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PLA DE BARRIS. Amb l’acabament de

l’any 2019, han arribat a la seva fi les obres
previstes en la tercera fase de la Llei de barris,
que l’Ajuntament ha executat al llarg dels
darrers anys.
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MILLORES URBANES. L’Ajuntament
s‘ha esforçat els darrers mesos a tirar endavant
un seguit de millores a la via pública, que
s’han traduït en zones de càrrega i descàrrega i
reductors de velocitat, entre d’altres mesures.

08

UN NOU POU. Tot i que cal seguir sense
baixar la guàrdia, Falset comptarà amb una
nova font de subministrament d’aigua després
que sigui a punt de fer-se la connexió d’un nou
pou a la xarxa d’abastament.
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UN NADAL PER NO PARAR. Les
festes de Nadal arriben ben carregades
d’activitats a Falset, amb la qual cosa en
publiquem el programa d’una manera
detallada.
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INFO DE SERVEI

Si ets de Facebook, recorda que l’Ajuntament
de Falset té el seu propi compte, on pots estar
al corrent de les novetats i de tota l’activitat
municipal

Els pregons que diàriament fa l’Ajuntament
els pots rebre en el teu telèfon mòbil
mitjançant l’aplicació ebando, que és
completament gratuïta

Contenció en el pressupost de 2020
L’Ajuntament aprova un pressupost caracteritzat per la prudència
en les inversions a l’espera de la resolució de diversos plans d’ajuts municipals
L’Ajuntament ja té damunt la taula
el pressupost municipal per a l’any
2020. Es tracta d’un pressupost
que, pel que fa a la despesa, serà
de prudència i contenció, sense
que això impliqui de cap manera descuidar els projectes i els
serveis essencials. Es tanca l’any
amb els indicadors econòmics en
bona salut: la capacitat de finançament és positiva, l’Estalvi Net
també, i la ràtio d’endeutament
és inferior al 75% (molt per davall
del 110% màxim previst en la Llei
d’Hisendes Locals).
L’Ajuntament pressuposta uns
ingressos corrents aproximats
de dos milions set-cents seixanta-un mil euros, provinents dels
impostos directes (941.000€), dels
impostos indirectes (55.000€); de
les taxes, preus públics i altres
ingressos (1.063.000€); de l’Administració de l’Estat, Generalitat de
Catalunya i Diputació (679.000€),
i dels ingressos patrimonials
(23.000€).
També tindrem uns ingresos de
capital de 22.000€ de la Diputació
per la millora de la xarxa de claveguram del carrer Torroja.
Sobre els impostos municipals
Cara al 2020 s’ha aprovat l’increment de preus de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) Urbà, que
passa d’un tipus de gravamen del
0,585% al 0,614%, i que des de
l’any 2015 no s’havia modificat.
També s’ha incrementat l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb un coeficient que passa
de l’1,7% a l’1,8%, i que des del
2013 tampoc havia estat modificat. Es tracta, en tots dos casos,
d’increments que son necessaris,
atès l’augment anual de l’IPC i el
desfasament que això comporta
(vegeu més informació en pàgina
10).

Un cop rebuts aquests ingressos
i un cop es conegui el finançament del PUOSC i del PAM podrà
dibuixar-se el pla estratègic d’inversions del mandat, prenent en
consideració que caldrà destinar
una part d’aquest fons a reduir la
xifra d’endeutament.

Entrada principal de l’Ajuntament.

Pel que fa a les despeses, la prudència és la tònica del pressupost,
a l’espera de saber quina quantia
econòmica correspon al municipi
en el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i en el Pla d’Acció Municipal
(PAM) de la Diputació. Es tracta
de dos programes d’ajuts als
municipis de primer nivell, i als
quals l’Ajuntament hi ha presentat
diversos projectes, entre els quals
destaquen la reforma integral
de l’avinguda Miquel Barceló, i
el sanejament i arranjament del
cementiri.
En funció de quines siguin les
quantitats que, finalment, corresponguin al municipi i en funció del

percentatge que calgui finançar
localment, l’Ajuntament decidirà
quina és la millor fórmula pressupostària per tirar endavant
els projectes. És per això que el
capítol 6 (el d’inversions reals) del
pressupost ara aprovat és d’una
gran contenció i només contempla
inicialment 67.150 euros.
Cal recordar que al llarg de 2020
la Generalitat farà efectiu el pagament de la subvenció corresponent a les obres de la Llei de
Barris, un cop justificades, per
uns 420 mil euros, i que es rebran
també uns 84 mil euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pels
treballs de tractament de l’aigua i
les obres del Pou de la Valenciana.

Despeses diverses
En l’apartat de despesa, el capítol 1 (el de personal) s’incrementa
i queda fixat en 1.129.000€, en
resposta a diverses actualitzacions i ajustos de les retribucions,
com també a la incorporació d’un
nou secretari.
En el capítol 2 (de despeses
corrents en béns i serveis), la prioritat passa per seguir mantenint
totes les infraestructures municipals i oferir uns serveis de qualitat a la població (1.292.000€).
De la mateixa manera, el govern
municipal segueix apostant per la
Festa Major, la Fira del vi (que el
2020 celebrarà el 25è aniversari),
Santa Càndia, la Cursa de muntanya, les activitats de l’Artesana,
la Biblioteca, el Castell-Museu
Comarcal, la Fira de Sant Andreu
i Nadal.
Una novetat en aquest capítol és
l’increment en l’apartat d’indemnitzacions per raons del servei –
dietes dels membres dels òrgans
de govern– amb una dotació
per assistències a les juntes de
govern i als plens per part de
l’alcalde i els regidors.
En el capítol 6 s’incorpora una
partida per seguir treballant en
pro de l’estalvi energètic, com
s’ha fet els darrers anys en canviar l’enllumenat públic a leds.
En aquesta mateixa línia, i com
altres vegades, el pressupost
compta amb una dotació econòmica en concepte d’eficiència
energètica.

3

Revista FT Desembre 2019.indd 3

17/12/19 9:24

Conveni en favor de persones
en situació de vulnerabiltat

L’acord fomenta el seu accés a les activitats culturals
L’Ajuntament de Falset i l’Obra
Social “la Caixa” han formalitzat
un acord per fomentar, a partir
del 2020, l’accés a les activitats culturals per part de joves i
persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
La signatura de l’acord ha anat a
càrrec de Rosa Mañé, directora
de l’Àrea de Negoci de les Terres
de l’Ebre de CaixaBank, i l’alcalde de Falset, Carlos Brull.
Totes dues institucions coincideixen que “les activitats i propostes
culturals, com el teatre, la música, la dansa i el cinema, són una
font de transmissió de valors culturals, educatius i emocionals”.
En aquest sentit, i donat que
Falset ha bastit una programació
cultural estable al teatre L’Artesana, l’acord proposa que els
joves i les persones en situació
de vulnerabilitat i risc d’exclusió
social puguin acollir-se a un 50%
de descompte en les entrades
dels diferents esdeveniments i
espectacles culturals que s’hi
celebrin.
Podran acollir-se a aquests ajuts
joves en possessió del Carnet
Jove, les famílies nombroses i/o
monoparentals amb carnet emès
per la Generalitat de Catalunya;
persones aturades amb certificat
d’atur; persones que acreditin
que els seus progenitors i/o
tutors legals estan en situació

Moment de la signatura del conveni.

d’atur, són beneficiaris de prestacions del SOC, de pensió mínima
o de pensió no contributiva, i persones que hagin estat víctimes de
violència masclista o domèstica.
L’acord es començarà a aplicar
el gener del 2020 en les activitats
que es duguin a terme al teatre

L’Artesana. Segons la regidora
de Serveis Socials, Núria Borràs,
“es calcula que podran acollir-se
a aquests ajuts uns dos-cents
veïns i veïnes de Falset, en aproximadament més d’una vintena
d’espectacles programats al llarg
de l’any”.

Foment de la participació en ‘extraescolars’
El Consell Comarcal del Priorat ha rebut una seixantena de
sol·licituds en relació als ajuts per
al foment de la participació en
activitats extraescolars d’infants i
adolescents en situació de vulnerabilitat, subvencions que tenen
com a principal objectiu afavorir la
seva integració social. Prop de la
meitat de les sol·licituds rebudes,
corresponen a infants i adolescents de Falset.
Aquestes línies d’ajut, que es
mantenen obertes durant tot el
curs escolar, són possibles gràci-

es a un acord signat entre l’Obra
Social “la Caixa” i el Consell
Comarcal del Priorat, que donen
continuïtat a un programa de
caire social que va iniciar l’Ajuntament de Falset l’any 2016 i que
ara es fa extensiu a la resta de la
comarca amb una major dotació
pressupostària.
El projecte actual –definit per
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
del Consell– parteix del fet que hi
ha un col·lectiu d’infants i joves
que durant el seu temps lliure no
realitza cap activitat extraescolar,

un fet que crea desigualtats entre
infants i joves d’un mateix poble.
En conseqüència, entre els objectius que es persegueixen en el
programa hi ha: afavorir la integració social, promoure la interrelació
i socialització entre infants i joves
dels diferents pobles, garantir
la igualtat d’oportunitats entre
la població infantil, implicar els
progenitors en la participació dels
seus fills en les activitats extraescolars, i potenciar les entitats com
a vertebradores de la participació
ciutadana i la integració.

