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–Sí, és cert. A curt termini, la 
reacció als efectes del temporal 
va ser immediata. Tant la brigada 
com els tractoristes i operaris de 
màquines de Falset van treballar 
moltíssim per netejar els carrers i 
camins, per poder atendre emer-
gències i recuperar la normalitat 
del dia a dia. Però més enllà de 
parar aquest primer cop, també 
ha estat importantíssim l’esforç 
de l’Ajuntament de Falset, i la 
complicitat d’altres administraci-
ons, per aconseguir la declaració 
de zona catastròfica. Això farà 
possible recuperar la despesa ex-
traordinària del consistori durant 
aquells dies, obrir la possibilitat a 
pagesos i empresaris d’acollir-se 
a línies d’ajuts o mantenir al muni-
cipi una fàbrica com la Fermator, 
un fet que després del seu esfon-
drament no estava gens clar.

La situació econòmica
–D’aquest darrer any i mig, se 
n’ha ressentit econòmicament 
l’Ajuntament?
–És evident que la pandèmia ha 
minvat la capacitat d’ingressos 
i que s’han hagut de destinar 
recursos per pal·liar els efec-
tes de la pandèmia al municipi. 
Malgrat tot, la salut econòmica 
de l’Ajuntament és bona. Estem 
molt per sota del nivell d’endeu-

tament màxim que es permet als 
ajuntaments, i això possibilita que 
puguem tirar endavant projectes 
importants que, si bé compten 
amb subvencions, també reque-
reixen finanaçament propi. És el 
cas de la reforma de la piscina 
municipal. La Diputació aportarà 
la meitat dels 385 mil euros del 
projecte, però l’Ajuntament en 
posarà l’altra meitat.
–El projecte de la piscina és un 
projecte important.
–Jo diria més aviat que es tracta 
d’un projecte necessari atès el 
factor clau que el motiva, l’impor-
tant estalvi d’aigua que s’acon-
seguirà. L’ús responsable dels 
recursos naturals, la sostenibilitat 
i la transició energètica són prio-
ritats d’aquest equip de govern. 
És per això que també estem 
revisant si hi ha fuites en la xarxa 
d’abastament d’aigua. A més, ins-
tal·larem plaques fotovoltaiques 
en els edificis municipals, l’escola 
i la biblioteca seran els primers, 
a fi que siguin autosuficients 
energèticament. De fet, estem tre-
ballant amb la Cooperativa Falset 
Marçà per crear una comunitat 
local energètica, amb la voluntat 
que en un futur s’hi puguin adherir 
particulars.
–A banda de la sostenibilitat, 
a l’inici de l’entrevista fèieu 

–Transcorreguda mitja legis-
latura, quina valoració feu 
d’aquests dos primers anys?
–Nosaltres tenim un projecte per 
a Falset, un projecte que no és 
altre que fer del nostre poble un 
lloc millor per viure-hi i gaudir-lo, 
avui i en un futur. Des del primer 
dia treballem en la concreció 
d’aquest projecte, amb iniciatives 
que comprenen la cura per tenir 
uns carrers i places ben cuidats, 
la millora dels serveis, l’impuls al 
teixit econòmic, la fixació de gent 
al territori, el foment de la cultura, 
la posada en valor del patrimoni, 
l’aposta per la sostenibilitat… 
Malauradament, a causa de la 
pandèmia de la Covid, aquests 
dos primers anys no hem pogut 
fer tot el que ens agradaria.
–La pandèmia ho ha condicio-
nat tot, oi?
–Sí. La pandèmia ens ha situat 
en un escenari molt complex. 
De fet, en un primer moment, la 
coordinació amb les adminis-
tracions superiors, així com les 
tasques d’informació i gestió de 
la pandèmia absorbien bona part 
dels esforços de l’Ajuntament. A 
més, ens ha tocat viure un episo-
di molt trist i sense precedents a 
la residència.
No ha estat gens fàcil aquest any 
i mig, però hem mirat de seguir 

treballant en clau interna i, en 
certa manera, ser imaginatius i 
reinventar-nos per tal que, tan 
bon punt s’anés recuperant la 
normalitat, a l’administració i 
al carrer, ens trobéssim en una 
situació  privilegiada per repren-
dre gairebé a l’instant tot el que 
tenim pendent.
–A banda de la pandèmia, 
aquest darrer any també ha 
estat marcat pel temporal 
Filomena.

A l’equador del mandat municipal, l’alcalde de Falset, Carlos Brull, valora en 
aquesta entrevista els dos anys que du al capdavant de l’Ajuntament i fa un repàs 
a les prioritats i línies de treball que marquen l’agenda local.  Una agenda que ha 
incorporat projectes que van més enllà de l’acció local, com son la transició ecològica, 
l’accés a l’habitatge o la lluita contra la pèrdua de població.  Entre els projectes d’inici 
més immediat, la reforma integral de la piscina. 

“Tenim fama de persistents 
davant l’Administració”
Entrevista a l’alcalde, Carlos Brull
Text i fotos: Redacció 

ENTREVISTA 

«Frenar el 
despoblament 
és una prioritat 
local, però 
també un afer 
de país. Hem 
d’aconseguir 
que la gent 
vulgui viure als 
pobles»
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esment a la fixació de gent al 
municipi com a línia estratègica.
–Aquest és un tema clau, i jo hi 
insisteixo molt quan parlo amb 
responsables d’administracions 
superiors. Frenar el despoblament 
no és un tema local ni únicament 
un eslògan, és un afer de país. Hem 
d’aconseguir que la gent vulgui 
viure als pobles, o cosa que és el 
mateix, els pobles han de donar 
oportunitats a la gent.
–Per exemple?
–Amb polítiques que facin possible 
l’accés a l’habitatge. Per aquest 
motiu, iniciarem l’elaboració d’un 
pla d’habitatge, del qual n’han de 
sortir mesures reals i efectives. 
També hem de comptar amb es-
tructures a nivell local, com va ser 
i és VITEC, que donen oportunitats 
a joves de Falset que haguessin 
hagut de buscar-se la vida lluny del 
poble i a gent vinguda d’altres llocs 
que troben a Falset el seu projecte 
vital. Tenir també bona connectivi-
tat o posar a l’abast de la gent ini-
ciatives com l’espai de coworking 
municipal, que s’adapta al nou 
escenari del teletreball i ofereix 
diversos serveis als professionals.
A més, hem de contribuir activa-
ment a la consolidació del nostre 
teixit econòmic, sense oblidar-ne la 
diversificació. Estem immersos en 
l’ampliació del polígon industrial, 
però sabem que la consolidació 
del teixit econòmic és un tema 
transversal. Hi estem dedicant 
molt temps, a l’espera de poder 

«Aprens molt 
de la gent que 
t’atura pel 
carrer, és com 
una mena de 
participació 
ciutadana 
que t’ajuda a 
connectar amb 
el dia a dia 
del poble»

concretar ben aviat un projecte sòlid i 
ambiciós en aquest àmbit.

Fer viables els projectes
–Però difícilment tot el que comenta 
es pot tirar endavant sense la col·la-
boració d’altres administracions.
–Sí, ho sabem. Però nosaltres no som 
dels que esperem que ens vinguin 
amb una idea. Som proactius i tenim 
fama de ser persistents i inconformis-
tes quan truquem les portes d’admi-
nistracions superiors. A més, ho fem 
tenint les coses clares, presentant pro-
jectes que no són un bolet, sinó que 
tenen un sentit, uns objectius i uns 
beneficis clars i definits. A més, també 
saben que som dels que posem tot 
allò que és a les nostres mans per fer 
viable qualsevol projecte.

