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Els projectes que
ara executem en
el marc del Pla
de barris estan
subvencionats
per la Generalitat
en un 75%,
amb la qual
cosa entenem
que no podíem
deixar passar una
oportunitat com
aquesta

-

Creiem fermament que no

i Patrimoni, la neteja del barranc,

-

-
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ENTREVISTA

Xavier Rull
Un falsetà a la recerca de paraules
Text i fotos: Redacció

El falsetà Xavier Rull, collita del 1972, és màster en Lexicografia per la Universitat
Pompeu Fabra i doctor en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili, on hi
exerceix de professor. Entre els seus llibres, n’hi ha de tan diversos com: ‘Diccionari
del vi’, ‘La formació de mots’, ‘El parlar d’Andorra dels segles XVII i XVIII’ o el seu últim
treball (‘Més enllà de l’acronímia’). En aquesta entrevista mirem d’esbrinar coses com
ara per què a Falset parlem tant amb la lletra “e”, com si fóssim lleidetans.
parlem?

–Com és que a Falset parlem
tant amb la lletra “e”? I ens ho
diuen sovint: “parles com si
fossis de Lleida”.

-Però això és molt difícil de

-És possible, per tant, que
Falset fos repoblat per gent
que baixava del Pirineu
occidental i això expliqui com

-Quina és?

aventura estàs posat? Quin és
el teu projecte més personal?

–Per què pasa, això?
Històricament, com s’explica?

«Tots som
hereus del
català que
parlaven els
repobladors
cristians del
lloc on vivim»

-Per tant, el llatí que parlava
algú de la zona de Falset podia
sonar diferent al llatí d’algú de
Barcelona?

-Com s’han format
històricament?

5
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«D’aquí a cent
anys, potser no
parlarem tots
com si fóssim
de Barcelona,
però sí que el
català serà més
homogeni i no
hi haurà tantes
diferències
dialectals»

dels estrangerismes és més gran
que mai?

-Per exemple?
van entrar a Catalunya arran,
hem de mirar?

el vocabulari relacionat amb la
-Això és el mateix que ara passa
amb la informàtica, no?

m
–Això també és inevitable,
suposo.

-Tants anys de mitjans públics
en català, han esborrat les
diferències que hi havia entre
dialectes? Això s’ha estudiat?
-I això és dolent, o com ens ho

-D’aquí a cent anys, parlarem
tots barceloní?

6
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Comencen les obres del Pla de barris

-

-

-

Simulació de la rehabilitació de Cal Pàmies, al carrer Davall número 1.

-

-

-

-

-

sine die

-

titut de Cultura i Patrimoni, entre
-
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La música sona a Cal Pàmies
Atesa la situació de ruïna de
al costat de la Biblioteca),
el projecte proposa una
rehabilitació en dos parts. La
primera part és l’habilitació de
l’Escola de música a les plantes
baixa, primera i golfes.
El projecte també preveu refer
els forjats de nou i mantenir i
restaurar la façana que dóna al

carrer Davall.
El regidor de Cultura, Carlos Brull,
idoni perquè permet concentrar
els equipaments de caire cultural
i perquè cobreix les necessitats
de l’Escola de música tant pel
que fa a classes com assajos”.
Brull es felicita que, d’aquesta
manera, Falset solucioni una
demanda històrica.

Les dues façanes de Cal Pàmies, la del carrer Davall i la dels rentadors

Pavimentació de carrers

Un bocí del carrer de l’Era que serà pavimentat novament.

Mitjançant el Pla de barris, es
preveu intervenir en diversos
carrers del nucli antic:
Malanyet, Torroja i de l’Era.
Concretament, el projecte
preveu executar les següents
obres: “la nova pavimentació,
la substitució de serveis de
la xarxa d’aigua potable i de
clavegueram, el soterrament
dels creuaments de la xarxa

de telefonia, baixa tensió i
la preinstal·lació de la xarxa
de subministrament de gas,
així com la renovació de la
lluminària de l’enllumenat
públic”. Les solucions
adoptades varien segons les
condicions de cadascun dels
carrers i les al·legacions que
van presentar els veïns i que es
van tenir en compte.