Impuls a la
comissió de treball
de Salut als barris
L’Ajuntament de Falset vol reactivar durant el 2020 la comissió
de treball del programa Salut als
barris. Aquest programa té per
objectiu introduir la salut com a
element principal per a la millora
de les condicions de vida i del
benestar de les persones.
La comissió la integren l’Ajuntament de Falset, per mitjà de
la regidoria de Serveis Socials,
el Centre d’Atenció Primària de
Falset, el Consell Comarcal del
Priorat, l’INS Priorat, l’Escola
Antoni Vilanova i la Biblioteca
Salvador Estrem i Fa.
L’objectiu és que la comissió
abordi i proposi novament actuacions concretes en matèries com
el foment de la salut i els hàbits
de vida saludables, l’activitat
física, la lectura, l’educació i la
integració social, entre altres.
La regidora de Serveis Socials,
Núria Borràs, creu que “les aportacions que es facin en el si de
la comissió, així com les que ens
traslladin les entitats i els particulars, poden incidir de manera molt
positiva en la qualitat de vida dels
veïns i veïnes de Falset”.

Senyalització de
rutes saludables
L’Ajuntament de Falset senyalitzarà durant el 2020 les dues rutes
saludables que recorren el nucli
urbà. D’una banda, instal·larà
un plafó informatiu davant del
Centre d’Atenció Primària (CAP),
i de l’altra, disposarà elements
de senyalització al llarg dels dos
recorreguts.
Els recorreguts que se senyalitzaran, el blau i el vermell, cobreixen
una distància de 1.250 metres i
4.700 metres, respectivament.
Van ser definits pel grup de
caminadores i caminadors del
Xino Xano i tenen per objectiu
fomentar la pràctica de l’activitat
física, potenciar un estil de vida
actiu i millorar el nivell de salut de
la població.
Cal recordar que el Pla d’Activitat
Física, Esport i Salut de la Generalitat de Catalunya recomana caminar uns seixanta minuts al dia,
entre 5 i 7 dies cada setmana.
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Si mai us convé, sapigueu que els números
de telèfon de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Falset són els següents:
112 i 977 92 81 70

Recordeu que bona part dels tràmits
municipals els podeu completar o iniciar
online a través de la pàgina web municipal.
Anoteu el link: www.falset.org/tramits

Enllestides les obres del Pla de barris
Amb una aportació local de només el 25%, l’Ajuntament culmina la millora dels
rentadors, els carrers Vallmoreres i Davall i els baixos de la Casa de la música
La fi d’any, tal com estava previst,
ha representat l’acabament dels
quatre projectes inclosos en la
tercera fase de la Llei de Barris.
Les obres que s’han executat en la
segona meitat de 2019 han estat
la millora de l’espai urbà dels rentadors de la Font del Batlle, l’adequació dels baixos de la Casa de
la Música, la pavimentació de l’inici
del carrer Davall i l’arranjament
integral del carrer Vallmoreres.
A banda d’aquests treballs, la
licitació que en va fer l’Ajuntament
va preveure que les empreses
constructores haguessin de dur
a terme sense cost addicional un
parell de millores, que també s’han
fet realitat els darrers mesos: la renovació de les escales de la plaça
de la Quartera, i el formigonat del
carrer del Portal del Bou.
Aquesta tercera fase de la Llei
de Barris haurà representat una
inversió total de 637.000 €. Com
correspon a totes les actuacions
incloses en aquest programa, el
75% serà assumit per la Generalitat de Catalunya i el 25% restant
s’assumeix mitjançant contribucions especials i l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Falset.
Pel que fa al desenvolupament
dels diversos projectes no s’han
registrat grans incidències. L’única
modificació que s’ha introduït té
a veure amb el carrer Vallmoreres. El projecte aprovat preveia
conservar inicialment les moreres
que hi havia al carrer, però els
veïns van adreçar una sol·licitud
a l’Ajuntament demanant la seva
retirada, atès que les arrels i la
proximitat dels arbres a les cases
havien ocasionat nombrosos
inconvenients. L’Ajuntament ha
escoltat la demanda, i l’espai dels
arbres l’ocuparan torretes de grans
dimensions, del tipus que ja hi ha a
la plaça de l’Església.

Dos projectes
d’envergadura

Diversos moments dels treballs executats en els quatre espais inclosos en el Pla de barris

L’Ajuntament ha presentat
dos projectes d’envergadura
al Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC), el
principal programa d’ajuts
de la Generalitat de Catalunya en matèria d’obres
municipals. Es tracta de la
reforma de l’avinguda Miquel
Barceló i de l’arranjament i
sanejament del cementiri. En
aquests moments, l’equip de
govern espera la resolució
per part de la Generalitat, la
qual cosa determinarà quan i
com s’executen els treballs.
En el cas de l’avinguda
Miquel Barceló, es preveu la
seva reurbanització integral, és a dir, el canvi del
paviment, l’ampliació de
les voreres, la renovació del
mobiliari urbà i la jardineria
i, fins i tot, la substitució de
l’actual xarxa de sanejament
i abastament d’aigua, així
com el soterrament de la
xarxa elèctrica i de telecomunicacions.
Pel que fa al projecte del
cementiri, es preveu l’arranjament i pavimentació dels
vials interiors, perimetrals i
centrals. També es contempla la millora dels sistemes
de desguàs de l’aigua de
pluja, i la cobertura amb
teula àrab de determinades
zones de nínxols. Finalment,
el projecte permetrà la construcció d’un petit magtzem
i d’un W.C per als visitants i
els treballadors municipals.
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Millores a la via pública
L’Ajuntament instal·la reductors de velocitat i habilita
noves zones de càrrega i descàrrega, entre altres canvis
L’Ajuntament de Falset ha dut a
terme al llarg de l’any diverses
modificacions a la via pública.
Una de les més destacades ha
estat el canvi d’ubicació d’una
de les parades d’autobús, la que
es trobava a l’avinguda Priorat (al
costat de la plaça de les Escoles)
i que ara s’ubica al carrer Miquel
Barceló. D’aquesta manera, les
parades en els dos sentits de les
línies de transport, com la que
connecta amb l’Institut, es troben
ara davant per davant al mateix
carrer.
Aquesta modificació ha comportat
que l’espai utilitzat per l’antiga
parada d’autobús de l’avinguda Priorat passi a ser zona de
càrrega i descàrrega, alhora que
ha permès ubicar-hi una zona
d’estacionament per als vehicles municipals. A banda d’això,
també s’ha habilitat una zona de
càrrega i descàrrega al carrer Josep Maria Gich, en la cruïlla amb
el carrer Mossèn Josep Vidal, i al
carrer Miquel Barceló, davant de
les instal·lacions de la Cooperativa
Falset Marçà.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Falset també ha millorat la seguretat en diversos punts del municipi,
mitjançant passos de vianants
elevats, en els accessos a l’Escola
Antoni Vilanova i l’INS Priorat, i
reductors de velocitat, en l’accés
a les instal·lacions de la piscina
municipal i davant de la residència
Les Vinyes. També s’ha habilitat
un vial per a vianants al llarg de la
carretera Nova. Segons el regidor
de Governació, Antoni Muntané,

Nova parada de bus.

“es tracta de punts que registren
diàriament un nombrós trànsit de
persones i, per tant, era imprescindible aplicar aquestes mesures
correctores de seguretat”.
Muntané també afirma que “durant l’any vinent seguirem aplicant

millores, per exemple, marcant
les places d’estacionament dels
diferents aparcaments de Falset,
a fi d’optimitzar-ne l’espai”. Un
dels primers aparcaments en els
quals es preveu actuar és el de
L’Artesana.

El manteniment dels camins, prioritari
Condicionar i mantenir els
camins en bon estat és una
de les prioritats que s’ha fixat
l’Ajuntament de Falset en aquesta
legislatura. Prova d’això són actuacions com el desbrossament
dels vorals i el barranc del camí
de les Esplanes, que passa per
davant del cementiri i connecta
amb la carretera de Bellmunt del
Priorat, i la col·laboració del con-

sistori amb la pavimentació d’un
tram del camí dels Masos duta a
terme pels veïns, pavimentació
executada a partir del Barranc de
l’Olla i en direcció a la carena.
A banda d’aquestes actuacions concretes, dutes a terme
durant l’estiu, l’Ajuntament ha
posat èmfasi en intervenir sense
demora quan es produeixen
situacions d’emergència, com els

aiguats del passat octubre. En
menys de 12 hores es va actuar
per condicionar de nou bona part
dels camins afectats pel temporal
d’aigua.
Per a l’any vinent, el consistori
espera seguir millorant l’estat
dels camins de Falset, entre els
quals hi ha el camí dels Fontanals, un altre dels camins de
Falset que registra força trànsit.

