, una 
iniciativa solidària per recollir aju-
da humanitària per als refugiats 
que es troben a Grècia. Durant 
uns dies, el consistori va recollir 
els aliments aportats pels veïns 
WLY�LU[YLNHY�SVZ�H�S»VYNHUP[aHJP}�
Provocant la Pau. La col·labora-
ció de municipis com Falset en 
aquesta campanya va permetre 
que els aliments recollits do-
ISLZZPU�SLZ�WYL]PZPVUZ�KL�S»65.��
D’aquesta manera, es van poder 
enviar 15 tones d’ajuda humanità-
ria que es van repartir a 591 famí-
lies de 7 camps de refugiats. En 
[V[HS��LZ�]HU�ILULÄJPHY�K»HX\LZ[H�
iniciativa 2360 refugiats. 

Provocant la Pau és 
\UH�65.�X\L�[t�WLY�VIQLJ[L�
la promoció de la pau, la soli-
daritat i la justícia social. Està 
LZWLJPHSP[aHKH�LU�PUMnUJPH��QV]LU-
tut i educació, amb projectes de 
cooperació al desenvolupament 
per a menors en greu risc d’ex-
clusió social a Guatemala i Brasil, 
rehabilitació de nenes soldat 
a Sierra Leone, salut reproductiva 
i prevenció de la mutilació sexual 
femenina a Gàmbia, i treball 
humanitari en camps de refugiats, 
on a més d’afrontar les necessi-
tats materials, promouen projec-
tes educatius i culturals.

Recollida solidària 
per a “Provocant 
la pau”
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Falset torna a viure el Cap de setmana solidari
3H�YLJHW[HJP}�WLYTL[�SSP\YHY����������Á�H�S»65.�7HSSHZZVZ�ZLUZL�MYVU[LYLZ

Diversos moments del cap de setmana solidari, celebrat els dies 25 i 26 de març a Falset. / FOTOS: MIQUEL BOVÉ

3»(Q\U[HTLU[�KL�-HSZL[�]H�VYNHUP[aHY��LSZ�KPLZ����P����KL�THYs��\U�*HW�
de setmana solidari per ajudar els refugiats. Els diners recaptats en les 
diverses activitats que es van programar es destinen a Pallassos Sense 
-YVU[LYLZ��\UH�65.�K»HQ\KH�O\THUP[nYPH�X\L�[t�WLY�VIQLJ[P\�TPSSVYHY�
la situació emocional de la infància que pateix les conseqüències de 
JVUÅPJ[LZ�HYTH[Z��N\LYYLZ�V�JH[nZ[YVMLZ�UH[\YHSZ��iZ�LS�ZLNVU�HU`�X\L�
S»(Q\U[HTLU[�KL�-HSZL[�VYNHUP[aH�\U�JHW�KL�ZL[THUH�ZVSPKHYP���,U�HX\LZ-
ta ocasió, el cap de setmana solidari va comptar amb la col·laboració 
d’entitats locals i amb la presència de personalitats com Mònica Terri-
IHZ�P�+H]PK�-LYUnUKLa��X\L�]HU�WHY[PJPWHY�LU�\UH�[LY[�SPH���HTI�S»HJ[\H-
ció de Tortell Poltrona (fundador i ànima de Pallassos Sense Fronteres) 
i d’Antoni Bassas, que, com en l’edició anterior, va ser el mestre de 
cerimònies de la rifa solidària que es va fer en el marc del sopar celebrat 
al castell dissabte a la nit. 
(X\LZ[�OH�LZ[H[�LS�ZLNVU�HU`�X\L�S»(Q\U[HTLU[�KL�-HSZL[�VYNHUP[aH�\U�
cap de setmana solidari, després que el passat 2016 es recollissin 
KPULYZ�WLY�HQ\KHY�LS�WVISL�ZPYPn�H�[YH]tZ�KL�S»(S[�*VTPZZPVUH[�KL�SLZ�5H-
JPVUZ�<UPKLZ�WLSZ�9LM\NPH[Z��S»(*5<9��,SZ�MVUZ�YLJHW[H[Z�]HU�WLYTL[YL�
fer arribar aliments i medecines al civils sirians que pateixen diàriament 
LS�JVUÅPJ[L�HYTH[�
Aquest any, els diners recaptats han estat gairebé 6.000 euros, una xifra 
francament lloable. La major pàrt dels diners, com podeu veure en el 
quadre adjunt, van sorgir del sopar.  Jaume Domènech, alcalde de Fal-
ZL[��OH�SSVH[�X\L�¸LSZ�]L{UZ��LU[P[H[Z��LTWYLZLZ�P�JVTLYsVZ�KLS�T\UPJPWP�
hagin tornat a participar en aquesta iniciativa, que evidencia que es pot 
comptar amb la gent de Falset quan es tracta de col·laborar amb un 
bona causa”.