L’entorn de Cal Magriñà
El projecte que s’impulsa
a l’entorn de Cal Magriñà
preveu el condicionament de
l’exterior que dóna a l’Euterpe,
la rehabilitació del pontaqüeducte i l’habilitació d’un
nou punt d’accés al centre
històric de la població, a través
dels rentadors.

L’objectiu és dotar de major
dinamisme i atractiu aquest
espai urbà, alhora que es
millora i s’agilita la connexió
del nucli antic de la vila
amb l’Euterpe i el Pont. La
construcció d’una passera
entre els detrassos de cal
Magriñà i els rentadors ha estat
la solució escollida.

El pont-aqüeducte de Cal Magriñà, que serà restaurat.

Intervenció al Pla de missa
Entre els projectes inclosos
al Pla de barris també hi ha

Plànol de la intervenció entre la plaça de Sant Jordi, Vallmoreres i el carrer de l’Hospital vell.

que toca a l’església i que
permetrà connectar la plaça

carrers situats en aquesta
zona històrica del poble. En
total, són 920 metres quadrats
sobre els quals s’intervé i
que passen a ser de caràcter

amb el carrer Vallmoreres i de
l’Hospital vell.
D’aquesta manera, s’urbanitza
un important espai lliure al
costat de l’església, alhora
que es guanya espai públic
i es millora la circulació i
la connexió entre diferents

s’enderroca és una construcció
de planta gairebé rectangular
situada entre mitgeres i d’us
residencial, que té entrada
al carrer Vallmoreres però
que toca tant a la plaça de
Sant Jordi com al carrer de
l’Hospital vell.
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Reordenació de l’Euterpe

Nou impuls
a les polítiques
de Joventut des
de l’Ajuntament

-

Parquing de l’Euterpe.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Economia: ens n’estem sortint

Replantejament de
terrasses al Pont
l’estiu de 2018
-

MIQUEL PUIG,
REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA

-

-

-

-

Inauguració del fanal restaurat de la plaça de la Quartera, amb motiu de la Festa Major.

-

-

-

Subvencions extraescolars per a 20 infants
-

-

evitarem un mobiliari caòtic en

-

-
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ESTIGUES AL DIA

El pagament d’impostos, més fàcil

Falset acollirà la
Gran Fondo Priorat
el dia 8 d’abril
ta en bicicleta de muntanya que

-

-

Moment de la signatura de l’acord.

-

-

-

-

-

Pren forma el mirador de Falset a l’alçada de la Roca Roja
-

-

-

Plànol del mirador de Falset a la carretera N-420.
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L’AIGUA ÉS VIDA

JOAN RAMON COLL,
GEÒGRAF I CLIMATÒLEG

Nens i nenes pinten una pancarta en defensa del riu Siurana, en un acte a la Quartera.

entre un 5 i un 15% a la comarca

Accions i pedagogia davant l’amenaça de la falta d’aigua
-

-

-

L’exposició al col·legi Antoni Vilanova, a final de novembre

12
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L’AIGUA ÉS VIDA

Precupació
per les conductes
incíviques

Millora de les condicions de
tractament de l’aigua potable

-

-

-

-

Canvis de trànsit
i estacionament

Instal·lació per al tractament d’aigua potable, en prevenció contra la presència de determinats contaminants.

-

-

-

Els nitrats d’usos
agrícoles i
ramaders són
un problema
al Camp de
Tarragona

-

-

-
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Nou Museu al castell, a l’estiu

Espectacles
El que ens espera a l’Artesana

-

CONCERT DE NADAL
El Quartet Mèlt

-

-

-

-

-

-

-

-

MAMMA MIA

-

-

MONTSE MATEOS, PROFESSORA

-

ELS PASTORETS
-

Els alumnes de l’Institut i el Taller Priorat.