Atorgades les
subvencions a les
entitats de Falset
L’Ajuntament de Falset ha atorgat un any més subvencions a
entitats locals sense ànim de lucre per a la realització d’activitats
culturals, cíviques, esportives i
d’interès comunitari. En la darrera convocatòria s’han atorgat
subvencions a onze entitats,
atenent així totes les sol·licituds
presentades.
D’acord amb les bases dels
ajuts, podien ser objecte de
subvenció els programes
d’activitats, culturals i cíviques,
que tinguessin com a finalitat el
foment de l’associacionisme, la
participació ciutadana i la solidaritat. També eren subvencionables la realització o participació
en congressos, seminaris, cursos
i similars. Els ajuts podien assolir
fins al 90% del cost de l’activitat
subvencionable.
Pel que fa als criteris que regien
l’atorgament de les subvencions,
tenen en compte l’interès social
del projecte, la coherència entre
els objectius de l’activitat i els
resultats previstos, el nombre
de beneficiaris de l’actuació, la
participació de voluntariat, la
col·laboració amb altres organitzacions que desenvolupin
projectes similars, la relació de la
quantia de la subvenció respecte
als recursos propis de l’entitat
i la utilització en interès propi
d’espais de propietat municipal.
La regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Falset, Rosa
Poy, afirma que “el nostre és un
municipi en el qual les entitats i
les associacions juguen un paper
important en la dinamització
cultural i cívica, i amb aquests
ajuts volem donar suport a una
tasca que considerem indispensable per a la vitalitat del poble
de Falset”.

Prou tolls
Una petita obra de canalització
just davant dels tallers mecànics
que hi ha a l’entrada del poble,
tot venint de Móra, evitarà els
tolls que s’hi formaven durant els
episodis de pluja. Els tubs que s’hi
han instal·lat permeten el desguàs
de les aigües i, per tant, evitar els
inconvenients que s’hi generaven.
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El castell de Falset, més a prop
del catàleg oficial de museus
Encarregada la redacció del pla d’usos i projecte museològic
L’Institut de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament de Falset està treballant per aconseguir la incorporarció del Castell de Falset-Museu
Comarcal al Registre de Museus
de Catalunya, el catàleg oficial de
museus del país.
Fruit dels contactes amb la cap
del Servei de Museus i Protecció
de Béns Mobles, Magda Gasó, i
el director del Servei d’Atenció als
Museus (SAM) de les Terres de
l’Ebre, Àlex Farnós, s’ha arribat a
un acord amb el SAM perquè encarregui la redacció del Projecte
museològic i pla d’usos del Castell de Falset-Museu Comarcal.
Aquest projecte es formularà
en una memòria detallada que
ha de ser coherent amb el pla
d’usos dels espais a incloure en
el projecte museològic. A més,
ha d’incorporar totes aquelles
parts i requeriments que la Llei
de Museus, i en particular les
disposicions relatives al Registre
de Museus, estableixen en relació
amb l’equipament i les col·leccions, els mitjans i els serveis que
han de complir els museus.
Després de l’obertura del Castell
de Falset-Museu Comarcal el setembre de 2018, la incorporació al
Registre de Museus de Catalunya
suposa una nova i transcendent
fita per a l’Institut de Cultura i
Patrimoni de Falset. Cal tenir
en compte que formar part del
Registre de Museus de Catalunya permet, entre altres, optar a

Castell de Falset-Museu Comarcal al Registre de Museus de
Catalunya contribuiria a la seva
vocació de preservar, investigar,
difondre i promoure el patrimoni
cultural i històric del territori, al
marge de ser també un actiu promocional de Falset i la comarca
del Priorat.

Un autobús uneix els instituts de Falset i Móra
Des del passat setembre, una
nova línia d’expedició d’autobús
uneix les poblacions de Falset i
Móra d’Ebre, gràcies a una petició
feta per l’Institut Priorat amb el
suport de l’Ajuntament de Falset i
el Consell Comarcal del Priorat.
Tant l’institut com les dues administracions prioratines posaven
de manifest, d’una banda, que
millorar les connexions amb Móra
d’Ebre permetria fer accessible
l’oferta de cicles formatius de l’Ins-

titut Priorat als alumnes riberencs,
per cobrir així possibles places vacants en aquests cicles formatius.
D’altra banda, la proposta també
incidia en el fet que alumnes de
Falset tindrien més facilitats per
accedir als estudis oferts per l’IES
Julio Antonio de Móra d’Ebre.
A banda dels estudiants que
ja utilitzen el servei, també es
beneficien d’aquesta nova línia
d’expedició els usuaris de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Més de 1.800 persones han
assistit ja als espectacles i actes
emmarcats en la programació de
tardor del teatre L’Artesana, una
programació que finalitzarà durant
les festes de Nadal i que, segons
els càlculs de l’Ajuntament, acabarà tancant-se amb unes xifres
superiors a 2.000 espectadors.
La regidora de Cultura, Rosa Poy,
creu que aquestes dades “posen
de manifest que L’Artesana és un
espai viu, una referència cultural
i lúdica per a la gent de Falset, el
Priorat i les comarques veïnes”.
La regidora també apunta que
“té tot el sentit seguir apostant
per L’Artesana, combinant les
propostes pròpies de l’Ajuntament
amb les propostes impulsades
per les entitats falsetanes i d’altres
organitzacions, com el Most Festival, amb les quals col·laborem”.
La regidoria de Cultura agraeix
la seva implicació, com també la
tasca dels prop de 30 voluntaris
i voluntàries, la majoria joves i
jubilats, amb què compta el teatre
L’Artesana de Falset.

Propostes per als
centres educatius

Interior del Castell-Museu Comarcal.

les subvencions que concedeix el
Departament de Cultura en matèria de museus; ser membre de
ple dret de les xarxes temàtiques
de museus i xarxes territorials de
museus, i rebre l’assessorament i
el suport tècnic del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles.
Per tot plegat, la incorporació del

L’Artesana reuneix
2.000 espectadors
la tardor de 2019

(on també fa parada), ja que es
cobreix un horari que tenia força
demanda.
Aquesta nova línia és oferta
per l’empresa Transports Públics
del Priorat i Domènech, amb una
expedició d’anada des de Falset
a les 07.40 h i de tornada des
de Móra d’Ebre a les 08.17 h.
La línia està operativa de dilluns
a divendres feiners, i fa parada
als instituts Priorat (Falset) i Julio
Antonio (Móra d’Ebre).

L’Ajuntament de Falset va rebre
al novembre la visita del conseller
d’Educació, Josep Bargalló, a qui
va lliurar un dossier que recollia diferents propostes de millora per als
tres centres educatius del municipi:
la Llar d’Infants L’Espígol, l’Escola
Antoni Vilanova i l’Institut Priorat.
Es tracta de millores relacionades
amb la formació, com la sol·licitud
del cicle de grau superior d’Integració Social, per a l’Institut Priorat, o
la sisena hora per a l’Escola Antoni
Vilanova. El document també recollia propostes vinculades a la
prestació del servei de transport
escolar a l’institut i la necessitat
d’arranjar el camí que el connecta
amb Falset, un camí que usen
diàriament nombrosos alumnes
per arribar al centre, sigui a peu o
en bicicleta. Per últim, també es
va sol·licitar al conseller Bargalló
un nou accés a l’edifici d’Educació
Infantil de l’escola, actuació que
ja compta amb el compromís del
Departament.
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Falset guanya una font de subministrament
d’aigua amb la connexió d’un nou pou
Una petita inversió municipal també ha permès incrementar el proveïment
Falset comptarà ben aviat amb
una nova font de subministrament
d’aigua després de materialitzar-se les obres de connexió a
la xarxa d’un nou pou (dit de la
Benita), un fet que representa un
important reforç per a l’abastament al municipi. Que aquesta
aigua arribi a les cases tan sols
depèn, ara mateix, d’alguns tràmits burocràtics.
El pou, que està situat al costat
del polígon Sort dels Capellans,
proporciona un cabal d’aproximadament 12.000 litres l’hora, i ha
superat tots els controls analítics
que permeten garantir la qualitat i
salubritat de l’aigua que se n’obté, en haver-se perforat i segellat
l’extracció a més de 38 metres de
profunditat.
Aquest nou pou va ser trobat i
perforat fa un parell d’anys, amb
l’assessorament i la col·laboració
de l’Agència Catala de l’Aigua
(ACA), tot i que no ha estat fins al
2019 que l’Ajuntament ha comptat amb el pressupost necessari
per fer-ne l’entubament i la connexió a la xarxa d’abastament.
Un cop aquesta nova font de
proveïment estigui operativa,
seran un total de set els pous dels
quals se subministra el municipi:
Sant Gregori, Pavelló 1, Pavelló 2,
Fontanals, Valenciana, Kemmlit i
Benita. D’aquests set pous, són
dos (Benita i Pavelló 2) els que
han estat localitzats i hauran entrat en servei els dos darrers anys
arran de l’alerta per l’escassedat
d’aigua i pluja que s’ha produït a