CONCEPTE                        IMPORT

SOPAR                                3.125,00 

VI                                          324,00 

RIFA                                      884,00 

VERMUT-TERTÚLIA             175,00 

BARRA SOPAR                     194,00 

BINGO                               1.026,00 

TORTELL POLTRONA          810,00 

FUTBOL                               100,00 

TIR                                      200,00 

XOCOLATADA                     250,00 

DESPESES                       -1.343,30

TOTAL                               5.743,68 
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L’Ajuntament va impulsar el mes 
KL�THYs�KP]LYZLZ�VIYLZ�HS�T\UPJPWP��
com ara el canvi de fanals a l’antiga 
5�����HS�ZL\�WHZ�WLS�JLU[YL�KLS�
poble, la instal·lació d’una rotonda 
KH]HU[�SH�WSHsH�(U[VUP�=PSHUV]H�P�
la millora del ferm del camí de les 
Esplanes.
En el cas del camí de les Esplanes, 
l’objectiu era millorar-ne el ferm, 
atès que estava en molt mal estat. 
En aquest camí, les actuacions 
puntuals que s’hi havien fet, com 
ara reomplir-ne els nombrosos 
sots, mai havien suposat solucions 
a llarg termini, donat que el trànsit 
continuat el deteriorava de nou amb 
rapidesa. Amb la millora ara execu-
[HKH��ÄUHUsHKH�WLY�SH�.LULYHSP[H[��
s’espera resoldre la problemàtica 
KL�THULYH�KLÄUP[P]H�LU�\U�JHTx�
\[PSP[aH[�H�KPHYP�WLY�UVTIYVZVZ�]L{UZ�
del poble.
Pel que fa a la implantació d’una 
YV[VUKH�KL�SH�WSHsH�KL�SLZ�,ZJVSLZ��
l’Ajuntament ha optat per aquesta 
fórmula amb la idea de millorar 
el trànsit i la seguretat en aquest 
W\U[��3H�YV[VUKH�Z»OH�ZLU`HSP[aH[�
amb pilons. De fet, tot i no que 

Z»OHNP�TH[LYPHSP[aH[�ÄUZ�HYH��\U�IVU�
nombre de conductors ja usaven 
com a rotonda improvisada l’ampli 
LZWHP�X\L�Z\WVZH�SH�JVUÅ\uUJPH�KL�
S»HU[PNH�5�����HS�ZL\�WHZ�WLY�-HSZL[�
i el punt de partida de la carretera 
de Gratallops, amb la qual cosa la 
YV[VUKH�[HU�ZVSZ�ZPNUPÄJH�MLY�WHSuZ�
allò que ja era un hàbit viari per a 
un elevat nombre de conductors. 
Aquesta intervenció viària també 
Z»OH�HWYVÄ[H[�WLY�YLVYKLUHY�LS�[YnUZP[�
a la Rambla del Tancat, de manera 
que s’hi circuli d’una manera més 
lògica. 

Fanals de l’antiga N-420
7LY��S[PT��K\YHU[�LS�TLZ�KL�THYs�
també es va iniciar la renovació dels 

fanals i el sistema lumínic de bona 
WHY[�KL�S»HU[PNH�JHYYL[LYH�5�����HS�
seu pas pel municipi, després que 
el Ministeri de Foment traspassés 
la seva titularitat a l’Ajuntament 
justament aquest any. Fruit d’aquest 
acord, s’han pogut renovar per 
complet els fanals i les lluminàries 
LU[YL�LS�[VTI�KL�S»HU[PNH�5�����
P�SH�ILUaPULYH��TLU[YL�X\L�KL�SH�
ILUaPULYH�ÄUZ�H�S»HU[PNH�*YL\�9VQH�
tan sols es canvien les lluminàries. 
7HYHSÇSLSHTLU[��SLZ�VIYLZ�Z»HWYVÄ[LU�
per millorar el subministrament elèc-
[YPJ�H�SH�aVUH��X\L�LYH�VIZVSL[��
Tot plegat representa un salt enda-
vant en tots els sentits pel que fa 
al sistema d’il·luminació de l’antiga 
5������;HU�ZVSZ�LU�[LYTLZ�K»LZ[HS]P�
energètic, la instal·lació de lluminà-
ries LED implicarà un estalvi anual 
al municipi de 2.316 € (aproxima-
dament), segons els càlculs que 
ha fet l’Ajuntament. Alhora, però, 
també cal tenir en compte que 
l’execució de les obres es fa gairebé 
H�JVZ[�aLYV�WLY�HS�T\UPJPWP��QH�X\L�
és Foment qui es fa càrrec de les 
despeses arran de l’acord al qual es 
va arribar amb el consistori. 