-

-
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Nadal per a tothom a Falset

Iniciatives per
promoure Falset
-

-

-

-

-

-

el 21 d’octubre, com a centre
El Quartet Mèlt, en una de les intervencions a TV3.

-

-

-

-

15 anys de la remodelació de l’Artesana
-

-

Teatre de l’Artesana.
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REPORTATGE

L’Infant Pere: figura
medieval al castell
Text: Redacció

El llibre ha estat editat
recentment i duu per títol: ‘L’infant Pere d’Aragó
i d’Anjou: “molt graciós
e savi senyor”’. L’obra reivindica la figura d’aquest
personatge, des de Falset,
com a Comte de Prades,
va modernitzar la Corona
catalano-aragonesa i va
ser el gran impulsor de la
mineria a la comarca del
Priorat.

Una imatge del Saltiri anglocatalà que va fer acabar l’Infant Pere mentre exercia de Comte de Prades.

UN COP ESTABLERT A FALSET, L’INFANT
PERE POTENCIA L’ACTIVITAT MINERA,
QUE DEIXA DE SER TESTIMONIAL I
PASSA A SER FONAMENTAL PER AL
PRIORAT I LA CORONA

-

-

-

-

-
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-

-

-

Una de les escases imatges al·lusives que es coneixen de l’Infant Pere.

-

Un llibre
fonamental

dieval a la comarca del Priorat,
-

-

-

-

-

-

How to do things
with words

-

el modernitzador de la cancelleria reial de la Corona catala-

i la comarca, com un element
dinamitzador econòmicament
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GRUP CONVERGÈNCIA

GRUP INDEPENDENT

Treball quotidià i República catalana Petita
Quan les persones que formem part del grup
Independents per Falset ens vam reunir les primeres
vegades per tal de tirar endavant el programa electoral
que ens permetés presentar-nos a les eleccions de
l’any 2015, tots i cadascun de nosaltres vam tenir clar
que lluitaríem perquè Falset formi part d’una futura
Catalunya lliure i independent i, amb aquestes mateixes
paraules, ho vam escriure al programa. Quan el dia 13
de juny d’aquell mateix any 2015 els regidors i regidora
del nostre grup van prendre possessió del seu càrrec,
cadascun d’ells i ella van manifestar que es posaven a
disposició del govern de la Generalitat de Catalunya per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les institucions, l’Estat català,
lliure i sobirà. Estem encara disposats a treballar per la
voluntat del nostre poble, al costat de les institucions i al
costat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
La tardor de l’any 2017 es recordarà durant anys
gràcies a la defensa del dret a decidir que ha dut a
terme gran part de la societat del nostre petit país. El
dia 1 d’octubre, ja des de la nit abans i durant tot el dia,
molts falsetans i moltes falsetanes van protegir l’escola
perquè molts altres falsetans i moltes altres falsetanes
poguessin exercir el seu dret a vot.
Recordar allò què va passar a la plaça de les
ganitzat, respectuós, cohesionat... quin orgull de poble!
Sí senyors! Grans i petits vau convertir aquell dia en una
jornada festiva malgrat l’amenaça constant de poder
rebre la visita d’aquells qui de manera del tot rebutjable
van tancar col·legis electorals en poblacions de tot Catalunya, causant un miler de persones ferides, destrosses,
pànic. Tanmateix, vosaltres – tot i saber el que ens podia