–Ara com ara, però, no és fàcil tirar 
projectes i iniciatives endavant.
–No, no ho és. Però què hem de fer? 
Aturar-nos? Això seria el més fàcil i 
la pandèmia seria l’excusa perfecta. 
Aquests dos anys he pres encara 
més consciència del compromís de 
l’equip de govern i els treballadors de 
l’Ajuntament. Davant les dificultats, la 
capacitat de treball i trobar solucions 
ha estat una constant. Sense anar 
més lluny, la darrera Fira del Vi per 
exemple. Amb el suport de denomina-
cions d’origen i cellers, vam aconse-
guir que la comarca es convertís en un 
gran recinte firal durant un mes. Això 
no només es va traduir en moviment 
a cellers, restaurants i allotjaments del 
Priorat, sinó que també ens ha donat 
la fórmula perfecta per convertir la 

ENTREVISTA 

Fira en allò que sempre 
s’ha dit: Falset com a 
epicentre de la Fira el 
primer cap de setmana 
de maig, i un certamen 
viu durant tot el mes 
amb activitats als pobles 
i tastos als cellers.
–Es pot dir que aquests 
dos anys han estat un 
aprenentatge?
–En certa manera, sí. 
Alguns de nosaltres ja 
teníem força experiència 
en la gestió municipal, 
però també és cert que 
hem après molt, també 
de la gent que ens atura 
pel carrer per fer-nos 
arribar la seva opinió. 
Sovint, per fer el trajecte 
de casa a l’Ajuntament, 
puc trigar gairebé una 
hora. La gent m’atura i 
em comenta sobre un 
tema que preocupa, so-
bre com millor tal cosa… 
Personalment, és una 
de les coses que més 
m’agrada com a alcalde. 
Jo ho entenc com una 
mena de participació 
ciutadana i presto tota 
l’atenció al que em 
diuen. A més, m’ajuda 
a connectar amb el dia 
a dia. A vegades, el fet 
de tenir el cap en mil 
projectes et pot distreu-
re d’allò que és més 
quotidià.
–Si hagués de dir-nos 
alguna cosa que ha 
après de la gent…
–La gent de Falset no 
vol que estem de braços 
plegats. El més fàcil és 
no fer res, però llavors 
també és molt difícil 
tornar a arrencar. L’equip 
de govern tenim molt 
clar que, malgrat les cir-
cumstàncies, un no pot 
abaixar els braços, sinó 
que toca pencar molt i 
molt mirant de cara el 
futur. Potser no és una 
cosa apresa, però sí que 
la gent ens l’ha constatat 
i reiterat repetidament. I, 
en fer-ho, ha aconseguit 
engrescar-nos i encorat-
jar-nos encara més per 
seguir treballant pel Fal-
set que volem, un poble 
per viure-hi i viure’l.

FOTO: Miquel Bové
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Tot i la complexitat en la gestió 
del pressupost de l’exercici 2020 
arran de la crisi sanitària de la 
COVID-19, pot concloure’s que la 
seva liquidació va tancar-se més 
que correctament.
Havent-se vist reduïdes les pre-
visions en relació als ingressos 
ordinaris o recurrents, una gestió 
activa per part de l’Ajuntament a 
l’hora de gestionar l’obtenció de 
subvencions (914.000 euros res-
pecte als 698.000 previstos en el 
pressupost) va permetre atenuar la 
caiguda en les previsions d’ingres-
sos en d’altres partides. 
Les despeses corrents (capítols 
1 a 4) van reduir-se també de 
manera significativa, donant lloc 
a un superàvit en les operacions 
ordinàries de l’ordre de 385m€, 
aplicat a finançar les inversions 
del pressupost (107,6m€), les 
subvencions de capital atorgades 
(54,6m€) i el retorn de l’endeuta-
ment bancari (163,6m€). El saldo 
positiu es va haver d’aplicar al 
retorn d’una subvenció rebuda en 
anys anteriors.

Capacitat financera
Pel que fa als indicadors que ens 
mostren la capacitat financera 
de l’Ajuntament per fer front a les 
seves obligacions a curt termini, 
van situar-se en valors positius: 
l’estalvi net, que mesura la capa-
citat dels recursos ordinaris per 
fer front a l’endeutament financer 
es va situar en la xifra de 200.000 
euros, mentre que el romanent de 
tresoreria disponible, que repre-
senta els estalvis pressupostaris 
històrics acumulats del municipi, 
va presentar també signe positiu, 
amb un import absolut de 399m€ 
euros.
Tot i la disminució en els ingressos 
ordinaris liquidats el 2020 respec-
te a l’any anterior (de l’ordre de 
150m€), la ràtio d’endeutament 
municipal (que, en el moment de 
tancar els comptes, relaciona els 
deutes amb entitats financeres 
amb els ingressos ordinaris de 
l’exercici), es va situar en un valor 
del 64,87%. Això vol dir que de 
cada 100 euros que deu l’Ajunta-
ment, anualment en genera 65 per 
a pagar-los.   

L’economia municipal està bé de salut
Els indicadors sobre la capacitat financera de l’Ajuntament se situen en positiu

Pel que fa al pressupost de l’exer-
cici 2021, amb les modificacions 
introduïdes fins a dia d’avui, se 
situa en la xifra de 3.514m€. 
La previsió dels ingressos ordi-
naris és de 2.697m€, superiors 
en 233.000 euros a les despeses 
corrents previstes (2.464m€), que 
es destinaran a l’amortització 
de préstecs (253m€), amb un 
diferencial de 20m€, que s’aca-

barà cobrint amb el romanent de 
tresoreria disponible. 

Noves subvencions i ajuts
S’efectuen gestions actives per tal 
d’aconseguir noves subvencions 
i ajuts que millorin les previsions 
d’ingressos. En aquest sentit, per 
exemple, el pressupost aprovat no 
recull encara els ajuts que hi ha 
pendents de rebre amb motiu de 

la declaració de la comarca del Pri-
orat com a zona catastròfica arran 
del temporal Filomena de principi 
de l’any 2020.
El pressupost inclou inversions 
per valor de 743m€, destacant-ne 
la reforma de la piscina municipal 
(396m€), la construcció d’un apar-
cament per autocaravanes (86m€), 
adquisicions de finques (50m€), 
l’adequació de camins (49m€), la 
instal·lació de plaques fotovoltai-
ques a l’escola Antoni Vilanova (24 
m€) i d’altres, per un import acumu-
lat de 138m€.
Les inversions i les transferències 
de capital (54m€) es finançaran 
principalment amb subvencions 
rebudes aquest any, corresponents 
a les inversions efectuades en la 
segona tanda de la Llei de Barris, 
de la Generalitat de Catalunya 
(276m€); del PAM de la Diputa-
ció de Tarragona per a la piscina 
(192m€) i per a d’altres actuacions, 
que en total sumen 645m€. També 
es recorre a endeutament bancari 
(70m€).
S’utilitzarà també part del romanent 
de tresoreria disponible (82m€), per 
assolir l’equilibri en el finançament 
de les inversions.

Estalvi lleugerament positiu
D’acord amb aquestes previsions i 
sense prendre en consideració els 
ajuts pel temporal abans esmen-
tats, encara no quantificats, el 
resultat pressupostari seria negatiu, 
per un import de 102m€, equiva-
lent al consum de recursos del 
romanent de tresoreria disponible. 
Mentre que l’estalvi net (capaci-
tat dels recursos ordinaris per fer 
front a l’endeutament bancari) serà 
lleugerament positiu, al voltant de 
10m€ i l’estalvi acumulat (romanent 
de tresoreria disponible) serà també 
positiu, 297 m€. 
Qualsevol increment en els ingres-
sos ordinaris, sota el supòsit de 
manteniment de les despeses de 
la mateixa naturalesa, acabaria mi-
llorant les estimacions d’aquestes 
magnituds. 
Pel que fa la ràtio d’endeutament, 
es preveu que al tancament de 
l’any hagi disminuït fins a situar-se 
en un valor del 55,7%, amb una 
caiguda gairebé de 10 punts per-
centuals.   

Gràfic que mostra les principals partides tant de despeses com d’ingressos relatives al 
pressupost municipal ara mateix en vigor. 
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El patrimoni és un actiu 
pel qual l’Ajuntament ha 
de vetllar, amb la qual 

cosa s’impulsen diversos 
projectes a curt i mig 
termini, que han començat 

amb intervencions 
arqueològiques fins ara no 
realitzades. 