Executades diverses obres per 
millorar el dia a dia del municipi

Rotonda instal·lada a la cruïlla de la plaça d’Antoni Vilanova el passat mes de març.

.YHU�LZ[HS]P�WLS�JHU]P�K»PSÇS\TPUHJP}�H�S»HU[PNH�5�����
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Falset serà el segon municipi de la 
província de Tarragona en dotar-se 
d’un Pla Estratègic de Cultura. 
L’objectiu és que aquest nou pla es 
pugui aprovar abans de l’estiu, amb 
l’objectiu que les línies de treball i 
KL�KPUHTP[aHJP}�X\L�Z»LZ[HISLP_PU�
per als propers anys es comencin a 
executar justament aquest mateix 
2017.
En aquests moments s’està 
enllestint la redacció del pla, en la 
qual han participat entitats, grups 
polítics, tècnics i particulars. D’una 
banda, han exposat les seves opi-
nions en el decurs de les diverses 
reunions programades per l’Ajunta-
ment i de les vistes als espais cultu-
rals. De l’altra, han fet les aportaci-
ons que han considerat oportunes a 
l’esborrany del document que se’ls 
hi va fer arribar.
*HYSVZ�)Y\SS��YLNPKVY�KL�*\S[\YH��HÄY-
ma que per a l’equip de govern “era 
molt important que aquest pla es-
tratègic comptés amb la participa-
ció de tots aquells actors que tenen 
incidència en matèria sociocultural i 
es gestés des del consens”.
“La cultura i el patrimoni són fona-
TLU[HSZ�LU�SH�KLÄUPJP}�KL�SH�PKLU[P[H[�
d’un territori, i no ens podem per-
metre restar importància a aquest 
fet, sinó tot el contrari: hem de tenir 
molt clar quines han de ser les 
estratègies per promoure’n l’estudi, 
conservació i difusió en els propers 
anys”, subratlla Brull.

El Pla estratègic 
de Cultura, a punt 
d’enllestir-se

La intervenció 
al camí de les 
Esplanes es fa 
amb visió 
de llarg termini

Falset va tornar a ser el punt de sor-
tida i arribada (el passa 9 d’abril) de 
la Škoda Gran Fondo Priorat MTB, 
una prova cicloturista en bicicleta 
de muntanya. 
La Škoda Gran Fondo Priorat 
recorre entre vinyes els senders i 
pistes de la comarca, oferint als 
participants dos circuits en funció 
de les seves condicions físiques 
i tècniques. El circuit pensat per 
als bikers més experimentats és el 
Gran Fondo, amb 98 quilòmetres de 
distància i 2.896 metres de desnivell 
acumulat. L’altra possibilitat és el 
4LKPV�-VUKV��\U�JPYJ\P[�KL����X\P-
S~TL[YLZ�P�������TL[YLZ�KL�KLZUP]LSS�
acumulat. 

La Gran Fondo 
Priorat, a Falset
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La formació barcelonina Manel 
actuarà a Falset el dissabte 12 
d’agost, en un concert que servirà 
per obrir els actes de la Festa 
Major.

 L’actuació tindrà lloc a 
l’envelat que s’instal·la per festes 
a l’Euterpe, al costat del camp 
de futbol vell -on s’habilitarà una 
nTWSPH�aVUH�K»HWHYJHTLU[���P�SLZ�
entrades es posaran a la venda el 
dia de Sant Jordi.

Serà la primera vegada que 
Manel actuï a la comarca del 
Priorat, i ho farà per presentar el 
seu quart disc “Jo competeixo”. A 
diferència dels anteriors, enregis-
trats en estricta intimitat, aquest 

[YLIHSS�ZPNUPÄJH�SH�ZL]H�WYPTLYH�
experiència amb un productor, 
el nord-americà Jake Aron, que 
ha col·laborat amb artistes com 
.YPaaS`�)LHY��[<U,�`(Y+Z�P�*OHPYSPM[��
LU[YL�K»HS[YLZ��,S�YLZ\S[H[�Z}U�VUaL�
JHUsVUZ�X\L��THZ[LYP[aHKLZ�H�
SterlingSound per Chris Gehringer 
�9POHUUH��+YHRL��5HZ��>\�;HUN�
*SHU���YLKLÄULP_LU�LS�ZL\�ZV�HTI�
matisos electrònics.

23 d’abril a la venda
Si es compra abans, l’entrada 

tindrà un preu de 15 euros i, si es 
fa la mateixa nit del concert, en 
costarà 18. Les entrades es po-
dran adquirir, a partir del 23 d’abril, 

a Falset (Ajuntament de Falset, 
Hotel Restaurant Lotus Priorat, Bar 
*HSHP_�KL�:HZ[YL��)HY�=P�5V]LSS���
H�9L\Z��3(56=(�9nKPV���9L\ZKP-
gital.cat. Raval Santa Anna, 2, 3r 
pis) i a través d’Internet, en una 
plataforma per determinar.