El que segueix, tots ho sabeu: mobilitzacions,
aturades de país, detencions, els Jordis a la presó,
mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili, aplicació
del 155... Què ens espera a partir d’ara? De moment,
unes eleccions el proper 21 de desembre a les quals us
encoratgem a participar, a més de continuar defensant
els nostres drets, fer sentir la nostra veu al món, donar
suport a aquells qui es veuen privats de llibertat... Ànim!
Ni un pas enrere!
A desgrat de la situació en la qual es troba el
nostre país, la feina a l’Ajuntament ha de continuar,
i així ho hem continuat fent. En el ple del dia 24 de
novembre, el grup del PSC es lamentava de la situació
d’inseguretat econòmica que suposava l’aplicació del
155 per l’Ajuntament. Nosaltres també ho lamentem.
La diferència, però, resideix en què nosaltres no hem
donat suport a aquesta aplicació, com ha fet el Partit Soel funcionament de l’Ajuntament, en el nostre i en tots,
com també repercuteix directament o indirectament
en el d’altres institucions i entitats. Tanmateix, això no
impedirà que els projectes que en els propers mesos
tenim previst tirar endavant es vegin frenats.
Com ja hem dit, el treball a l’Ajuntament continua. En teniu una mostra en les pàgines d’aquesta
revista: els projectes de la Llei de Barris, la posada en
funcionament de la planta de tractament de nitrats, les
activitats a la Biblioteca, les actuacions a l’Artesana, les
subvencions per a activitats extraescolars, etc.
No podem concloure aquest escrit sense desitjar-vos a tots i a totes que passeu unes bones festes de
Nadal envoltats i envoltades de tots aquells i aquelles
qui estimeu i qui us estimen i que tingueu un bon any
2018 ple d’il·lusions, sorpreses i projectes fantàstics!
Visca Falset i visca el Priorat!

país. Mentre escrivia aquestes línies sortien
de la presó la gran majoria de consellers de la
Generalitat, tot i que encara no tots son lliures
(uns són a presó i els altres, a l’exili). Tenim a la
futur més proper i, segurament, el llunyà també.
Estem fent història i la pròpia història ens jutjarà.
que ha passat aquest últim any i a les properes
eleccions voteu en conseqüència del que s’està
vivint al nostre país. Per acabar, desitjar-vos unes
bones festes i un pròsper any 2018. Un any que
de, de ben segur, ens tornarà a posar al centre
dels ulls del món.

GRUP UNIÓ

Bon Nadal
Desitjo a tot el poble de Falset un bon Nadal
i un feliç any nou. Comencem aquest 2018
amb il·lusió i moltes ganes de treballar, servir i
atendre tots els veïns del nostre estimat poble.
Això és el que jo tinc en ment com a regidor de
Comerç, Mercat i Dinamització econòmica de
l’Ajuntament.
Aquests dies tan assenyalats, disfruteu-los
amb la família i els amics.
Bones festes.

GRUP SOCIALISTA

Falta de transparència
El Grup Municipal del PSC creu que el seu paper
des de l’oposició ha de ser vetllar perquè tots els
vilatans i entitats de Falset tinguin el mateix tracte
davant l’administració de l’Ajuntament, obtenir la informació que demanen, assabentar-se dels projectes
que duen a terme... Recordem que si vàrem sortir del
govern municipal va ser precisament per la manca de
transparència.
Per tot això vàrem presentar un ventall de preguntes, unes 15, en les quals es demana informació
de les subvencions a les entitats, la contractació de
tècnics i de personal, la situació de la Llei de Barris,
l’adquisició de l’Euterpe i de la Falbar, el manteniment
de l’antiga residència, les liquidacions de pressupostos, el consum d’aigua de tota la població i, en
d’interès informatiu....
Les preguntes havien de ser contestades per

escrit. En alguns casos, l’alcalde ens va respondre
oralment i, en d’altres, ho va fer per escrit. En quatre
d’aquests casos, tot i fer-ho per escrit, l’alcalde no
respon el que se li pregunta.
Aquestes preguntes són:
-Manteniment del camp de futbol, començament
de les obres.
-Tipus de projecte dissenyat per a una instal·lació
de tractament d’aigua al nucli urbà subvencionada
per la Generalitat i valoració econòmica d’aquest
projecte.
-Les dades relatives a la publicitat de la plaça, el
període de temps d’exposició dels anuncis, el tipus
de selecció i les modalitat de contractació, en relació
a cadascuna de les contractacions de personal fetes
per l’Ajuntament els darrers temps (a manca de majors concrecions, durant l’actual mandat).
-Els ajuts que van rebre les entitats de la població
durant el 2016 i quines han estat les associacions que