PATRIMONI

L’Ajuntament i el Departament de 
Cultura han dotat d’un projecte 
museològic el Castell de Falset - 
Museu Comarcal. El projecte defi-
neix l’estratègia i els mitjans per 
garantir una estructura museís-
tica dirigida a assolir una gestió 
professional, viable i eficient 
del patrimoni. Alhora, estableix 

la necessitat de dotar l’ens de 
l’estatus de museu registrat i la 
voluntat que sigui una plataforma 
de gestió patrimonial d’abast 
comarcal. En aquest sentit, i en 
la línia de professionalitzar-ne 
la gestió, el Castell comptarà a 
partir la tardor amb la figura d’un 
director. 

Pel que fa al projecte, aquest 
destaca la bona situació del 
Castell de Falset i una col·lecció 
singular, extensa, variada i molt 
arrelada al territori. També con-
templa vetllar per l’estudi, difusió 
i valorització del patrimoni i s’in-
clina per una estratègia d’enfoca-
ment temàtic per a cada sala.

A més, el projecte també defineix 
els continguts de la planta supe-
rior, la qual restava per definir. En 
aquesta es proposa la interpre-
tació interactiva del territori, del 
seu paisatge i de les formes de 
vida que es contemplen des dels 
grans finestrals d’aquesta planta 
del Castell.

El Castell de Falset es dota d’un projecte museològic

L’Ajuntament, en col·laboració 
amb els serveis de Cultura i 
Arqueologia de la Generalitat, 
redacta en aquests moments un 
projecte de consolidació i neteja 
del Portal del Bou i del recinte 
emmurallat. El projecte s’engega 
després que, per primera vegada, 
s’hagi dut a terme un estudi ar-
queològic del recinte emmurallat, 
que, entre d’altres detalls, confir-
ma que el Portal del Bou va ser el 
primer a construir-se, en una data 
anterior al 1414.
L’estudi constata, en primer 
lloc, que cal situar l’origen de la 
muralla medieval de la vila en 
el segle XIV, arran de l’arribada 
a Falset de l’Infant Pere, com a 
senyor del Comtat de les Mun-
tanyes de Prades. És en aques-
ta època que, d’una banda, el 
poble de Falset creix cap al nord 
i s’aixequen cases en el primitiu 
camí de Gratallops, que “a la seva 
part posterior, sense obertures en 
planta baixa i seguint el costum, 
serviria de muralla”.
L’estudi també concreta que és 
en aquest moment que la Font 
del Forn es converteix en “un 
carrer per a donar accés a les 
cases d’un costat i en un pas-
sadís per a recórrer aquest pany 
de la primera muralla medieval, 
construït sense cap altra missió 
que la defensiva”. 
El primer recinte medieval, però, 
es va anar quedant petit força 
depressa. A final del segle XIV, ja 

Projecte de consolidació de les muralles
El recinte emmurallat conserva restes que van des del segle XIV al XIX

Traçat hipotètic de la primera muralla medieval de Falset. 

existeix la plaça de la Quartera i la 
muralla, llavors, s’aixeca on actu-
alment hi ha el carrer dels Arcs.
A partir d’aquí, la informació 
es complica. “Respecte de les 
muralles modernes, les de murs 
de carreus, no s’ha pogut treure 
l’entrellat del moment en què foren 
iniciades”, sentencia l’informe. 
Els arqueòlegs no han trobat mai 
indicis suficients, i només l’escut 
comtal que hi ha al portal del 
Bou permet una aproximació que 
situaria la seva construcció sota 
el senyoriu de l’infant Pere o la del 

seu fill l’infant Joan, és a dir, du-
rant el govern del casal de Prades, 
entre els anys 1342 i 1414. 
Pel que fa a la muralla moderna, 
les restes de la qual han arribat 
als nostres dies, “el gruix era de 8 
pams i estava constituït per dues 
cares exteriors de carreus de 
pedra amb un farciment intern de 
paredat de pedra ordinària”.
En resum, la muralla de la població 
antiga baixava del castell per la 
part de migjorn fins al portal de 
Sant Blai, d’allí baixava pocs me-
tres i passava per la part alta del 

barranc de la Font Vella, fins a la 
conjuntura del carrer de Baix, on 
hi havia el portal de la Font Vella. 
D’allí pel carrer dels Corredors o 
Carretera, fins a trobar el portal 
del Berruga, a l’encreuament 
de la carretera de Reus. D’allí 
anava a trobar el portal dels 
Ferrers, a l’extrem del carrer de 
Dalt. D’aquest punt pujava pel 
carrer on dona la façana nord de 
l’Hospital modern i pel darrere 
l’església, Vall de les Moreres i 
portal del Bou, fins a unir-se amb 
el castell per la seva part nord.

Els actuals vestigis
Més enllà de la datació de la 
construcció del Portal del Bou, 
l’estudi apunta que els cinc grans 
portals d’entrada de les muralles 
de Falset probablement no foren 
construïts simultàniament, sinó a 
mesura que les necessitats de la 
població els feia més indispensa-
bles, ja que cinc portes d’entrada 
pel perímetre de les muralles de 
Falset en els temps feudals eren 
massa portes, si ens fixem en el 
que s’acostumava a fer en els 
pobles murallats.
Pel que fa a les restes que es 
conserven de la muralla, n’hi ha 
de diverses èpoques: de final del 
segle XIV al voltant del Portal del 
Bou; dels segles XVII i XVIII en 
l’entorn de l’Hospital Vell; i fins 
i tot del segle XIX al voltant de 
l’església. 
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Un equip d’arqueòlegs ha iniciat 
un estudi documental i sobre el 
terreny amb l’objectiu de datar i 
determinar els usos que, al llarg 
del temps, va tenir el que es 
coneix com “el forn de dalt”, entre 
els carrers de Pere Boter i Bona-
ventura Pascó, camí del castell. 
Pel que fa al treball de camp, el 
passat mes de juny, els arqueò-
legs van practicar sondejos en el 
subsòl d’aquesta parcel·la, alhora 
que van efectuar ortofotografies 
i van documentar els arcs i para-
ments antics que encara resten 
drets. 
Aquests sondeigs ja han permès 

documentar una estructura de 
combustió antiga, que probable-
ment correspon als darrers temps 
que l’edifici va estar en ús, al llarg 
dels segles XIX o XX. 

Estructures més antigues
No es descarta, però, que per 
davall dels nivells del segle XIX 
es puguin localitzar estructures 
més antigues, tenint en compte 
les restes que s’hi conserven i que 
aquest és el carrer més antic del 
poble. De fet, el treball arqueolò-
gic encara no s’ha acabat.
Al marge de la informació que 
aquesta recerca aportarà sobre el 

passat de Falset, aquest projecte 
municipal respon a la necessitat 
imperiosa de dotar d’un magat-
zem el Museu-Castell, d’acord 
amb les exigències normatives 
que es requereix a tot museu que 
vulgui formar part de la xarxa de 
la Generalitat. 
El projecte de l’Ajuntament preveu 
que aquest magatzem, acompa-
nyat d’una zona verda, es cons-
trueixi entre els solars del “Forn 
de Dalt” i el seu adjacent, ambdós 
de propietat municipal, garantint 
la recuperació de les arcades i els 
elements arqueològics i arquitec-
tònics d’interès. 

Recerca arqueològica en marxa 
en el solar del “Forn de Dalt”
S’hi vol fer una zona verda i un magatzem per al museu

Treballs arqueològics que van fer-se el juny al “Forn de dalt”, que des d’aquest any ja és de propietat municipal en la seva totalitat. 