,S�JVUJLY[�LZ[n�JVVYNHUP[aH[�
pels mitjans Reusdigital.cat i 
3(56=(�9nKPV��LU�JVSÇSHIVYHJP}�
amb l’Ajuntament de Falset i, de 
moment, compta amb el suport 
de Damm i del CF Reus Deportiu, 
ja que s’emmarca en un seguit 
d’accions previstes pel club amb 
l’objectiu d’estrènyer lligams amb 
el Priorat; i amb la col·laboració de 
Ràdio Falset.

El grup Manel encetarà la 
Festa Major d’aquest any

Portada del darrer disc del grup Manel. 

Cinema
El que ens espera a l’Artesana

CONFESSIONS D’UN 
EXPRESIDENT
Queco Novell és un 
expresident sense 
pels a la llengua 
que parla amb total 
llibertat i ironia so-
bre conceptes que 
han passat a for-
mar part del nostre 
dia a dia, com la 
KZQ[Q�ÅVIVKMZI��TI�
desconnexió de la 
classe política amb 
el poble, el segrest 
econòmic dels pa-
ïsos endeutats, la 
corrupció, la vella 
política i la nova, 
les privatitzaci-
ons...

LA LA LAND
Arriba a Falset la 
gran triomfadora 
de la cartellera 
KQVMUI\WOZoÅKI�
dels darrers me-
sos, un èxit absolut 
de crítica i públic. 
Es tracta d’una 
comèdia romàntica 
que és una versió 
moderna dels mu-
sicals clàssics de 
0WTTa_WWL��-T�ÅTU�
conta la història 
d’una cambrera 
que aspira a estre-
lla de cine i d’un 
pianista de jazz 
sense feina. 

ELS BARRUFETS
Són un clàssic per 
als més petits, però 
sempre tornen a 
força i amb èxit. En 
aquesta ocasió, la 
pel·lícula. En aques-
ta nova aventura, 
els personatges 
preferits pels més 
petits de la casa 
descobriran que no 
han estat mai sols, 
que prop del seu 
poble hi ha d’al-
tres poblacions de 
JIZZ]NM\[�Y]M�ÅV[�
aleshores creien 
que no eren més 
que llegendes. 
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El teatre es fa un lloc a la Fira del Vi de Falset 
amb el “Gotim”, un festival d’obres breus que es 
representaran el diumenge 30 d’abril en diversos 
espais de Falset. 

En concret són tres obres de microteatre de les 
quals se’n faran tres representacions consecutives 
(17:30, 18 i 18:30h) al teatre L’Artesana, al Consell 
Comarcal del Priorat i a la seu de l’Associació de 
Jubilats.

En aquesta primera edició, les obres en car-

tell seran “Matrimoni de Connivència”, en la qual 
LZ�TVZ[YLU�SLZ�PU[LYPVYP[H[Z�K»\UH�WHYLSSH"�¸5PUPZ¹��
una conversa entre la Verge Maria i Sant Francesc 
d’Assís,  i “6 autors a la recerca d’un personatge”, 
una paròdia inversa de l’obra “Sis personatges a la 
recerca d’un autor”. 

Les obres plantegen situacions més que curio-
ses i hilarants, bon teatre concentrat per fer passar 
\UH�THNUxÄJH�LZ[VUH�HSZ�LZWLJ[HKVYZ�X\L�LZ�KVUH-
ran cita a Falset en el marc de la Fira del Vi. 

Neix el festival Gotim de microteatre
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L’Acadèmia del Cinema Català i 
l’Ajuntament de Falset han signat 
recentment un conveni de col·la-
boració que permetrà el visionat al 
municipi de produccions catala-
nes del “Cicle Gaudí”. 
En concret, i exceptuant juliol i 
agost, es projectarà cada mes una 
pel·lícula o documental d’aquest 
cicle al teatre L’Artesana.
El conveni signat per Isona Pas-
sola, en representació de l’Acadè-
mia del Cinema Català, i Jaume 
Domènech, alcalde de Falset, 
estableix que l’acadèmia es farà 
càrrec de programar, gestionar i 
assumir el cost dels drets d’ex-
OPIPJP}�W�ISPJH�KL�SLZ�WLSÇSxJ\SLZ��
així com de la difusió del cicle en 
l’àmbit català. Per la seva part, el 
consistori es compromet a cedir la 
sala i promoure les projeccions a 
nivell local.
El conveni també estableix que el 
preu de les entrades s’haurà de 
Ä_HY�LU�����Á��[V[�P�X\L�LZ�WVKYHU�
fer preus especials en alguns 
casos, sempre que aquests no 
siguin inferiors als 3€. La recap-
tació neta recaptada per la venda 
d’entrades correspondrà íntegra-
ment a l’Ajuntament.