Es va demanar de manera reiterada que
responguessin i no hi va haver resposta. Vàrem
presentar la documentació a la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP) el 13 d’abril i aquest organisme sol·licità
un informe a l’Ajuntament de Falset el 12 de
resposta.
En el ple del 7 de juliol vàrem explicar tot el
procediment portat a terme i demanem de nou
que es compleixi la ressolució del Departament
de la Generalitat que vetlla per la transparència.
Pocs dies després i per correu ordinari, rebem
una carta on el consistori respon novament una
part de les preguntes. Ara i al mes de desembre
encara no tenim l’informació demanada.
Per l’incompliment dels drets d’accés a la
informació, decidim posar-ho en coneixement
de la Comissió de Garanties i ens dóna la raó per
publicació de la Resolució 187 a la pàgina web
del GAIP.
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Nadal Falset 2017-2018
Divendres, 15 desembre 2017
TALLER DE NADAL.
18:30h Biblioteca.
Diumenge , 17 desembre 2017
GALA BENÈFICA DE LA MARATÓ DE TV3.
18:00h Teatre l'Artesana.

Dimecres, 27 desembre 2017
LÀSER TAG.
18:00h a 21:00h Pavelló (majors de 12
anys).
Dissabte, 30 desembre 2017
TEATRE MAMMA MIA, EL MUSICAL.
22:00h Teatre l’Artesana.

Dimarts, 19 desembre 2017
NADALES A CÀRREC DELS MÉS PETITS DE
L'ESCOLA.
Diumenge, 31 desembre 2017
10:30h Biblioteca.
REBUDA DE L'HOME DELS NASSOS.
TALLER D'ILUSTRACIÓ I CREACIÓ
12:00h Pl. Quartera.
LITERÀRIA.
LA SANT SILVESTRE, BARRETINA &
18:00h Biblioteca.

GANDAIA.
16:00h inscripcions. Pl. Quartera.
17:00h inici cursa. Pl. Quartera.

Divendres, 22 desembre 2017
CANTADA DE NADALES AMB LA CORAL DE
L'ESCOLA.
18:30h Biblioteca.
Dilluns, 1 gener 2018
CONCERT REGINA SUREDA, ROBRECHT DE PORTA LA CARTA AL PATGE REIAL.
ROECK, QUINTET DE CORDA MOMPEU.
18:00h Pl. Quartera, seguidament,
19:30h Castell de Falset.
anirem a l'Absis del Castell.
Dissabte, 23 desembre 2017
CONCERT AMB EL QUARTET MÈLT.
22:00h Teatre l’Artesana.
Diumenge, 24 desembre 2017
FEM CAGAR EL TRONC DE NADAL I
DECOREM L'ARBRE DE NADAL.
17:00h Pl. Quartera.
Dilluns, 25 desembre 2017
BALL DE QUINTOS DEL 1999.
23:59h Pavelló.

Divendres, 5 gener 2018
REBUDA DE SSMM ELS REIS MAGS
D'ORIENT.
19:00h C/Miquel Barceló fins la Pl.
Quartera, seguidament, anirem a
l'Església.
Dissabte, 6 gener 2018
ELS PASTORETS DE FALSET.
18:00h i 20:00h Teatre l'Artesana.

COMISSIÓ DE REIS, Biblioteca Pública Estrem i Fa, Teatre l'Artesana, Ajuntament de Falset, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I DONES DE LA QUARTERA.
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