Treballs per millorar el proveïment d’aigua a Falset

Falset.
La manca de pluviometria és
francament preocupant, amb una
tendència clarament a la baixa al
llarg de tot aquest segle XXI. L’any
2017, per exemple, a Falset hi van
caure tan sols 380 litres per metre
quadrat, el tercer pitjor registre

des que va arrencar el segle XXI,
amb la qual cosa la recuperació
dels aqüífers és cada cop més
complexa i el nivell dels pous
continua de baixa.
A partir d’aquesta situació, i mitjançant un programa de subvencions de l’ACA, va ser el 2017 que

l’Ajuntament de Falset va optar
per la recerca i exploració de
nous pous. Van ser dos els casos
d’èxit: el pou dit de la Benita (que
ara ha entrat en funcionament)
i Pavelló 2, situat al barranc del
costat del pavelló poliesportiu, ja
operatiu i que ha permès que el
subministrament d’aigua al sector
de Sant Gregori es mantingui en
bons nivells.
D’altra banda, una petita inversió –inferior a 3.000 euros– ha
permès a l’Ajuntament de Falset
incrementar la captació d’aigües
al pou de Sant Gregori, que és
una de les principals fonts de
subministrament del municipi.
La inversió ha consistit en fer més
fonda, en un parell de metres, la
captació d’aigües al pou de Sant
Gregori. Aquest fet ha permès
guanyar cabal d’aigua per raons
de profunditat, però també per
la recuperació d’una antiga mina
d’aigua, que s’ha aconseguit
netejar, connectar i tornar a posar
en servei.
Tot i que l’abastament del municipi estigui controlat, l’Ajuntament de Falset vol insistir en la
necessitat de fer un bon ús de
l’aigua, atès que la falta de pluja
obliga a la prudència. En aquest
sentit, el consistori demana no
abaixar la guàrdia, i recorda que
el 2017 (quan l’alerta era notòria),
la responsabilitat ciutadana va
fer possible que el descens del
consum es reduís d’un 25% al
llarg del mes d’agost, en relació a
anys anteriors.

L’Ajuntament digitalitza les dades del cementiri
L’Ajuntament ha iniciat la digitalització de totes les dades relatives
al cementiri municipal. La finalitat
d’aquesta mesura és doble. D’una
banda, el fet que totes aquestes
dades puguin ser tractades informàticament de manera unificada
agilitza la seva gestió. De l’altra, i
en conseqüència, la prestació del
servei millorarà considerablement.

Actualment, les dades relatives al cementiri, com per exemple
les titularitats dels nínxols, la seva
ocupació i els cobraments, es
troben en diferents suports i, de fet,
per consultar algunes d’aquestes
dades encara cal recórrer al paper.
Per tot plegat, la resolució d’algunes
consultes i tràmits relacionats amb
el cementiri requereixen temps.

El regidor Antoni Muntané afirma que “el procés d’informatització
és lent, i segurament no estarà
enllestit fins a meitats de 2020”. No
obstant això, Muntané destaca que
“un cop haguem finalitzat aquest
procés, podrem agilitar l’atenció als
usuaris i donar-los-hi resposta de
manera gairebé immediata”.
La digitalització s’emmarca en

un seguit de millores al cementiri
iniciades els darrers anys, després
que l’Ajuntament en recuperés la
gestió. El passat estiu es va retirar la
capa superior que cobria la façana,
que es trobava en mal estat de conservació, i el 2018 es va procedir a
la neteja de l’entorn del cementiri i
a la instal·lació d’un sistema de reg
automàtic, entre altres mesures.
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L’Ajuntament vol estrenar
Casa de la Festa l’any 2020
L’espai acollirà una mostra de la riquesa festiva del municipi
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Falset s’ha proposat
com una actuació prioritària que
el 2020 sigui l’any que pugui
inaugurar-se la Casa de la Festa
als baixos de Cal Magrinyà, en
l’entrada que dóna a l’aqüeducte i
la placeta de l’Euterpe.
“Aquest és un projecte del qual
portem temps parlant i que pot
començar de manera senzilla i, a
poc a poc, anar millorant el servei
que s’hi presta”, afirma el regidor
de Festes, Joan Coll.
La idea municipal, en principi,
passa per què la Casa de la Festa
sigui un punt de benvinguda a
Falset, una porta d’entrada al
poble que mostri als visitants la
riquesa festiva de la localitat.
“Som un poble ric en tradicions
i festes, i aquest pot ser un bon
espai de benvinguda i de presentació”, afirma Coll.
L’exposició del patrimoni festiu
local comptaria amb la presència
física i permanent d’elements com
els gegants, els nanos, la mulassa, etcètera. Totes les festes que
se celebren al llarg de l’any al
municipi tindrien la seva representació.
Alhora, la regidoria de Festes
planteja que aquest espai aculli
entitats del municipi que no
disposen de local. Aquest punt és
encara en procés de definició.

L’Ajuntament de Falset ha augmentat enguany el nombre de
metres de via pública que es destinen a les parades del mercat del
dimarts, ampliant l’ocupació en el
carrer Josep Campàs. L’augment
de metres quadrats s’ha produït
malgrat que al carrer de Baix ja no
s’hi ubiquen paradistes.
Totes dues mesures, que es van
aplicar de manera paral·lela a
principis d’aquesta legislatura,
han permès, d’una banda, que el
mercat de Falset creixi en nombre
i diversitat de parades i, de l’altra,
que el carrer de Baix deixi d’estar
congestionat per unes parades
que dificultaven el pas dels vianants.
El regidor de Promoció Econòmica, Antoni Muntané, destaca que
“d’ençà que vam proposar la nova
distribució del mercat setmanal,
hem estat atents a les impressions
que ens feien arribar els usuaris,
els paradistes i els comerciants de
Falset, a fi de fer els ajustos necessaris per millorar la seva gestió
i funcionament”.

Cens d’animals
de companyia

Els gegants s’exposaran a la Casa de la Festa.

25è aniversari de la Fira del Vi l’any vinent
La Fira del Vi de Falset (Mostra dels vins de la DOQ Priorat i la
DO Montsant) celebra l’any 2020
el seu 25è aniversari, amb la qual
cosa l’organització ja dissenya
un programa d’actes concebut a
mode de celebració. El certamen
començarà la tarda del dijous 30
d’abril i es clourà el vespre del
diumenge 3 de maig, tot aprofitant que el divendres 1 de maig
és festiu.
La comissió organitzadora del
certamen proposa que aquesta
25a edició de la Fira del Vi de
Falset representi un nou salt qua-

Ampliació dels
metres destinats
als paradistes

litatiu, amb la qual cosa ja treballa
de ple en la millora de l’atenció
als professionals del sector, sense que això representi descuidar
el públic habitual, integrat principalment per amants i entusiastes
del món del vi.
Segons la comissió organitzadora de la Fira del vi, “aquest és
el nou repte que ens proposem
perquè entenem que el certamen, a dia d’avui, ja és una fira
d’interès nacional, tot un referent,
i voldríem seguir creixent i millorant alguns aspectes, com ara
l’atenció als professionals”.

Un moment de la Fira del vi de 2019.

L’Ajuntament de Falset vol incidir
en l’obligació dels posseïdors
d’animals de companyia de censar
els seus gossos, gats i fures. El
consistori recorda que els animals
de companyia han d’estar censats
i identificats amb microxip i que,
en cas que no ho estiguin, els seus
propietaris poden ser sancionats
pels agents rurals, amb multes que
poden arribar als 400 euros.
Els animals de companyia s’han de
censar a les oficines de l’Ajuntament, com a màxim tres mesos
després del seu naixement o, en
cas d’adquisició, en un termini
màxim de 30 dies. Per poder dur
a terme el tràmit, cal que l’animal
hagi estat identificat amb microxip i
presentar la documentació de l’animal i la identificació de la persona
posseïdora.
El cens i identificació d’un animal
de companyia és molt important
quan aquest s’extravia, ja que, un
cop trobat, és possible notificar-ho
al propietari.
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Nova rotonda en la cruïlla
de la carretera de Bellmunt