Bones condicions
Carlos Brull, regidor de Cultura, 
ha manifestat la seva satisfacció 
per la signatura del conveni, “ja 
que ens permet seguir potenciant 
la programació de l’Artesana amb 
produccions de qualitat i, a més, 
en unes condicions molt bones 

Falset entra a formar part del “Cicle Gaudí”
L’Ajuntament i l’Acadèmia del Cinema Català signen un conveni de col·laboració

Imatge del cicle que portarà de manera estable cinema català a l’Artesana.

per a l’Ajuntament”. D’altra banda, 
el regidor remarcava “el gran 
interès que l’Acadèmia del Cinema 
Català ha mostrat en portar el Cicle 
Gaudí a Falset, un fet que demos-

tra que, poc a poc, L’Artesana 
s’està fent un lloc en el circuit 
d’espais culturals i lleure”.
Les primeres produccions que es 
projectaran a Falset en el marc del 

“Cicle Gaudí” seran les pel·lícules 
“Incerta Glòria” i “Un monstre em 
ve a veure” i el documental “Es-
panya en dues trinxeres, la Guerra 
Civil en color”.

15

,S�4\ZL\�5HJPVUHS�K»(Y[�KL�
*H[HS\U`H��45(*��OH�JLKP[�K\YHU[�
dos anys la pica baptismal que 
formava part de l’antiga església del 
JHZ[LSS�KL�SH�]PSH��\UH�WLsH�OPZ[~YPJH�
de gran valor en la qual s’hi poden 
contemplar els escuts de Falset i el 
Comtat de Prades.

La cessió de la pica baptismal, 
que pertany a la col·lecció del 

45(*��OH�LZ[H[�WVZZPISL�NYnJPLZ�
a un conveni signat pel museu i el 
consistori falsetà, amb l’objectiu 
X\L�HX\LZ[H�UV�ZPN\P�S»�UPJH�WLsH�
vinculada a Falset que el museu 
cedeix per ser exposada de manera 
temporal en diferents espais del 
poble, com l’església, l’Institut de 
Cultura i Patrimoni i el futur museu 
X\L�Z»LTWSHsHYn�HS�*HZ[LSS�

Retorn temporal de la pila 
baptismal de l’antiga església

Lliurament de la pila baptismal, ja a Falset.
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POCS DIES ABANS DE L’11 DE SETEMBRE 
DEL 1714, ELS MIQUELETS, COMANDATS 

PEL CORONEL ANTONI VIDAL, VAN 
DERROTAR LES TROPES BORBÒNIQUES 

QUE OCUPAVEN EL CASTELL DE FALSET

REPORTATGE

El 31 d‘agost les tropes del 
coronel dels miquellets Antoni Vidal 
arriben a Falset i es preparen per 
entrar a la vila. El capità borbònic 
:HU[H�*Y\a�KPZWVZH�X\L�LSZ�]L{UZ�
defensin les muralles del poble, però 
els miquelets i voluntaris entren a 
les tres de la matinada sense cap 
oposició i bona part dels habitants 
de la vila prenen les armes per incor-
porar-se amb ells. Al capdavall eren 
els seus amics, coneguts i parents. 

El capità borbònic Manuel Santa 
*Y\a�HTI�LS�ZL\�KLZ[HJHTLU[��
format per la seva companyia de 
granaders del regiment de Madrid, 
YLMVYsHKH�HTI�[YLU[H�KYHNVUZ�KLSZ�
esquadrons d‘Osuna i de Grimau, 
és a dir al voltant de cent-cinquanta 
homes, es refugien al castell, que 
només té una porta i, a més a més,  
protegida per tres travesseres o 
trinxeres. 

Els soldats sí que presenten 

resistència i en l‘intercanvi de trets 
una bala mata a Pere Llaberia veí 
del poble però com escriu el rector 
de Falset: «no pogué rebre sinó 
lo Sagrament de la penitencia y 
de la extrema unció, perquè en 
aqueix dia nos pogué enterrar en 
la Iglesia de Sant Francesc per la 
gran pluja de las bales que baixa-
ven del Castell contínuament com 
encara se coneixen en las parets»

Pel matí de l‘1 de setembre el 
rector puja al castell i demana al 
capità borbònic permís per en-
terrar els morts. Vegem les seves 
paraules: «Jo pugí al Castell per a 
demanar suspensió de Armas per 
enterrar los Morts, la qual me con-
cediren per lo espai de dos hores 
en que hi pogueren dir Missa»109

Quan parla en plural referit a 
SH�TPZZH�tZ�WLYX\u�WLY�YLHSP[aHY�
aquesta tasca fou acompanyat 
per cinc religiosos, i el propi rector 

escriu que si ho haguessin sabut 
hi haurien participat tots els 
eclesiàstics. Tot això ens fa pen-
sar que els morts, sense comptar 
els ferits, serien nombrosos.