L’Ajuntament de Falset està en-
llestint un projecte arquitectònic 
que preveu intervenir en la torre 
del portal dels Ferrers, l’únic ele-
ment que es conserva d’aquesta 
porta d’entrada al recinte emmu-
rallat. L’objectiu del municipi és 
aconseguir finançament a càrrec 
de l’1% cultural, mentre que la 
intervenció planteja recuperar, 
en la mesura que sigui possi-
ble, l’aspecte original d’aquesta 
torre amb vocació de defensa i 
vigilància.
El projecte arquitectònic arriba 
després que un equip d’arqueò-
legs hagi estudiat la torre i n’hagi 
fet diverses cates, amb l’objectiu 
d’entendre la funcionalitat i la 
seva evolució al llarg dels segles.
Segons aquest estudi, la torre té 
el seu origen a final del segle XIV 
i principi del XV, quan “el comte 
Joan ordenà intensificar els es-
forços destinats a la construcció 
de la nova muralla de Falset”, 
segons la recerca.
L’estudi també dóna compte de 
la primera notícia existent del 
Portal dels Ferrers, anomenat 
pròpiament d’aquesta forma: 
“data de 1590 i ens permet inferir 
que molt possiblement a finals 
del segle XVI una part de l’edifici 
havia estat arrendada a particu-
lars, en aquest cas -si hem de 
fer cas del topònim- a artesans 
dedicats al treball del ferro”.
La torre canvia d’usos a final del 
segle XVIII quan el duc de Cardo-
na permet l’establiment de cases 
a la muralla, i un serraller de nom 
Joan Sangenís s’instal·la al Portal 
dels Ferrers.

Projecte de 
restauració de 
la torre antiga del 
Portal dels Ferrers

Fins al 14 d’agost, Falset és l’escenari del 
nou Festival Garbindada Pop, una proposta 
fresca per a les nits d’estiu que ha programat 
actuacions dels noms més representatius 
del pop independent català. En paraules del 
director artístic i programador Isaac Albesa, 
“el Garbinada conjuga qualitat i modernitat, ja 
que proposa actuacions amb format reduït de 
cinc artistes que participen en els festivals més 
importants del país”. 

Després de les actuacions de Da Souza i 
Renaldo & Clara, el 6 d’agost serà el torn de 
Celistia; el 7 d’agost, de Maria Jaume, i el 14 
d’agost, de Ferran Palau. Celistia presentarà el 
seu primer EP “Flores sin jardín”, mentre que la 
cantautora mallorquina Maria Jaume presen-
tarà “Fins al maig no revisc”, temes marcats 
per unes lletres crues i transparents. Per la 
seva part, Ferran Palau també està d’estrena 
amb “Parc”, un disc en el qual les cançons 

d’amor son encara més sinceres, amb tocs de 
minimalisme i sintetitzadors. Les entrades es 
poden adquirir a la plataforma www.entraduim.
com.
El Festival Garbindada Pop és una iniciativa 
de l’empresa Plujafina Cultura & Comunicació, 
que compta amb el suport de l’Ajuntament, la 
Diputació de Tarragona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat i la col·laboració de la 
Cooperativa de Falset-Marça.

L’Ajuntament aposta pel pop català al festival Garbinada
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Cooperativa local 
d’energia, en estudi

L’Ajuntament treballa en diversos 
projectes que tenen com a objec-
tiu que Falset sigui un municipi 
energèticament sostenible, per-
fectament conscients que l’actual 
model energètic ocasiona greus 
problemes i que cal la implicació 
local en la recerca de solucions.
En aquest sentit, el consistori 
estudia, en aquests moments, la 
possibilitat d’impulsar una coope-
rativa d’energia local, que tingui 
com a punt de partida la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques en el 
sostre d’edificis de grans dimensi-
ons del nucli urbà.
L’actual normativa contempla 
que puguin beneficiar-se d’una 
instal·lació de grans dimensi-
ons d’aquest tipus tots els veïns 
situats en un radi de 500 metres 
quadrats. 
D’altra banda, l’Ajuntament també 
estudia la possibilitat que aquesta 

explotació energètica comunitària 
pugui fer-se des d’instal·lacions 
solars situades en les cobertes 
dels edificis municipals. Aquest 
últim és un extrem, però, que 
legalment presenta alguns entre-
bancs, que ara s’estan analitzant 
detalladament. 
Sigui com sigui, el que ja és una 
realitat és que, abans de final 
d’any, l’edifici de l’escola Antoni 
Vilanova ja comptarà amb una 
planta solar fotovoltaica d’auto-
consum, finançada en el marc 
dels Plans d’acció per l’energia 
sostenible i el clima (PAESC). 
De la mateixa manera, l’Ajunta-
ment de Falset ja té enllestit un 
altre projecte d’auto-consum ener-
gètic per a l’edifici de la Biblioteca 
Salvador Estrem i Fa, al carrer 
de Baix, que pot estar enllestit el 
2022 mitjançant el finançament 
del PAESC. 

L’escola ja consumirà la seva pròpia eneregia fotovoltàica abans de final d’any.

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) de la Generalitat redacta 
actualment un projecte d’am-
pliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) de 
Falset, en constatar que s’ha 
quedat obsoleta i que no té capa-
citat d’absorbir el volum d’aigües 
brutes que el municipi genera.

El principal objectiu del projecte 
és, per tant, augmentar la capaci-
tat de tractament d’aigües residu-
als de la depuradora, de manera 
que pugui garantir l’eficiència de 
la planta en un futur, encara que 
la població vagi a l’alça. El projec-
te també preveu la incorporació 
de millores en el sistema d’asse-

cament de l’EDAR, amb l’objectiu 
de reduir les males olors de les 
instal·lacions.
Finalment, l’ACA estudia la pos-
sibilitat d’incorporar un sistema 
de cogeneració energètica, que 
permeti l’aprofitament del biogàs 
que genera el tractament de les 
aigües residuals. 

Projecte d’ampliació de la depuradora

L’Ajuntament preveu impulsar 
dues obres que tenen com a ob-
jectiu la millora de l’abastament 
d’aigua de boca al nucli urbà i la 
reducció de les pèrdues energè-
tiques a les xarxes de subminis-
trament.
D’una banda, la planificació 
municipal preveu engegar el 2022 
la renovació absoluta de la xarxa 
de subministrament d’aigua a 
tot el barri dels Corredors, és a 
dir, al primer i segon Corredor 
i a les respectives travessies. 
L’obra ha de servir per substituir 
íntegrament l’actual canonada de 
fibrociment per una altra de PVC 
de major diàmetre. 
Aquesta obra s’ha dut a terme 
després de dur a terme un estudi 
que va constatar l’existència de 
petites fuites en la canonada. 
L’Ajuntament preveu impulsar 
altres estudis d’aquesta índole en 
tot el nucli urbà, amb l’objectiu 
d’establir la prioritat de cadascu-
na de les inversions i escometre 
planificadament la renovació 
de tota la xarxa d’abastament 
d’aigua urbana durant els propers 
anys.
D’altra banda, l’equip de govern 
ja té el projecte sobre la taula que 
ha de permetre la substitució de 
la canonada que porta l’aigua fins 
a Falset des del dipòsit dels Fon-
tanals. La canonada serà de PVC 
i tindrà més diàmetre. En aquest 
cas, l’objectiu també és doble: la 
reducció de les pèrdues i l’aug-
ment del cabal de subministra-
ment que arriba al nucli urbà. 

L’empresa energètica que pro-
movia dues macro-centrals so-
lars al terme municipal de Falset 
va comunicar el passat mes de 
juny que desestimava finalment 
la seva execució. El fre definltiu a 
tots dos projectes va ser celebrat 
pel consistori. 
L’alcalde, Carlos Brull, afirmava 
que “si bé som defensors de 
la transició energètica, també 
volem que aquesta sigui respec-
tuosa i proporcionada, fruit de la 
planificació territorial i del diàleg 
amb el conjunt del país”.
Tot i el comunicat de l’empresa, 
l’Ajuntament de Falset va decidir, 
cautelarment, mantenir en vigor 
el recurs municipal ja engegat 
contra la viabilitat de tots dos 
projectes. 
El recurs incidia, entre altres, en 
aspectes de no viabilitat, com 
el traçat de la línia d’evacuació 
i l’afectació de sòls d’alt valor 
ecològic i la no compatibilitat 
d’aquests dos projectes amb 
el Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal de Falset. De fet, 
l’oposició a les dues macro-plan-
tes solars fotovoltaiques tenia 
en compte un ampli argumen-
tari basat en criteris de viabilitat 
ambiental, urbanística, territorial, 
paisatgística, energètica, agrària 
i cultural.