L’Ajuntament preveu millorar el trànsit amb altres actuacions
A final d’aquest any estarà enllestida la construcció d’una rotonda
en l’encreuament de l’antiga
N-420 amb la carretera de Bellmunt del Priorat. Finançada per la
Diputació de Tarragona, aquesta rotonda permetrà millorar la
seguretat en aquest punt, ja que
les incorporacions dels vehicles,
vagin direcció cap a Falset, Móra
o Bellmunt, es faran a menys
velocitat i de manera més ordenada. A més, facilitarà la incorporació dels vehicles pesants al
Polígon Sort dels Capellans.
Aquesta és una de les rotondes
que es preveuen construir a
Falset durant la present legislatura. De fet, durant el 2020 s’iniciaran les obres que permetran
substituir la rotonda provisional
ubicada a l’alçada de la plaça
de les Escoles. En aquest cas, la
rotonda provisional ha constatat
una millora en la circulació i la
seguretat en un dels punts més
transitats de Falset, ja que ha fet
palès allò que ja era un hàbit per
a molts conductors, que aprofitaven aquesta confluència de vies
per, entre altres, canviar de sentit.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Falset està sospesant la possibilitat d’ubicar una altra rotonda al
polígon Sort dels Capellans, en
el marc del projecte d’ampliació
d’aquest, en el qual està treballant el consistori. Com afirma

Obres de la nova rotonda.

l’alcalde Carlos Brull, “la finalitat
d’aquesta seria fer prevaldre la seguretat i organitzar millor el trànsit,
que són els objectius principals a
l’hora de plantejar i decidir sobre
aquestes solucions viàries”.
Pel que fa a la rotonda que
s’havia projectat al carrer Miquel
Barceló, concretament a l’alçada
de la intersecció amb l’avinguda

Generalitat, davant del Celler Cooperatiu de Falset, no és segura
la seva construcció. La raó és que
l’Ajuntament de Falset ha elaborat
un avantprojecte per presentar
al PUOSC que se centra específicament en la reforma integral
del carrer de Miquel Barceló i en
el qual aquesta rotonda no està
prevista.

Acabada la planta de tractament d’aigua
L’Ajuntament dóna per totalment
finalitzada la planta de tractament d’aigua potable que s’ha
construït en el pou de la Valenciana, amb la idea de combatre
i prevenir la presència de nitrats
i metalls pesants en l’aigua. Els
últims treballs, ja acabats, han
estat el tancament de la planta
amb càrrec al pressupost de
2019. Aquesta instal·lació és una
completa garantia sanitària pel
que fa al subministrament d’aigua
potable al municipi.

Treballs de cobriment de la planta de tractament d’aigua.

L’Ajuntament
fa retocs en
alguns impostos
L’Ajuntament de Falset ha revisat
a l’alça el coeficient aplicat a
l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) de naturalesa urbana i a l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
En el cas de l’IBI urbana, que no
es revisava des de l’any 2015, el
coeficient passarà del 0,585%
al 0,614%, encara molt lluny de
l’1,1% que permet la llei. En el
cas de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, que no es
revisava des del 2013, el coeficient aplicat passarà de l’1,7%
a l’1,8%, 0,2 punts per sota del
que permet la llei. Tots dos coeficients es van aprovar en Ple al
mes d’octubre i seran aplicables
a partir del 2020.
Pel que fa a l’IBI urbana, i per posar alguns exemples, l’aplicació
del nou coeficient suposarà que
els habitatges que actualment
pagaven 325 € passaran a pagar
341 €; les cases construïdes en
els últims 12-15 anys, que pagaven 740 €, passaran a pagar 776
€, i els xalets construïts en els
últims 12-15 anys, que pagaven
958 €, passaran a pagar 1.005 €.
Pel que fa a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i
per seguir amb els exemples, els
propietaris de turismes de 16 fins
a 19,99 cavalls fiscals, que pagaven 152,29 €, passaran a pagar
161,30 €; en el cas dels tractors
de més de 25 cavalls fiscals, pels
quals es pagaven 141,57 €, es
passaran a pagar 149,94 €, i en
el cas de les motocicletes d’entre
125 i 250 cc, per les quals que
pagaven 12,87 €, es passaran a
pagar 13,63 €.
Àngels Rocamora, regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Falset,
afirma que “l’increment de tots
dos impostos cal emmarcar-lo
en l’actualització que d’aquests
cal fer de manera periòdica,
amb l’objectiu de poder seguir
oferint uns serveis de qualitat a la
ciutadania”.
Àngels Rocamora explica, a més,
que “les despeses de personal
i manteniment dels serveis i
equipaments s’incrementen amb
el pas dels anys i, per tant, cal
fer els ajustos necessaris per poder-los mantenir al mateix nivell i,
si pot ser, millorar-los”.
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Nou passeig
per als vianants
L’Ajuntament ja té damunt la taula
el projecte que permetrà habilitar
el 2020 un passeig per a vianants
entre la carretera Nova i l’entrada
a Falset per l’avinguda de Reus.
Serà un passeig que comptarà
amb terra de sauló, bancs i barreres protectores per als vianants.
La idea és que aquest passeig
connecti amb el carril de vianants
que recentment s’ha pintat a la
carretera Nova, i que el projecte
es prolongui fins a Sant Gregori
més endavant.

Aspecte que tindrà el nou passeig, just abans de la cruïlla amb la carretera Nova.

Un Nadal per no parar quiet a Falset
DIJOUS 19 DE DESEMBRE
*17.30 h a l’Escola Antoni Vilanova
Taller de cuina de Nadal
A càrrec de Matías Fernández, del restaurant
Quinoa.
Organitza: Associació de dones La Quartera.

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
*18.00 h a l’Absis del Castell de Falset
Porta la carta al Patge Reial
Des de la plaça de la Quartera, amb la Txaranguis Band, anirem cap a l’Absis del Castell, on
s’entregaran les cartes al Patge Reial.

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
*18.30 h a la Biblioteca
Taller de Nadal
Inscripció prèvia.
És Nadal! Vine a celebrar-lo!
DISSABTE 21 DE DESEMBRE
*19.00 h al Teatre l’Artesana
Concert de música clàssica
Regina Sureda, soprano—Robrecht de Roeck,
violoncel—Quintet de corda Mompou.
Donacions: 10 € / 6 € / 4 €
Organitza: Associació I Catalani.
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
*9.00 h a Sant Gregori.
Sortida per muntar el pessebre
Organitza: Centre d’Estudis Falsetans i Associació la Carinyena.
DILLUNS 23 DE DESEMBRE
*11.00 h, a la residència Les Vinyes
*12.00 h, itinerant: carrer Miquel Barceló, carrer
de Baix i plaça de la Quartera.
Concert de Nadales
Amb el conjunt instrumental de l’Escola de
música.
DIMARTS 24 DE DESEMBRE
*17.00 h a la plaça de la Quartera
Fem cagar el Tronc de Nadal i decorem l’arbre de
Nadal.
Organitza: Associació de Comerciants de
Falset
*23.00 h a la parròquia de Santa Maria,

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
*17.00 i 20.00 h al Teatre l’Artesana
Els Pastorets de Folch i Torres
Com cada any per aquestes dates, la Companyia Teatral l’Artesana posarà en escena
el clàssic nadalenc i celebra els 30 anys de
funcions.
tradicional missa del Gall
DIMECRES 25 I DIJOUS 26 DE DESEMBRE
*de 18.00 h 20.00 h, pels carrers del poble
Ruta dels pessebres casolans.
Organitza: Centre d’Estudis Falsetans
DIMECRES 25 DE DESEMBRE
*23.00 h al Pavelló Poliesportiu
Ball de Quintos de l’any 2001
Com cada any, al 25 de desembre a la nit, al
Pavelló de Falset té lloc el tradicional Ball de
Quintos.
DIVENDRES 27 DE DESEMBRE
LLUIS CAPDEVILA al Celler Cooperatiu
Amb motiu del centenari del Celler Cooperatiu
de Falset, el pianista i compositor del Priorat
Lluís Capdevila, es va recloure durant set mesos en aquesta Catedral del Vi per composar el
seu proper àlbum de piano, ÈTIM. El projecte
es presentarà el 27 desembre al Celler de
Falset, de manera íntima, acompanyat d’una
copa del nou vi. El primer concert de presentació fora del Celler serà el 26 de gener al Teatre
Bartina de Reus.

DIMARTS 31 DE DESEMBRE
*12.00 h a la plaça de la Quartera
Rebuda de l’Home dels Nassos.
Acompanyat de la Batucada Batibull
*16.00 h a la plaça de la Quartera, inscripcions.
*17.00 h Inici de la cursa.
La Sant Silvestre, Barretina & Gandalla
* 00.30 h al Pavelló Poliesportiu
Nit de cap d’any.
Organitza: Falset Esportiu.
DIVENDRES 3 DE GENER DE 2020
*De 17.00 a 20.00 h a l’escola Antoni Vilanova.
Tot esperant Els Reis.
Activitats per fer en família i compartir amb els
amics.
Organitza: Associació Sociocultural La Carinyena.
DIUMENGE 5 DE GENER DE 2020
*19.00 h al carrer Miquel Barceló fins a la plaça de la
Quartera.
Rebuda de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient
Tot seguit els acompanyarem cap a l’església
per fer l’entrega de regals.
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INFO DE SERVEI

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

En la tònica dels darrers anys, recordeu
que la Biblioteca de Falset estarà tancada
al públic del dilluns 23 de desembre al
dimecres 1 de gener.