En aquest primer assalt les 
tropes del coronel conquereixen 
les dues primeres d‘aquestes de-
fenses i després de la treva acon-
seguida pel rector, Vidal demana 
HS�JHWP[n�:HU[H�*Y\a�\UH�YLUKPJP}�
honrosa. Davant la seva negativa, 
a la tarda del dia 1 i la nit subse-

güent es reprén el combat per a 
conquerir el castell. Les tropes de 
l‘Antoni Vidal passen la tercera 
travessera i des de l‘església de 
Sant Francesc i des de la casa 
del rector aconsegueixen arribar 
ÄUZ�H�\UH�HSsHKH�JVUZPKLYHISL�
de les torres de la fortalesa. El 
JVYVULS�=PKHS�PUZ[H�H�:HU[H�*Y\a�
per segona vegada a rendir-se, 
cosa que el capità borbònic no 
accepta. Fins a matinada del 2 
de setembre continua el combat, 

Aquest és un extracte de 
la recerca inèdita que, en 
forma de llibre, veurà la 
llum els propers mesos 
i que té el 1714 i Falset 
com a protagonista. L’es-
tudi és obra de l’histori-
ador Antoni Muñoz, que 
ha certi"cat que els Bor-
bons van patir al castell 
de Falset l’última derrota 
just abans de l’11 de se-
tembre.

Falset entra a la 
Història del 1714
Text: Antoni Muñoz
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El castell de Falset, com a escenari de l’última derrota dels Borbons abans de l’11 de setembre del 1714.
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REPORTATGE

i a les set del matí, veient que era 
impossible resistir, admet lliurar el 
castell i la guarnició en un pacte 
d‘honor entre militars.

El brigadier Manuel Busta-
mante escriu: «como el dia 31 del 
WHZHKV�[VTHYVU�SVZ�ZLKPaPVZVZ�SH�
villa de Falsete, por escalada, y 
ZPU�UPUN\UH�YLZPZ[LUaPH®�

Ja sabem que s‘equivoca de 
dia i sobre la duresa del combat, 
en un intent de fer responsable 
:HU[HJY\a�KL�SH�WuYK\H�KL�SH�
fortalesa i és que els borbònics 
difícilment podien entendre la 
pèrdua del castell de Falset. 
Els resultava increïble que, al 
capdavall, uns pagesos fossin 
JHWHsVZ�K»\UH�NLZ[H�TPSP[HY�[HU�
extraordinària. 

:HU[H�*Y\a�PUMVYTH�KL�SH�YLU-
dició a Bustamante amb aques-
tes paraules: «Muy Señor mío. 
Pongo en la noticia de Vuestra 
merced Como esta mañana a 
las siete de la mañana después 
de haber ganado las tropas del 
Señor Don Antón Vidal Primera 
y segunda Cortadura, Parte de 
SH�MVY[PÄJHJP}U�KLS�*HZ[PSSV��TL�
fue preciso el Capitular, entre-
gando la Guarnición Prisionera 
de Guerra: y después de haber 
perdido la mayor parte de solda-
dos: y hemos hallado tan buen 
acogimiento entre estos Señores 
6ÄJPHSLZ�KL�SV�X\L�LZ[HTVZ�T\`�
agradecidos y esperamos en 
HKLSHU[L�UVZ�MH]VYLaJHU�JVTV�
hasta ahora. Es cuanto se me 
ofrece Decir a Vuestra merced a 
Cuya obediencia quedo dese-
HUKV�5\LZ[YV�:L|VY�.\HYKL�H�
Vuestra merced muchos años 
como deseo. Falsete y 7e. a 2 de 
����¹

La victòria catalana és en-
fosquida per una trista notícia. 
El coronel Antoni Vidal és ferit 
greument en uns dels darrers 
assalts al castell. Deixa el seu 
comandament a Lluís Magrinyà, 
militar i jurat en Cap de Falset, 
amb aquestes paraules que es-
criu Castellví, traduïdes en català 
per Albertí: «Més val morir que 
restar sense llibertat».