Oposició transversal
El rebuig a la implantació de 
macro-centrals fotovoltaiques i 
eòliques al Priorat i a comarques 
veïnes és compartit per admi-
nistracions locals, associacions 
socials i culturals, organitzacions 
professionals i empreses, com 
va quedar palès en una concen-
tració que va tenir lloc a Falset el 
passat mes de maig. 
En el cas del Priorat, s’incideix 
en el fet que la comarca ha apos-
tat des de fa més de 30 anys per 
un model de desenvolupament 
territorial basat en la producció 
agrícola de qualitat i en una ofer-
ta turística sostenible. 

Desestimats 
dos grans 
parcs solars

Obres de millora
del rendiment 
a la xarxa d’aigua

La transició energètica 
és un repte global, però 
també local. A l’agenda 

municipal hi ha diversos 
projectes que tenen 
en comú la millora de 

l’eficiència, el foment de 
l’autoconsum i el rebuig a 
les macro-centrals. 

ENERGIA
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L’organització d’esdeveniments 
és especialment sensible a la 
situació d’incertesa provocada 
per la pandèmia de la Covid-19, i 
les Festes Majors en són un bon 
exemple. Abans dels repunts 
d’incidència constatats a Cata-
lunya durant el mes de juliol, la 
regidoria de Festes treballava en 
una programació que, si bé no es 
podia considerar igual a la d’anys 
anteriors a la pandèmia, sí que 
buscava acostar-s’hi en la mesu-
ra del possible, sempre garantint 
la seguretat dels assistents i 
tenint en compte les mesures 
sanitàries dictaminades per les 
autoritats competents. Segons 
el regidor de Festes, Joan Coll, 
“érem conscients que no podíem 
organitzar esdeveniments com la 
Batalla de Flors o el CorreMulas-
sa, en els quals es produeix molt 
contacte o hi ha poca distància 
entre els participants, però molts 
dels altres actes era possible 
mantenir-los i realitzar-los amb 
certa normalitat i tota la prudèn-
cia del món”.
Les mesures de prevenció i segu-
retat sanitària imposades al juliol, 
però, han obligat la regidoria de 
Festes a canviar de plans i adap-
tar-se al nou escenari. “Ara com 
ara, únicament podem mantenir 
els actes programats a la carpa 
de l’Euterpre, amb aforament 
limitat i públic assegut, i dins de 
la nova franja horària permesa”, 
afirma Coll. Amb tot, des de la 
regidoria s’apunta que, donat que 
la situació pot canviar en qualse-
vol moment, a millor o a pitjor, tot 

La Covid obliga a alterar de nou 
el calendari de festes de l’estiu
L’Ajuntament impulsa l’organització d’actes amb mesures

Gegants a la Casa de la Festa. 

El retorn a la normalitat no està 
sent fàcil ni ràpid. Amb tot, l’apos-
ta per solucions imaginatives i 
l’empenta dels organitzadors i col-
laboradors són fonamentals per 
recuperar a poc a poc iniciatives 
culturals i lúdiques. És el cas de la 
Fira del Vi de Falset. En la darrera 
edició, es va repensar i adaptar 
a la pandèmia i a les mesures 
sanitàries en vigor. Els cellers van 
fer d’estands i la comarca es va 
convertir en el “recinte firal”.
El resultat d’aquesta nova visió de 
la Fira van ser gairebé 2.500 reser-
ves de tastos en els cellers parti-
cipants durant tot el mes de maig. 
Segons el president de la comis-
sió organitzadora, Carlos Brull, 
“hem trobat una fórmula que 
volem continuar l’any vinent, si 
seguim comptant amb la compli-
citat de denominacions d’origen i 
cellers”. De fet, segons Brull, “ens 
ha de permetre celebrar la Fira 
com l’havíem fet durant 25 anys, 
de manera presencial el primer 
cap de setmana de maig, i segui-
dament mantenir viu el certamen 
durant tot el mes”.

2n Congrés de la Jota
L’empenta dels organitzadors i la 
complicitat dels assistents també 
han estat clau en la celebració a 
Falset del segon congrés de la 
Jota al territori de parla catalana. 
Després de l’èxit del primer con-
grés, celebrat el 2018, el Departa-
ment de Cultura, l’Institut Ramon 
Muntaner i l’Ajuntament van fer 
possible una nova edició, la qual 
va comptar altre cop amb con-
ferències, actuacions i un seguit 
d’activitats complementàries.

La Fira del Vi i 
el Congrès de la 
Jota se celebren, 
malgrat la Covid

Tan bon punt finalitzi la tempora-
da d’estiu s’activarà el projecte 
de reforma de la piscina munici-
pal, amb l’objectiu que les instal-
lacions, totalment renovades, es 
puguin estrenar l’estiu del 2022.
Una de les actuacions més 
importants d’aquest projecte és 
la reducció de la fondària de la 
piscina gran, una mesura que re-
percutirà en un important estalvi 
d’aigua. 

Com afirma l’alcalde de Falset, 
Carlos Brull, “el nostre objectiu 
com a municipi és avançar cap 
a un model en el qual l’aprofita-
ment dels recursos sigui eficient i 
sostenible, i amb la reforma de la 
piscina fem un gran pas endavant 
en aquest sentit”. 
A banda de la reducció de la 
fondària de la piscina gran, el 
projecte també contempla la 
renovació de tota la maquinària 

i el sistema de filtratge, així com 
l’adequació de l’àrea que voreja 
les dues piscines i de la zona 
destinada a solàrium.
La renovació de la piscina munici-
pal és un dels projectes inclosos 
en Pla d’Acció Municipal (PAM) 
de la Diputació de Tarragona. El 
projecte compta amb un pressu-
post de 385 mil euros, dels quals 
la Diputació en subvenciona la 
meitat.

A punt d’engegar la reforma de la piscina

Piscina gran de Falset. 

és molt volàtil i la programació i 
les condicions dels actes poden 
variar fins a l’últim moment, sent 
menys o més restrictives en fun-
ció del que les autoritats sanitàri-
es aconsellin i permetin. 

“No volem renunciar-hi”
“No són les Festes Majors que 
ens agradarien ni és gens fàcil or-
ganitzar-les en aquestes condici-
ons, però no volem renunciar-hi”, 

subratlla Joan Coll. De fet, el con-
sistori recorda que, des que es 
van permetre els actes amb públic 
presencial i en la mesura del pos-
sible, s’ha treballat per mantenir 
en el calendari tant els actes fes-
tius populars com la programació 
cultural. La cavalcada de Reis, els 
actes a L’Artesana, la Fira del Vi, 
el Festival Garbinada Pop, el Most 
Festival i el Congrés de la Jota en 
són alguns exemples.
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L’Ajuntament ja té sobre la taula 
el projecte de reorganització de 
les parades de busos del carrer 
Miquel Barceló el 2022. El cost de 
redacció ha estat assumit íntegra-
ment pel departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat.
El projecte, que té com a objectiu 
permetre l’accessibilitat dels viat-
gers amb mobilitat reduïda, oferir 
una zona d’espera confortable i 
millorar les condicions de segure-
tat de viatgers i vianants, preveu 
un significatiu condicionament de 
la parada en sentit Móra d’Ebre i 
l’anul·lació de la parada en sentit 
Tarragona.
En el cas de la parada en sen-

tit Móra d’Ebre, s’augmentarà 
l’amplada de la vorera i es condi-
cionarà per poder acollir 4 places 
d’estacionament de bus. 

Zona d’espera
També s’aixecarà un edifici de 
petites dimensions com a zona 
d’espera dels usuaris del servei. 
L’equipament d’aquest edicle 
comptarà amb dos bancs i una 
zona per a cadira de rodes. 
A més, disposarà de xarxa Wi-
Fi i carregadors per a telèfons 
mòbils, entre d’altres serveis als 
usuaris. 
Aquesta edificació també 
comptarà amb plaques solars 

fotovoltaiques situades a la co-
berta, amb l’objectiu d’autoabas-
tir-se energèticament. Pel que fa 
a la vorera, s’hi ubicaran arbres, 
bancs, papereres i un espai de 
parking de bicicletes.
Al marge d’aquesta intervenció, a 
l’altra vorera del carrer de Miquel 
Barceló, el projectee preveu 
establir 4 places per a l’estacio-
nament temporal de cotxes i una 
parada de taxis, així com un nou 
pas de vianants.
En relació amb l’anul·lació de la 
parada en sentit Tarragona, el 
projecte preveu la demolició de 
l’edicle i la reurbanització de la 
vorera, amb arbres i bancs.