L’Ajuntament traspassa els terrenys
de la deixalleria per millorar-ne el servei
La titularitat passa a mans del Consell Comarcal del Priorat
L’Ajuntament de Falset ha traspassat la titularitat dels terrenys
de l’estació de transferència i la
deixalleria al Consell Comarcal del
Priorat, ens que té la competència
delegada de la gestió de residus,
competència que du a terme per
mitjà del Consorci per a la Gestió
de Residus del Priorat, la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre.
Aquest traspàs s’emmarca en
la voluntat de millorar les instal·lacions de la deixalleria i, en
conseqüència, dels serveis que
s’hi presten als usuaris, a les
empreses i a altres poblacions del
Priorat. En aquest sentit, aquest
traspàs permetrà que el Consell
Comarcal del Priorat pugui presentar al PUOSC 2020-2024 un
important projecte de millora de
les instal·lacions, que preveu una
inversió màxima d’uns 250.000
euros en aquest equipament de
Falset.
Cal recordar que el PUOSC 20202024 exigeix al beneficiari l’acreditació del bé on es pretén realitzar
l’obra. Per aquest motiu, el ple de
l’Ajuntament de Falset ha procedit
al traspàs definitiu dels terrenys al
Consell Comarcal del Priorat, amb
la desafectació del bé de domini
públic per passar a bé patrimonial.
En paral·lel, l’ens comarcal ja
està treballant en un projecte que
preveu contemplar actuacions

com la millora de l’enllumenat i
l’aposta per les energies renovables, l’ampliació i la millora dels
molls de descàrrega, la instal·lació d’una bàscula de control de
residus, millores en la gestió dels
residus industrials i de poda, així
com l’adequació d’una instal·lació de compostatge, entre altres
mesures.
Importants millores
L’alcalde de Falset, Carlos Brull,
afirma que “tant el Consell Comarcal del Priorat com l’Ajuntament
de Falset érem conscients de la
necessitat d’executar importants
millores en la deixalleria comarcal, a fi de prestar un millor servei
a particulars, empreses i altres
pobles que en fan ús”.
“La proposta acordada és fruit
d’aquest consens, i suposarà una
gestió més eficient dels residus i
una important inversió en aquest
equipament, inversió que difícilment haguéssim pogut dur a terme com a Ajuntament”, subratlla
Brull.
D’altra banda, l’alcalde de Falset
també destaca que aquesta inversió no exclou que el Consorci per
a la Gestió de Residus del Priorat,
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre pugui preveure i executar per la seva
part altres actuacions de millora a
la deixalleria de Falset.

Instal·lacions de la deixalleria.

Falset recupera l’Oficina de Joventut de la comarca
L’Ajuntament, el Consell
Comarcal del Priorat i la direcció
general de Joventut de la Generalitat han arribat a un acord que
permetrà un important impuls a
les polítiques adreçades als joves,
en recuperar una Oficina Jove de
caràcter comarcal, que tindrà la

seva seu als baixos de la Casa de
la música.
En paraules de l’alcalde, Carlos
Brull, “des de l’Ajuntament creiem
important cuidar les polítiques de
joventut, que incideixen en diferents
àmbits, com l’educació, la cultura,
el treball o el lleure i que necessiten

d’un espai físic en condicions, que
ara tindrem”.
L’Oficina Jove del Priorat
prestarà el seu servei als matins
en aquest nou espai (situat a la
baixada dels rentadors de la Font
del Batlle), que a la tarda seguirà a
dispocició del jovent i que compta,

com estava previst, amb un local
d’assajos musicals perfectament
equipat. D’aquesta manera es consolida un centre neuràlgic viu i actiu
al centre del poble, tot ocupant Cal
Magrinyà i on, a més, es concentraran: la Casa de la Música, la biblioteca i la futura Casa de la Festa.
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Mesures
d’eficiència i
estalvi energètic
Amb l’objectiu de fomentar
l’estalvi i l’eficiència energètica
a Falset, l’Ajuntament ha canviat
recentment les calderes de
calefacció de gasoil de la llar
d’infants i de la biblioteca, que
han estat substituïdes per altres
de gas natural.
Es tracta d’una mesura que està
en consonància amb el pla de
renovació progressiu del sistema lumínic de la població, que
ja ha dut l’Ajuntament a renovar
bona part dels fanals del nucli
urbà i de la il·luminació de diversos edificis públics.
Es tracta d’unes mesures que
se seguiran impulsant al llarg
de l’any 2020 en diverses zones
del poble i que, a banda de
minimitzar l’impacte ambiental,
representen un important estalvi
econòmic per a les arques municipals.
L’estalvi derivat de les millores
en matèria d’eficiència energètica és gairebé immediat, ja
que es calcula que la inversió
s’amortitza completament en
un període que no va més enllà
dels dos anys.
En aquesta mateixa línia d’actuació, l’Ajuntament de Falset
ha dotat el pressupost de 2020,
aprovat recentment, amb una
partida per seguir treballant
en pro de l’estalvi energètic, i
compta expressament amb una
dotació econòmica en concepte de foment de l’eficiència
energètica.

Projecte municipal
de pisos cooperatius

La junta de govern de l’Ajuntament de Falset ha aprovat aquest
mes de desembre el calendari de
pagament voluntari d’impostos,
taxes i preus públics municipals
per al 2020. El calendari que regirà
ha quedat de la següent manera:
Març-Abril – 1r pagament (50%) de
taxes i preus públics (escombraries i ninxols).
Abril-Maig – Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica.
Maig-Juny – Impost Béns Immobles (IBI) Rústica.
Projecte dels pisos cooperatius.

L’Ajuntament impulsa la promoció de cinc nous pisos en un un
solar de propietat municipal, actualment desocupat, amb la idea
de facilitar l’accés a un habitatge a
aquelles persones que volen quedar-se a viure al poble però no en
troben. El projecte preveu tirar-se
endavant de manera cooperativa,
és a dir, cal que els interessats,
en primera instància, constitueixin
una societat cooperativa, a la qual
se li adjudicaria el solar. El règim
cooperatiu és actualment una
fórmula força utilitzada arreu de
Catalunya i d’Europa, i que ja ha
permès materialitzar nombrosos
projectes constructius amb la col·
laboració de l’administració local.
Aquesta manera de fer permet,
entre d’altres coses, que el preu

dels pisos resulti força assequible,
tenint en compte els preus del
mercat immobiliari.
En aquest sentit, el consistori
fa ara una crida als veïns interessats a demanar més informació a
l’Ajuntament sobre el projecte i el
detall de la promoció.
Cadascun dels pisos que es
construirien tindria una superfície
d’entre 110 i 114 metres quadrats,
més garatge, traster i pati. Cada
pis comptaria amb rebedor, cuina,
sala d’estar i menjador, dos banys
i, quatre dormitoris. Pel que fa la
situació, l’edifici estaria situat a
la Sénia del Padró, a tocar de la
històrica cooperativa agrícola, en
una zona que ja és residencial i a
pocs minuts a peu del nucli antic i
de la majoria de serveis.

Bon temps i gent a la Fira de Sant Andreu
Una mostra de conserves casolanes, ratafies, codonyats i altres
productes de la terra va ser la
principal novetat de la darrera
edició de la Fira de Sant Andreu,
que va comptar amb força bon
temps i una gran participació
popular. Aquest any 2019, la Fira
va coincidir amb la celebració del
Most, el Festival del Cinema del
Vi i el Cava, amb la qual cosa hi
va haver diverses projeccions. La
gala central del festival va tenir
lloc a l’Artesana, amb una important presència de públic.

Calendari de
pagament
voluntari 2020

Juny-Juliol – 1r pagament (50%)
Impost de Béns Immobles (IBI)
Urbana.
Juliol-Agost -2n pagament (50%)
de taxes i preus públics (escombraries i ninxols).
Agost- setembre – Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE).
Setembre-Octubre – 2n pagament
(50%) Impost de Béns Immobles
(IBI) Urbana.