El notari Bernardí Llop, 
responsable de salvar l‘arxiu del 
duc, anota al seu informe: «con-
tinuando los Sediciosos el man-
tenerse en la Villa de Falset hasta 
los seis de dicho mes de Setiem-
bre en que tuvieron noticia, que 
subian algunos Destacamientos 

de las Tropas de Su Majestad… 
7VY�SV�X\L�`V�KPJOV�5V[HYPV�`�
Archivero con permiso del Cabo 
de los Sediciosos, el dia siete del 
TLZTV�TLZ�WVY�SH�TH|HUH�OPaL�
baxar todos los caxones, en que 
estaven los papeles del Archivo, 
H�SH�*HZH�KL�SH�=PSSH��`�SLZ�OPaL�
acomodar en la Sala del Consejo, 
quedandome en mi poder la llave 
de la Puerta: Y mientras estava 
ZHJHUKV�SVZ�JH_VULZ��LTWLsHYVU�
a derrivar, y demolir el Castillo, y 
acavados de sacar (els calaixos 
de l‘arxiu) le pusieron fuego en 
diferentes partes, de forma que ha 
quedado muy arruinado».

De tot això inferim que An-
toni Vidal, abans de morir, havia 
donat ordre de conservar l‘arxiu 
del duc. El matí del dia 7 el notari 
acaba de treure les caixes dels do-
cuments, alhora que els miquelets 
participaven en l‘enterrament d‘en 
Vidal. En acabar l‘enterrament i 
esperant que el notari tregués tota 
la documentació, és llavors quan 
enderroquen el castell i després 
el cremen. El permís que l‘Anto-
ni Vidal dóna al notari per treure 
l‘arxiu abans d‘arrasar el castell, 

moments abans de morir, és un 
exemple del comportament cívic 
del coronel en respectar la vida 
KLS�UV[HYP��JVULN\[�IV[PÅLY��P�SºHY_P\�
documental del duc de Cardona.  

Aquesta versió d‘en Bernar-
dí encaixa amb tot detall en allò 
X\L�ÄN\YH�LU�LS�SSPIYL�K»~IP[Z�KL�
Falset, on s’informa de com va ser 
l‘enterrament del coronel: «El dia 6 
de setembre, morí, i l‘endemà fou 
enterrat el cadàver del Comandant 
de Miquelets, i voluntaris Anton 
Vidal de Xerta en la Ribera d‘Ebre. 
Rebé tots els sagraments amb 
molta devoció. Està enterrat en la 
tomba de la Confraria del Roser 
de l‘Església de Sant Francesc. Se 
li va fer enterrament general amb 
absolta abans, i noctierno».

L‘“absolta libera me” i el “noc-
[PZ�¤[LYUV¹�LYLU�JHU[Z�SP[�YNPZ�X\L�
només es feien servir en enterra-
ments de nobles o persones amb 
qualitats excepcionals, com ja hem 
H]HUsH[��3º(IZVS[H�LZ�JHU[H]H��LU�
acabar la missa, durant el recorre-
gut per portar el cos del difunt al 
seu sepulcre. Una de les estro-
fes deia: «Absolta, allibereu-me, 
Senyor, de la mort eterna en el dia 

terrible, quan s’estremeixin el cel; 
Quan has de venir a jutjar el món 
pel foc».

El noctierno, o nit eterna, s‘ini-
ciava a cantar quan es procedia a 
cobrir el sepulcre i continuava al 
llarg del temps que durava en se-
gellar la sepultura. Existeixen tan-
tes versions diferents amb tantes 
estrofes que és difícil triar. Totes 
fan referència a la resurrecció dels 
morts recuperant “els seus vestits 
KL�JHYU¹�KLZWYtZ�KLS�Q\KPJP�ÄUHS��

Hem citat aquestes paraules 
WLY�PU[LU[HY�YLÅLJ[PY�X\u�]H�Z\JJLPY�
a l‘enterrament del coronel Antoni 
=PKHS��ÄSS�KL�?LY[H�P�WYxUJLW�KL�SH�
terra catalana.

Fou enterrat en presencia 
dels miquelets, voluntaris i veïns, 
vinguts de totes les comarques 
de Tarragona, que constituïen el 
seu exèrcit. És de suposar que no 
tots cabrien a l‘església de Sant 
Francesc de Falset i una bona part 
hi restarien fora. El silenci només 
seria trencat pels eclesiàstics, can-
tant les absoltes i els interminables 
nocturns. Així rebé sepultura el co-
ronel Antoni Vidal a Falset, quatre 
dies abans de l’11 de Setembre.
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GRUP INDEPENDENT

Farà gairebé dos anys que el Grup Independents 
per Falset estem al capdavant del govern municipal. 
Arribem, doncs, a l’equador d’aquesta legislatura. Diu 
la dita que “no sempre plou al gust de tothom” i és 
ben, cert: no és fàcil acontentar tothom. Tanmateix, 
des de l’equip de govern intentem treballar per tots 
vosaltres ja que, la nostra prioritat sempre heu estat 
els falsetans i falsetanes. 

Iniciem aquests darrers dos anys de mandat amb 
la mateixa il·lusió i ganes que vam començar l’any 
2015. Encetem aquests vint-i-pocs últims mesos 
amb nous projectes per Falset, donant continuïtat als 
que ja hem emprès, i perseverant en fer de Falset un 
poble de somni.

No volem acomiadar aquest breu sense donar 
les gràcies a tots aquells i aquelles que ens heu 
acompanyat i ens seguiu acompanyant en aquesta 
aventura, a tots els falsetans i falsetanes que amb el 
vostre treball – ja sigui a través de les entitats, dels 
vostres establiments i negocis, a títol individual, etc 
– contribuïu a fer de Falset un poble viu i dinàmic. 
Gràcies a tots! 

Dos anys de 
govern

GRUP SOCIALISTA

El grup Municipal del PSC intentem obtenir informació del funcionament de l’ajuntament i alhora comuni-
car als veïns aquells aspectes que ens preocupen.

Per això assistim a les reunions que se’ns convoca: amb l’alcalde, a l’Institut de Cultura i Patrimoni de 
Falset, a les Comissions, als Plens. També fem preguntes ja sigui al Ple o per escrit. 

Aquest trimestre hem presentat per escrit vuit interpel·lacions. No totes han rebut resposta.
Al mateix temps, nosaltres hem repartit uns díptics per donar a conèixer a la vila tot allò que creiem que 

necessita un altre canal d’informació. Tenim la voluntat de continuar aquest tipus de publicació.
Per una notícia puntual podeu consultar al Facebook: /PSC Falset. Legislatura 2015-2019 i qualsevol notí-

cia, queixa o suggeriment que ens vulgueu fer arribar l’adreça electrònica és pscfalset@mail.com

Des de l’oposició

18

GRUP UNIÓ

Aquesta es la darrera carta que us adreço 
com a Regidor d’Unió Democràtica de Catalunya.

L’escric perquè en tinc l’obligació però també 
perquè en tinc necessitat. Són tan sols quatre 
ratlles que mai no hauria volgut haver d’escriu-
YL!�JVT�It�ZHIL\��OH�HYYPIH[�LS�ÄUHS�KLS�JHTx�
d’Unió Democràtica, i no pas com a instrument 
polític perquè hagin caducat els nostres principis 
fundacionals.

Hi hem arribat per fallida econòmica, a la 
qual ens hi ha abocat inexorablement la pèrdua 
de la nostra presència parlamentària, agreujada 
per la l’escissió que vam patir a mitjans del 2015 
arran de la minva dels càrrecs polítics.

Arribat a aquest punt, jo, com a regidor 
d’Unió, continuaré mantenint la meva responsa-
IPSP[H[�WVSx[PJH�ÄUZ�HS�ÄUHS�KLS�THUKH[��THPN�KL�
2019) i conservaré el nom d’Unió.

No podria ni voldria acabar aquest comiat 
sense expressar un agraïment profund als com-
panys de l’equip de govern d’Independents per 
-HSZL[�WLY�SH�JVUÄHUsH�X\L�OHU�KPWVZP[H[�LU�TP�

També vull dir-vos que per a mi ha estat un 
honor haver pogut representar Unió Democràtica 
de Catalunya.

Falsetans, la meva obligació i il.lusió és con-
tinuar treballant per Falset, el meu poble.

La il·lusió 
de treballar 
per Falset 

GRUP CONVERGÈNCIA

En el debat de les últimes eleccions munici-
pals, ara fa gairebé dos anys, altres partits ens 
proposaven tancar els ulls per imaginar el Falset 
que volíem. El grup al que represento va explicar 
quina era la realitat municipal i quin era el nostre 
plantejament per sortir del forat econòmic en el 
que estaba el nostre Ajuntament.

Dos anys desprès , a mig mandat, no nomès 
no s’ha millorat la situació econòmica sinó que 
podríem dir ha empitjorat. Per això ens han 
obligat a presentar un Pla Econòmic Financer, 
una eina  que en principi hauira de reduir el deute 
T\UPJPWHS�H�ÄUHSZ�K»HU �̀�ZP�LSZ�KL\YLZ�LZ�MHU�JVT�
caldria.

 En conseqüència, el que toca es obrir els ulls 
i ser realistes, fent servir un projecte per Falset 
coherent amb la situació real.

 Cal constatar que a partir del moment en que 
no es va vulguer atendre la realitat s’ha perdut un 
temps preciós i ja cal que mai més no tornem a 
tancar els ulls.”

Empitjora la 
situació

Aquest espai recull els 
articles que ens han fet arribar 

els grups polítics  amb 
representació  a l’Ajuntament, 

tot expressant la seva  visió del 
municipi o del govern. 
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