La nova parada de busos ja té 
projecte i serà realitat el 2022
La Generalitat ha assumit el cost íntegre de la redacció

Aspecte exterior que tindrà la nova estació de busos, al carrer Miquel Barceló. 

Falset forma part des del passat 
mes d’abril del moviment Viles 
Florides, que promou la transfor-
mació de racons, pobles i ciutats 
a través d’espais verds urbans i 
enjardinats. Viles Florides té en 
compte valors com la protecció 
dels espais verds, la millora de la 
qualitat de vida dels veïns, l’estat 
i conservació del mobiliari urbà, 
la presència de parcs infantils i 
la conscienciació social envers 

les polítiques de sostenibilitat me-
diambiental.
Amb motiu de l’adhesió a Viles 
Florides, l’alcalde de Falset, Car-
los Brull, explica que “el projecte 
per aconseguir un poble més verd 
i sostenible ha comportat la ins-
tal·lació de jardineres i la renova-
ció de l’arbrat per embellir carrers 
i places, a més de la implantació 
d’enllumenat LED i la prohibició 
de l’estacionament de vehicles en 

tot el nucli antic”. 
L’alcalde afegeix que “les flors, 
els arbres i el nou mobiliari urbà 
també envolten els espais més 
emblemàtics del poble com el 
castell, el celler cooperatiu, Cal 
Magrinyà i la font del Batlle, entre 
d’altres”.
Falset és el primer municipi de 
tota la comarca del Priorat que 
ha entrat a formar part de Viles 
Florides.

Falset entra a formar part de Viles Florides

L’Ajuntament de Falset posa en 
marxa una campanya de cons-
cienciació per mantenir la via 
pública neta d’excrements de 
gossos. Sota el lema “Mantenim 
Falset net”, la campanya insta 
els propietaris a recollir i llençar a 
les escombraries els excrements 
dels seus animals de companyia. 
També demana als propietaris 
que duguin una ampolla amb 
aigua per netejar els orins.
César López, regidor de Salut i 
Medi Ambient, afirma que “tots 
tenim dret a gaudir d’uns carrers i 
espais públics nets, però malura-
dament i per culpa d’alguns incí-
vics això no és sempre possible”. 
“Som conscients que la majoria 
de propietaris de gossos ja fan 
les coses bé, però encara no ho 
fan tots”, subratlla López. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament fa una 
crida a la ciutadania perquè alerti 
de comportaments incívics, i 
posa a disposició un telèfon (977 
83 00 57) i un servei de What-
sApp (609 241 225) perquè ho 
comuniquin al consistori. Alhora, 
recorda que les sancions per no 
recollir els excrements dels gos-
sos poden arribar als 500 euros.
No és el primer cop que l’Ajunta-
ment posa en marxa una campa-
nya d’aquest tipus, conscient que 
cal solucionar una problemàtica 
que genera incomoditats als via-
nants i una mala imatge. De fet, 
com afirma, l’alcalde Carlos Brull, 
“durant el 2021 i el 2022 tenim 
previst un seguit de campanyes 
en matèria de residus, sostenibi-
litat i altres àmbits, amb l’objectiu 
de fer de Falset un poble millor 
per viure-hi”.

Campanya per 
mantenir el poble 
net d’excrements

El cartell de Viles Florides, ja a Falset.
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Breus

Falset compta des de la passada 
primavera amb dos nous murals 
d’art urbà. Un és obra de l’artista 
local Marina Capdevila, pintat 
en una façana lateral pròxima 
al camp de futbol vell. L’altre és 
obra del muralista Carles Arola, i 
està situat prop del pla de missa. 

Pintats dos nous 
murals al poble

L’Ajuntament de Falset es va sumar al Dia Mundial del Medi Ambient 
(que se celebra el 5 de juny) amb un seguit d’actes de divulgació i cons-
cienciació. Concretament, des del divendres 4 fins al diumenge 6 de 
juny, el consistori va programar un col·loqui sobre transició energètica i 
una plantada d’arbres, entre altres activitats. 

Falset celebra el Dia del Medi Ambient

Abans de final d’any, Falset comptarà amb dos punts de recàrrega per 
a cotxes elèctrics, amb una potència de 100 kW cada un d’ells. Aquests 
punts de recàrrega estaran ubicats al pàrquing de l’Euterpe, on s’habili-
taran quatre places d’aparcament per a cotxes elèctrics. La iniciativa de 
disposar d’una xarxa de punts de recàrrega es va començar a gestar el 
darrer trimestre de l’any 2020 i, després de les gestions fetes per l’Ajun-
tament i la redacció del projecte tècnic, únicament manca fer la ins-
tal·lació final d’aquests dos punts. Un cop feta, Falset es convertirà en 
el primer municipi del Priorat en comptar amb punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, una mesura que va en consonància amb les polítiques 
de sostenibilitat empreses per l’equip de Govern en aquesta legislatura.

Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics

La nova llar residència de l’as-
sociació Montsant, construïda 
els darrers anys, ja ha entrat en 
funcionament. Quan la situació 
sanitària ho permeti, se celebrarà 
un acte d’inauguració i una jorna-
da de portes obertes. La fotogra-
fia recull la visita institucional que 

va fer-se el passat 9 de juliol, i a la 
qual hi van assistir l’actual alcalde, 
Carlos Brull, però també els alcal-
des anteriors Jaume Domènech i 
Josep M. Buil, en tractar-se d’un 
projecte que ha estat finalment 
realitat gràcies al treball continuat 
durant diverses legislatures. 

En servei, la llar de l’associació Montsant

L’Ajuntament de Falset i 
l’Obra Social “la Caixa” han 
renovat l’acord per fomen-
tar l’accés a les activitats 
culturals per part de joves 
i persones en situació de 
vulnerabilitat i risc d’exclusió 
social. En aquest sentit, i 
atès que Falset ha bastit una 
programació cultural estable 
al teatre L’Artesana, l’acord 
proposa que puguin acollir-se 
a un 50% de descompte en 
les entrades dels diferents 
esdeveniments i espectacles 
culturals que s’hi celebrin.
Podran acollir-se als ajuts 
joves en possessió del Car-
net Jove, famílies nombroses 

Cultura contra la vulnerabilitat social

i/o monoparentals; persones aturades 
amb certificat d’atur; persones que 
acreditin que els seus progenitors o 
tutors estan en situació d’atur, són 
beneficiaris de prestacions del SOC, 
de pensió mínima o no contributiva, i 
persones que hagin estat víctimes de 
violència masclista o domèstica.

Aquest mes de juliol ha finalitzat l’adequació del camí saludable per a 
vianants al voral de la carretera de Reus. En total, s’han condicionat 
prop de 400 metres (fins a l’accés amb la carretera Nova). La mesura 
suposa una millora de la seguretat dels nombrosos veïns i veïnes de 
Falset que habitualment recorren a peu aquest tram de via. A més, 
s’han habilitat diversos punts amb seients per poder seure en els llocs 
d’ombra existents.
El projecte, inclòs en les actuacions del PAM d’aquest 2021, ha comptat 
amb un pressupost d’uns 38.000 euros, subvencionats pràcticament 
tots per la Diputació de Tarragona.

400 metres més de camí saludable
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El vell fanal de La Quartera ha estat restaurat i, des del passat 10 de 
juliol, torna a presidir la plaça, just davant de l’Ajuntament. El fanal va 
caure arran d’un accident de trànsit el mes de febrer, i la seva restaura-
ció ha estat laboriosa i complicada. Aquest fanal de cinc braços data de 
l’any 1880 i va ser la primera llum pública de gas de la comarca.