Nous contenidors
de vidre
Falset estrenarà el principi d’any
amb un nou model de contenidors de recollida de vidre,
després que l’Ajuntament ho hagi
acordat amb el Consorci per a
la Gestió de Residus del Priorat,
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
Els nous contenidors de vidre
quedaran centralitzats en un punt
del parc de l’Euterpe, amb la qual
cosa es retiraran dels carrers on
ara estan situats. A banda, es
facilitaran uns petits cubells amb
rodes als negocis de restauració,
amb la idea que els sigui fàcil el
trasllat dels residus fins als contenidors. “Creiem que aquesta és
la millor fórmula per minimitzar les
molèsties als veïns, i alhora que
la solució sigui estètica i faciliti el
reciclatge als restaurants i bars”,
en paraules de Cèsar López, el
regidor de Medi Ambient.
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GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER FALSET

Contents de la feina que fem
Fa set mesos que vàrem constituir el nou govern
municipal i que ens vam posar a treballar dia rere
dia per mirar de portar les regnes de Falset des de
l’Ajuntament. Una vegada més, us volem donar les
gràcies. Gràcies per la confiança que heu dipositat
una vegada més en el nostre projecte, el projecte de
llarg recorregut que és el d’Independents per Falset
i que ha demostrat, amb el pas dels anys, que és un
projecte sòlid i fiable per al municipi.
Tot i les dificultats del dia a dia i que es deriven,
en bona mesura, del complicadíssim context polític
i econòmic que ens toca viure, la veritat és que tot
plegat no ens fa defallir, sinó que ens obliga a seguir
treballant més que mai pel nostre poble i per tots els
que hi viuen, i alhora lluitar per una Catalunya més
lliure i més justa socialment. Igual que un Falset millor
fa de Catalunya un país millor, un país més lliure farà
que Falset sigui un poble que prospera.
En el nostre dia a dia municipal, des del primer
moment vam entendre que el principal objectiu d’un
Ajuntament és que, malgrat els canvis, les coses que
funcionen no s’aturin. I així ho hem intentat dia rere
dia, però alhora ens hem obligat a obrir la llauna de la
gran majoria de temes que vam posar damunt la taula
en la passada campanya electoral. En alguns casos, ja

hem obert nous camins i els tenim prou ben enfocats,
tot i que en d’altres és veritat que hi ha uns quants
obstacles que caldrà saltar. Res que no ens poguéssim esperar. Res que ens pugui fer defallir. Seguim
treballant per Falset cada dia, sense pausa.
Però el que ens fa més contents i ens convenç
que aconseguirem millorar el nostre poble i que
podrem complir els objectius que ens hem proposat,
és la certesa que no avancem sols en aquest camí.
Sabem que caminem junts amb el poble de Falset, i
que teim al nostre costat a tots aquells que col·laboreu de diferents maneres amb les regidores i regidors,
i que comptem amb les treballadores i treballadors
de l’Ajuntament, i amb la feina diària de les entitats,
les i de tants particulars que volen que Falset sigui un
poble millor... El nostre és i sempre ha estat un projecte col·lectiu. Cada paraula, cada reflexió que ens feu
arribar ens ajuda a desenvolupar l’acció municipal. Us
en donem milions de gràcies.
Des del grup Independents per Falser només
ens resta desitjar-vos a tots, falsetanes i falsetans,
que passeu unes magnífiques festes de Nadal i que
tingueu una bona entrada d’any. Un 2020 que esperem
que sigui pròsper, just i més lliure tant per Falset com
per Catalunya.

GRUP MUNICIPAL FALSET POT MÉS

Ganes de treballar per Falset
El grup municipal Falset Pot Més ens estrenem
a la revista municipal amb il·lusió i ganes d’explicar
als vilatans el nostre present com a grup i els reptes
de futur que ens encoratgen a seguir treballant. Som
un grup municipalista format per gent diversa que
estimem i tenim una visió comú del nostre poble. Les
passades eleccions vam decidir fer camí junts per
treballar per Falset, per un projecte de convivència,
participació i de creixement integral del nostre poble.
Actualment, el grup municipal està representat
dins al consistori per dos regidors, M. Jesús Sánchez
Soldevila i Pere Pellejà Llop. No obstant, som un grup
de gent amb un projecte fluid i engrescador per Falset.
Avui dia, estem treballant des de l’oposició d’una manera constructiva i responsable, sempre amb l’actitud
de treballar de la mà de tots els grups del consistori
i de l’equip de govern pel bé col·lectiu del nostre
poble, aportant les nostres polítiques i idees, les quals
creiem que son les millors per Falset.
Les ganes de treballar per Falset ens fan estar
presents en diferents actes i esdeveniments. Principalment ens trobareu col·laborant amb accions que
vagin en la línia de potenciar el turisme i fer créixer
l’activitat econòmica al nostre poble i comarca. També
estem i estarem presents en propostes obertes de
participació ciutadana, en projectes sostenibles i de
desenvolupament del nostre territori, projectes que
potenciïn l’agricultura, el medi ambient, la cultura...

Els nostres desitjos per Falset son…
En línies generals, volem espais lúdics i de
qualitat per a tots els col·lectius (infants, joves, adults
i persones de la tercera edat). Volem que la cultura
sigui l’eix vertebrador del municipi, sempre des de la
vessant participativa i inclusiva. També és prioritari
que Falset tingui un clar pressupost destinat a projectes per als nostres espais singulars i naturals com
l’espai Grèfol ( Sant Gregori). En definitiva, treballarem
per el benestar de la gent del nostre poble i per a què
Falset sigui un lloc on la gent jove s’hi vulgui quedar
a viure.
En línies més concretes, la xarxa de camins del
municipi necessita d’un projecte d’actuació equitatiu.
Alguns camins estan en una situació lamentable, ja
que en la majoria d’aquests camins es transita amb
vehicles de les diferents empreses, com és el cas de
cellers i activitats diverses relacionades.
Els darrers mesos hem estat coneixedors del
compromís, de nou, per part de la Generalitat d’executar definitivament l’ampliació del CAP de Falset, que
ja fa uns deu anys que estem esperant. Una ampliació
imprescindible i necessària per a Falset i comarca,
ja que les necessitats d’atenció a les persones han
augmentat considerablement, esperant amb molta
necessitat el nou centre de rehabilitació. Confiem
que aquesta legislatura l’equip de govern aconsegueixi que les obres s’executin i en aquest sentit hi

GRUP MUNICIPAL
JUNTS PER FALSET

Treballem des del govern
municipal per Falset
El nostre grup municipal forma part de l’equip
de govern de l’Ajuntament, i el regidor Cèsar López
s’encarrega de la cartera de Medi Ambient. Aquesta
és la nostra vocació: servir al poble de Falset, i
entenem que la millor manera de fer-ho és contribuir amb el nostre esforç i dedicació dia rere dia.
Creiem que la millor manera de fer millor la vida
dels falsetans i les falsetanes és dedicar hores de
treball a l’Ajuntament, i això és el que intentem fer
el més honestament que sabem. Com a membres
de l’equip de govern municipal, podeu comptar amb
nosaltres i amb el nostre regidor per fer-nos arribar
les vostres inquietuds, i, en la mesura que sigui
possible, les traslladarem a la Casa de la vila i mirarem de donar-los sortida o de buscar les solucions
que calguin. Estem oberts a les vostres consultes
i suggeriments perquè, com a servidors públics,
sabem perfectament que estem al vostre servei.
No ens mou cap altre neguit que fer de Falset un
poble millor, que fer de Falset un poble on la seva
gent tingui cada dia una major qualitat de vida. Ens
estimem Falset i és per això que hi treballem cada
dia. És així de senzill.
treballarem.
La cultura és un dels eixos vertebradors del
nostre projecte. Entre d’altres projectes que ja hem
esmentat, ens centrarem en prioritzar-ne activament
dos. El primer, la necessitat clara de l’actualització
de les instal·lacions de la biblioteca, substituint els
ordinadors i augmentant-ne la dotació pressupostària per gaudir de més projectes i de nous materials .
El segon és la millora de les instal·lacions de l’edifici
de l’escola, conscients de les nombroses necessitats;
esmentem com a exemple, la substitució de sanitaris
que actualment estan obsolets… Ja vam presentar
una proposta per substituir els sanitaris: un projecte
redactat per una empresa experta, on l’objectiu
principal era reduir considerablement el consum
d’aigua… La proposta va ser valorada per l’equip de
govern, i n’esperem la seva instal·lació.
Que Falset i la comarca no segueixi perdent
habitants és prioritari: l’any 2018 la comarca ha perdut 500 habitants més i, per tant, és molt necessari
treballar en projectes per frenar el despoblament.
El grup Falset Pot Més seguirem treballant amb
molta il·lusió pel Falset que volem! I estem a la disposició de tots vosaltres per qualsevol suggeriment
i proposta per tal de millorar Falset! Entre tots ho
podem fer possible!
Volem fer extensiu un agraïment a totes les
entitats, associacions i persones a títol individual
que durant tot aquest 2019 han treballat, col·laborat
i participat en els diferents actes de tot aquest any
que tot just s’acaba . Us animem a continuar sumant
i participant tot aquest any nou per gaudir-ne tots
plegats!
Us desitgem un Bon Nadal un feliç any 2020!
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ENTREVISTA

Carlos Brull
Sis mesos al capdavant de l’alcaldia
Text: Redacció

Carlos Brull és alcalde de Falset des de fa pocs mesos, tot i que ja tingui una dilatada
experiència com a regidor. En aquesta entrevista fem un repàs a l’agenda municipal,
i mirem de fer llum a les prioritats del govern local en aquests moments, just quan
entrem en l’any 2020 i som encara al principi de la legislatura. Treball i dedicació
quotidiana en el carrer i els despatxos d’institucions diverses semblen ser les
màximes del nou alcalde.
–Quina valoració fas d’aquest primer
tram de legislatura?
–El cert és que han estat mesos
molt intensos, en bona part
perquè vam començar a treballar
des del primer dia. El fet que
l’equip de govern compti amb
regidors que tenen experiència
en l’àmbit municipal ens va
permetre que això fos així. A
més, els regidors i regidores
que hi han entrat per primer cop
han assimilat molt ràpidament la
dinàmica de treball, posant-hi, i
això s’ha de dir, molta dedicació.
Estic molt satisfet de com hem
arrencat.
–El dia a dia no permet pauses.
–No. El dia a dia és molt exigent.
Però, a més, també cal tenir en
compte que no volíem aturar
aquells projectes i mesures que
havíem emprès en la legislatura
anterior. És a dir, volíem donarlos-hi continuïtat des del primer
minut. Si a tot això li sumem
la feina del dia a dia, com la
prestació continuada de serveis,
els manteniments, les reparacions
i els problemes que puguin anar
sorgint i que mereixen solucions
ràpides, l’exigència és molt alta.
–Hi ha molta feina que no es veu?
–Sí, n’hi ha moltíssima. I en
aquest sentit és crucial posar-hi

molta dedicació, per part dels
càrrecs electes i també de tots
els treballadors i treballadores
de l’Ajuntament, a qui vull agrair
tota la bona feina que fan, una
feina imprescindible i que ens ho
posa més fàcil per tirar endavant
totes les mesures i projectes
que emprenem. A banda d’això,
també cal saber organitzar-se.
Aquesta és una qüestió que és
molt important treballar, perquè
el dia a dia no pot destorbar-nos
de pensar en el futur, en aquells
projectes que han de fer de Falset

«La nostra
ambició és
seguir millorant
el dia a dia de
Falset, garantint
una bona
prestació dels
serveis bàsics»

un poble encara millor del que és
actualment.
–El fet que l’equip de govern sigui
nombrós és un avantatge a l’hora
d’organitzar-se?
–Sí, perquè cada regidor té més
temps per focalitzar-se en les
regidories que té assignades. La
prova és que, en aquests primers
sis mesos, totes les regidories
han emprès noves mesures i
dut a terme accions concretes.
També és cert, i això cal dir-ho,
que hi ha regidories que poden
materialitzar accions de manera
més palpable i a més curt termini,
com Governació, Urbanisme o
Serveis, i altres que plantegen
projectes que es materialitzen
de manera més progressiva i en
terminis més llargs, com Joventut,
Cultura o Participació, per posar
alguns exemples.
–Si parlem de terminis, quins són els
projectes més immediats que afrontarà
Falset?
–Tot i no ser un projecte concret, la
nostra ambició és seguir millorant
el dia a dia dels veïns i veïnes de
Falset, actuant en la via pública,
garantint una bona prestació de
serveis bàsics com l’aigua o el
tractament dels residus, oferint
una bona atenció als vilatans i les
empreses locals, fomentant l’accés

a les activitats culturals i lúdiques,
etc. Això es fa escoltant la gent,
passejant pel poble i estant atent
a tot el que passa. Però també
cal plantejar projectes de futur,
alguns més immediats que altres,
com els que hem presentat al
Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) o els que
volem incloure en el Pla d’Acció
Municipal (PAM).
–Com ara?
–Per exemple, la remodelació
de la piscina municipal que, si
tot va bé, podria estar enllestida
l’any 2021. És una actuació
important, perquè parlem d’una
instal·lació antiga que requereix
un condicionament urgent. No
només per oferir un millor servei
als seus usuaris, sinó perquè
l’avantprojecte que plantegem,
i que presentaríem al PAM,
permetria un estalvi d’aigua i una
millora en l’eficiència energètica
molt significatius.
A banda d’aquest, tenim els
projectes presentats al PUOSC,
com les actuacions en el carrer
Miquel Barceló i en el Cementiri
Municipal. En el primer cas,
parlem de l’eix principal de
Falset. Hi ha comerços, terrasses,
Continua a l’última pàgina

15

Revista FT Desembre 2019.indd 15

17/12/19 9:25

ENTREVISTA

«A ningú se
li escapa que
Falset disposa
i assumeix
un volum
important de
serveis que
van més enllà
de l’àmbit
municipal»
Ve de la pàgina anterior
un elevat pas de vianants i de
vehicles… El carrer Miquel
Barceló ha de seguir sent aquest
eix comercial i viari, però podem
potenciar-lo, per exemple, ampliant
les voreres i l’espai destinat al pas
de vianants i les terrasses dels
bars, canviant tot el mobiliari urbà,
incidint en les instal·lacions de
serveis soterrades, asfaltant de nou
la carretera…
En el cas del Cementiri Municipal,
cal sanejar les teulades, adequar
els carrers, habilitar més nínxols
i columbaris… Ja hem fet moltes
actuacions al cementiri, però
aquestes que plantegem al PUOSC
també són molt importants.
–Són projectes que serien impossibles
d’assumir únicament per l’Ajuntament.
–Sí, és evident. Hem de ser
ambiciosos i, alhora, tenir els
peus a terra. Això vol dir fer
tot el possible per aconseguir
el finançament públic que ens
permeti executar aquests projectes
i tenir una estabilitat econòmica
pròpia per fer front a la part que
ens tocarà assumir. Ho hem fet
amb la darrera fase de la Llei
de Barris, que ha suposat una
transformació significativa del
poble, i ho farem amb aquests
projectes que comentàvem, però
també amb altres que, estiguessin
o no al nostre programa, volem
tirar endavant, com l’ampliació del
polígon, en la qual ja treballem amb
tots els agents implicats per veure

Revista FT Desembre 2019.indd 16

FOTOGRAFIA: MIQUEL BOVÉ

com es desenvolupa i com cobrim
les demandes de les empreses.
També hi ha la millora de la xarxa
d’abastament d’aigua, a la qual
ja hem dedicat molts recursos els
darrers anys, i la construcció d’un
alberg juvenil i familiar a l’antiga
residència, projecte sobre el
qual estem en converses amb la
Direcció General de Joventut.
–Cal trucar moltes portes a la vegada?
–Sí. Cal trucar moltes portes, però
també saber explicar-se. A ningú
se li escapa, per exemple, que
Falset, tot i tenir les dimensions
d’un poble petit, disposa i
assumeix un volum important
de serveis que van més enllà de
l’àmbit municipal. I això no és
dolent, tot el contrari, però cal

explicar-ho i fer-ho evident per
teixir complicitats i aconseguir el
suport necessari dels pobles de la
comarca, el Consell Comarcal del
Priorat, la Diputació de Tarragona
i la Generalitat per poder-los
mantenir com pertoca.
En el cas del Consell Comarcal
del Priorat, posem per cas,
hem obert una nova etapa de
relació que espero que sigui
molt profitosa per a Falset i per
a la comarca. Hem tancat nous
convenis de col·laboració i hem
arribat a importants acords dels
quals en traurà partit tothom. Per
exemple, en l’àmbit de Joventut,
amb la nova Oficina Jove que
començarà a operar aquest
2020, i en l’àmbit de la gestió

de residus, amb el
traspàs dels terrenys
de la deixalleria perquè
el Consell Comarcal
pogués presentar al
PUOSC un important
projecte de millora de
les instal·lacions.
–O sigui, s’ha fet molta
feina ja, però n’hi ha molta
per fer encara.
–La feina no s’acaba
mai en un poble com
Falset. Cal moure’s
contínuament, perquè
qui s’atura es queda a
la cua. Falset requereix
molta dedicació, i
cada cop en requerirà
més. Avui és necessari
invertir-hi més hores
que fa 20 anys i, amb
el temps, la gent que
estigui al capdavant
de l’Ajuntament hi
haurà de posar més
dedicació encara. Per
aquest motiu, pensem
que és el moment de
fixar retribucions per la
dedicació dels càrrecs
electes, perquè si no ho
fem així, podem crear
una barrera d’accés
a la vida pública de
moltes persones que
voldrien involucrar-se
en treballar per Falset.
–Serà el primer cop que
els càrrecs electes reben
una retribució.
Sí, però no s’ha
d’entendre com una
cosa excepcional. El
que és excepcional és que en
un poble com Falset aquestes
retribucions, ni que siguin baixes,
no estiguin contemplades. El
pressupost de 2020 preveurà
la retribució per assistència a
les juntes de govern i als plens
municipals.
Com es preveu l’arrencada de l’any
2020?
Volem arrencar amb les mateixes
ganes, força i capacitat de
treball que hem tingut fins ara.
Però abans toca carregar piles
aquestes festes. Així que vull
aprofitar per desitjar unes bones
festes de Nadal als veïns i veïnes
de Falset, i a tots els que aprofiten
aquestes dates per visitar el
nostre poble.
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