La plaça de la Quartera torna a lluir fanal

L’Ajuntament ha aprovat la 
modificació de tres ordenan-
ces fiscals, a fi que contemplin 
bonificacions per a les em-
preses en funció del volum de 
treballadors contractats. Les 
modificacions afecten l’ICIO, 
l’IBI i l’IAE, i tenen per objec-
tiu contribuir a l’ocupació, en 
termes de foment i estabilitat, 
i ser un estímul per a l’arribada 
de noves empreses. En aquest 
sentit, la modificació d’aques-
tes ordenances preveu, en 
funció del volum de treballa-
dors contractats per l’empresa, 
bonificacions entre el 19% 
(ocupació de 25 treballadors) i 
el 95% (ocupació de més de 45 
treballadors) en el cas de tots 
tres impostos.

Bonficacions per 
a les empreses

L’INS Priorat de Falset oferirà a 
partir del pròxim curs esco-
lar 2021-2022 el Programa 
de Formació i Inserció (PFI) 
d’Auxiliar d’hoteleria. Aquest 
programa és el primer nivell de 
qualificació dins dels estudis 
de formació professional i està 
adreçat a joves d’entre 16 i 21 
anys que no han finalitzat els 
estudis de l’ESO. El curs té una 
durada d’un any, en total, són 
1000 hores de formació.
Ajuntament de Falset, Consell 
Comarcal del Priorat i l’associa-
ció Priorat Enoturisme col·la-
boren amb aquesta formació. 
De fet, la regidora d’Educació 
de Falset, Rosa Poy, es mostra 
satisfeta i contenta amb aques-
ta nova línia formativa, ja que 
“la necessitat d’una formació 
professional especialitzada 
ha estat un tema recurrent en 
les diverses reunions que hem 
mantingut amb representants i 
empreses del sector turístic”. 
Tots els joves d’entre 16 i 21 
anys que hi estiguin interessats 
ja poden posar-se en contacte 
amb el centre educatiu per 
realitzar la corresponent preins-
cripció i matrícula, tot recordant 
que les places ofertades són 
limitades.

L’institut ofereix 
una FPI d’auxiliar 
d’hoteleria 

Per cinquè any, Falset ha parti-
cipat en “Compra i descobreix 
Catalunya”, una campanya de 
dinamització comercial i terri-
torial impulsada per la Xarxa 
de Barris Antics. El 14 de juliol 
es va fer l’entrega de premis 
entre tots els clients que durant 
el mes de juny van fer com-
pres als establiments adherits. 
Els premis són oferts per la 
resta de municipis catalans que 
participen a la campanya, una 
trentena.

Premis “Compra i 
descobreix CAT”

El mòdul de serveis higiènics de l’Absis del Castell de Falset ja està en-
llestit. Amb l’habilitació d’aquest mòdul, l’absis guanya en funcionalitat.
El projecte, emmarcat en les actuacions del PAM d’enguany, ha comp-
tat amb un pressupost proper als 45.000 euros, dels quals la Diputació 
en subvenciona més de 42.000.

L’absis del Castell estrena serveis

Un cop ja ha finalitzat la tempo-
rada esportiva al camp de futbol 
municipal Nou Domènech-Arago-
nès, l’Ajuntament ha procedit a 
fer la neteja i el manteniment de la 
gespa, amb vistes a garantir-ne la 
seva òptima conservació i la bona 
pràctica del futbol. 

Manteniment al camp de futbol

Ha entrat en servei un mòdul 
de suport al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de Falset, ins-
tal·lat pel departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de reforçar el 
servei. L’Ajuntament de Falset 
recomana novament extremar 
les mesures de protecció arran 
de l’augment de casos de 
Covid-19. 

Mòdul de servei 
temporal al CAP

L’Ajuntament ha arranjat els 
aparcaments de l’Euterpe i 
de L’Artesana, al llarg dels 
darrers mesos, i ha regularitzat 
el trànsit als principals camins 
municipals amb l’objectiu de 
fer-los més segurs. A partir 
d’ara, els vehicles de motor, 
només  podran circular a un 
màxim de 20 km/h a les zones 
rurals del terme municipal.

Arranjament 
de pàrquing
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La sala d’actes de l’Ajuntament de Falset va acollir el 17 de juny la ini-
ciativa Ajuntament Petit, iniciativa conjunta de l’Escola Antoni Vilanova i 
l’Ajuntament en la qual van prendre part els alumnes de 6è.
Un cop fet l’acte de constitució del Ple, els alumnes van presentar i 
debatre un seguit de propostes per millorar Falset que van treballar al 
llarg del curs escolar. Finalment, i mitjançant un procés participatiu de 
votació, van escollir el projecte de creació d’un espai jove per a nens i 
nenes, que ja ha estat inaugurat, a l’antic bar de la Piscina, i al qual es 
destina un pressupost de 1.000 euros.

Constituït el primer Ajuntament “petit”

La Diputació de Tarragona impulsa un ambiciós projecte de formació 
cultural, l’Escola d’Art i Cultura, la qual tindrà seus permanents a Torto-
sa i a Valls i subseus a les deu comarques de la demarcació. En el cas 
del Priorat, la seu comarcal s’ubicarà a Falset.
En una primera fase, l’Escola oferirà cursos monogràfics especialitzats 
i innovadors, impartits per creadors i professionals de l’art i la cultura. 
De fet, la previsió és que a partir del pròxim mes de setembre l’Escola 
ja comenci a oferir formació artística i cultural en format presencial a 
diversos municipis de la demarcació. Els docents de l’Escola se selecci-
onaran mitjançant una convocatòria de contractació pública de serveis 
professionals, a la qual es podran apuntar tots aquells experts que 
vulguin compartir el seu coneixement i impartir classes.

Altres serveis artístics
En una segona fase, l’Escola oferirà també altres serveis per als artistes. 
Concretament, es crearà la  convocatòria “Tens un projecte?”, a través 
de la qual els qui s’hi presentin podran comptar amb instruments per 
desenvolupar les seves propostes artístiques i culturals. En aquest sen-
tit, es preveu l’acompanyament dels creadors i agents, tot facilitant-los, 
si s’escau, espais, contactes i altres recursos.

Falset acollirà  la seu prioratina 
de l’Escola d’Art i Cultura

Dos anys de no parar
Sintetitzem en unes poques frases el treball dels últims dos anys al consistori  

a Signats més de 800 decrets 
d’alcaldia.
a Recepció d’autoritats: 
l Vicepresident i Conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Pere Aragonès.
l Conseller d’Empresa i Coneixe-
ment, Ramon Tremosa.
l Conseller de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, Chakir El Homrani.
l Consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa.
l Conseller d’Educació, Josep 
Bargalló.
l Delegat del Govern, Óscar Peris.
l Presidenta de la Diputació, Noe-
mí Llauradó.
l Alcaldes, directors generals, 
directors territorials i diputats. n

ALCALDIA

AFERS SOCIALS
aCampanya “No en calleu ni 
una”.
aCampanya “La cultura és l’antí-

GOVERNACIÓ I CAMINS

aArranjament del camí dels Fon-
tanals, de la Fuïna i del camí entre 
les ermites de Sant Gregori i Sant 
Cristòfol.
aSenyalització de tots els camins 
principals del terme.
aIntensificació de la seguretat 
vial a l’institut (semàfor, pas de 

vianants i senyalització del camí 
de la Fuïna).
aNova rotonda a la cruïlla de la 
carretera de Móra amb el polígon 
Sort dels Capellans.
aMillores i manteniment de la via 
pública com la pintada de tots els 
passos de vianants.
aProhibició d’aparcament en tot 
el nucli històric i ressenyalització 
d’aquest.
aHabilitació d’un autobús comar-
cal gratuït el primer dissabte de 
cada mes.
aConcessió d’una línia d’auto-
bús per als estudiants de Móra a 
Falset.
aMillores al cementiri com la 
recuperació de la façana. n

HISENDA

dot contra la violència de gènere”.
aHabilitació del punt lila a la 
biblioteca.
aImpulsar el projecte “Ajunta-
ment Petit”.
aDonar suport en la construcció 
de la nova llar-residència Mont-
sant.
aObrir l’Espai de Joventut provi-
sional.
aRedacció del Pla Local de 
Joventut.
aFormar una xarxa de voluntariat 
durant el confinament.
aComunicació i suport a les enti-
tats socials. n

aConcessió anual de 10.000€ en 
subvencions a entitats locals.
a24.000€ per sufragar despe-
ses extra de l’Ajuntament  per la 
pandèmia de la COVID.
aBonificació de les escombraries 
als comerços arran la COVID.
aGratuïtat de l’ocupació de via 
pública el 2020 als comerços per 
la COVID.
aBonificacions a les empreses 
en els impostos de l’ICIO, l’IBI i 
l’IAE per a contribuir a l’ocupació 

i estimular l’arribada de noves 
empreses. n

SERVEIS I EQUIPAMENTS

aMesures d’eficiència i estalvi 
energètic amb la substitució de 
les lluminàries per LED.
aCobriment de la planta de trac-
tament d’aigües de la Valenciana.
aNova captació d’aigua amb el 
pou de la Benita.
aNova rampa d’accés a l’esco-
la Antoni Vilanova per a l’edifici 
d’educació infantil.
aManteniment de la xarxa d’ai-
gua potable.
aManteniment de la xarxa de 
l’enllumenat públic.
aManteniment del mobiliari urbà.
aAdequació i manteniment de la 
piscina municipal i equipaments.
aDesinfecció periòdica dels car-
rers durant la pandèmia COVID.
Actuacions de prevenció i neteja 
arran del temporal Glòria, el Dana 
i la borrasca Filomena. n
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DOS ANYS DE NO PARAR

aAdquisicó d’equips informàtics 
per a la Biblioteca.
aManteniment de la programa-
ció del teatre, la biblioteca i el 
museu.
aHabilitació d’un buc musical 
d’assaig.
aSignatura d’un conveni amb 
l’Obra Social La Caixa per a l’ac-
cès a L’Artesana a joves i perso-
nes en vulnerabilitat econòmica.
aCol·laboració amb el Congrés 
de la Jota, Most Festival, Festival 
Terrer i Garbinada Pop.
aAdquisició d’elevadors infantils 
per a L’Artesana.
aReobetura de la cafeteria de 
L’Artesana.
aImpuls de murals d’street art.
aObertura del baluard del cas-
tell.
aElaboració del Pla Director del 
Museu per la seva inscripció a la 
Xarxa de Museus de Catalunya. n

CULTURA

aAdaptació de les festes i fires 
a la situació COVID: Fira del Vi 
Online (2020) i semipresencial 
(2021), documental de la Fira de 
Sant Andreu, activitats per Festa 
Major, cavalcada televisada dels 
Reis d’Orient...
aObertura de la Casa de la 
Festa.
aCol·laboració en l’espectacle 
Ball de Colors.
aComunicació i suport a les 
entitats festives. n

FESTES I PARTICIPACIÓ

URBANISME I HABITATGE
aRevisió i concessió de 413 
llicències d’obres.
aRenovació de part del clave-
gueram.
aOrdenança reguladora del 

paisatge urbà.
aAcabament del Pla de Barris: 
rehabilitació del carrer Vallmore-
res i de la Font del Batlle
aArranjament del vial saludable 
a la carretera de Reus.
aHabilitació de serveis higiènics 
a l’absis del castell.
aProjecte de plaques fotovoltai-
ques a l’escola i a la biblioteca.
aProjecte i execució de la subs-
titució de la caldera de gasoil per 
una altra de gas a l’escola i a la 
llar d’infants.
aProjecte de modificació de 
l’abastament d’aigua des del pou 
dels Fontanals.
aProjecte de substitució de les 
canonades de subministrament 
d’aigua als Corredors. n

aRepartiment de lots d’higie-
ne bucodental als alumnes de 
l’escola.
aMarcatge de la ruta saludable.
aCoordinació permanent amb 
les autoritats i serveis sanitaris 
arran de la COVID.
aIncorporació d’un servei 
d’agents cívics durant els mesos 
més crítics de la COVID.
aRepartiment de mascaretes 
COVID n

SALUT

aImpulsa de millores i manteni-
ment del camp de futbol.
aImpuls de millores i manteni-
ment de la pista poliesportiva de 
la piscina.
aComunicació i suport a les 
entitats esportives. n

ESPORTS

EDUCACIÓ
aImpuls del Campus URV 
Extens.
aSuport i col·laboració amb 
l’institut en l’ampliació formativa 
del centre: PFI d’Auxiliar d’Hote-
leria i CFGS d’Integració Social.
aAmpliació del pressupost per a 
material i activitats la llar d’in-
fants.
aComunicació i suport a les 
entitats educatives.
aSuport als centres educatius 
per combatre la bretxa digital. n

COMERÇ
aObertura d’un espai de cotre-
ball (o coworking).
aCondicionament de les ter-
rasses del carrer Miquel Barceló 
arran de la COVID.
aCampanya comercial de Nadal 
“Vals fem Falset”.
aSenyalització comercial a 
l’aparcament de l’Euterpe i actu-
alització dels mapes comercials.
aCampanya comercial “Compra 
i descobreix Catalunya”.
aComunicació i suport a les 
entitats comercials. n

EN PROCÉS DE TREBALL
aPla especial de l’abocador de 
runes.
aModificació de les línies d’afec-
tació de la N-420 al Pla d’Orde-
nació Urbana Municipal.
aAmpliació del polígon indus-
trial.
aRehabilitació del portal del Bou 
i muralla.
aSubstitució d’elements de joc 
en els parcs infantils.
aConstrucció del nou centre de 
rehabilitació del Centre d’Assis-
tència Primària (CAP).
aDesfibril·lador públic. 
aConstrucció d’una parada 
d’autobusos a l’Euterpe.
aReducció de càrrega de com-
bustible vegetal al bosc de Sant 
Gregori.
aNeteja de les franges del camí 
de les Sentius.
aArranjament del cementiri.
aProjecte de dinamització de 
diferents disciplines esportives.
aRemodelació de la piscina.
aPista multiesportiva a l’Euterpe.
aRenovació de la pista del po-
liesportiu.
aPorxo i noves banquetes al 

camp de futbol.
aInici de l’activitat de l’Escola 
d’Art i Cultura.
aSubstitució del cortinatge 
escènic de L’Artesana.
aPla d’usos del teatre de L’Ar-
tesana.
aPàrquing d’autocaravanes.
aProjecte de dinamització turísti-
ca.
aIncorporació de noves rutes a 
l’APP turística “Falset”.
aSenyalització de la flora autòc-
tona de l’espai Grèfol.
aPrograma de ràdio on es 
repasi l’actualitat municipal i es 
responguin les preguntes de la 
ciutadania.
aAdhesió de l’espai de cotreball 
a la xarxa COWOCAT.
aNoves campanyes i accions de 
dinamització comercial.
aOferta d’activitats de formació 
per a comerciants i emprenedors.
aPotenciació dels dies 25-N, 
8-M, 15-O i cicle estable d’activi-
tats en relació a la dona.
aPintada de les escales del 
carrer de l’Era amb motius LGT-
BIQ+. n

aInstal·lació de nous conteni-
dors de vidre.
aCampanya de sensibilitza-

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ I TURISME

aImpuls de la comunicació mu-
nicipal i de les xarxes socials.
aReobertura del punt d’informa-
ció Local i Turisme.
aAdhesió al moviment Viles 
Florides: renovació de l’arbrat de 
la rambla del Tancat i disposició 
de torretes i jardineres. n

ció dels bolquers ecològics als 
nounats.
aCampanya de sensibilització 
dels excrements de les mascotes.
aRepartiment de lots de bol-
quers ecològics als alumnes de la 
llar d’infants.
aIncorporació d’un servei mu-
nicipal d’assessoria en la factura 
energètica. n
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Organitza: Patrocina:

AL CELLER 
COOPERATIU
DE FALSET

Amb la col·laboració de:




