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en marxa una iniciativa per reconèixer falsetans 
i falsetanes per la seva contribució en el terreny 
social, cultural o professional, com el científic 
Amadeu Llebaria. També es retrà un homenatge 
al matemàtic Evarist Giné (1944-2015).
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recull aquesta voluntat.
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un estalvi d’aigua del 50%.
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NADAL AMB RESPONSABILITAT. 
L’Ajuntament hagués volgut que Falset celebrés 
el Nadal amb la màxima normalitat. Tot i això, 
l’evolució de la COVID ja ens ha obligat a la 
suspensió del Ball de Quintos i la Festa de Cap 
d’any.  El programa d’actes s’anirà anunciant en 
funció de les recomanacions sanitàries. 
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Si ets de Facebook, Twitter o Instagram, 
tingues present 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 
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En iniciar el mandat teníem 
ben clar que un dels objectius 
principals era complir amb els 
projectes i accions que dúiem 
al programa. A hores d’ara 
podem dir que anem pel bon 
camí, ja que bona part ja s’han 
dut a terme o estan en procés 
d’execució. La rehabilitació de 
diversos carrers, la substitució 
de lluminàries per tecnologia 
led, la continuïtat de la progra-
mació cultural de L’Artesana, el 
projecte museològic del Castell 
de Falset, la reforma integral de 
la piscina, el condicionament 
d’un aparcament per autoca-
ravanes, els nous punts de 
recàrrega, la futura parada de 
bus i la construcció del centre 
de rehabilitació són alguns 
exemples que en donen fe.
A aquests projectes, cal 
sumar-hi la gestió del dia a 
dia, l’adequada prestació dels 
serveis bàsics que depenen 
del consistori i la resposta a 
situacions imprevistes i de crisi, 
com la COVID-19 i el temporal 
Filomena, que malauradament 
hem hagut d’afrontar.
Però tot plegat, que ja és molt, 
no és tot el que hem fet. Hi 
ha una part, al meu entendre 
importantíssima, que no acos-
tuma a veure’s massa i que ens 
exigeix molt de treball i enginy.
D’una banda, és fer sentir la 
veu de Falset allà on toqui, ja 
que ser un petit municipi rural 
no ens ha d’acomplexar a l’ho-
ra de reivindicar i defensar allò 
que és legítim. Ha passat en el 
cas de la MAT, en el qual l’Ajun-
tament ha tingut una posició 
destacada de força per teixir 
aliances amb altres municipis 

Feina que potser no es veu gaire
Ser un petit 
municipi rural 
no ens ha 
d’acomplexar a 
l’hora de defensar 
i revindicar allò 
que és legítim, 
com hem hagut 
de fer en el cas de 
la MAT, tot teixint 
aliances amb 
altres municipis

CARTA DE L’ALCALDE

CARLOS BRULL

i comarques, a fi d’oposar-se 
amb al·legacions i informes ju-
rídics, tècnics i ambientals a un 
projecte que seria devastador 
per al territori. Ha passat amb la 
resposta al temporal Filomena, 
on hem trucat totes les portes 
que ha calgut per demanar la 
declaració de zona catastròfica 
i contribuir al fet que una em-
presa com Fermator, que ocupa 
molta gent i genera un volum 
d’ingressos considerable, hagi 
decidit quedar-se.
D’altra banda, entre aquestes 
tasques que no es veuen mas-
sa, també hi ha el treball pel 
PROJECTE en majúscules, que 
és fer de Falset allò que volem 
que sigui. Aquest projecte té 
tres eixos principals. El primer, 
el desenvolupament econòmic, 
social i formatiu. El segon, la 

sostenibilitat i la transició ener-
gètica. I el tercer, la revalorit-
zació patrimonial i cultural del 
municipi. Aquests tres eixos 
els podem i estem treballant, 
com veureu en aquesta revista, 
amb projectes i iniciatives 
diverses sostingudes pels re-
cursos propis de l’Ajuntament 
i per subvencions recurrents 
com el PUOSC i el PAM.
No obstant això, hi ha grans 
projectes transformadors en 
aquests tres àmbits que, pel 
volum de recursos que pre-
cisen, són impossibles sense 
un finançament extraordinari. 
Assolir aquest finançament no 
és gens fàcil, perquè cal inver-
tir temps i diners en la definició 
i redacció d’un bon projecte, 
sense que això sigui garantia 
d’obtenir aquest finançament. 
És el cas dels projectes pre-
sentats als fons ‘Next Gene-
ration’, projectes que giren al 
voltant de la transició verda i 
sostenible, la millora de l’efi-
ciència energètica, la transició 
digital i la competitivitat. En 
aquesta primera convocatòria 
no ens ha estat concedit l’ajut, 
però aquests projectes no es 
queden en un calaix, sinó que 
els millorarem per poder optar 
a ajuts futurs, perquè estem 
convençuts que ens permetri-
en fer un gran pas endavant.
Ara, com també podreu llegir, 
presentarem un seguit de pro-
jectes fotovoltaics a una línia 
de subvencions de l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN). 
També estem treballant per 
presentar un ambiciós projecte 
de millora i conservació del 
patrimoni històric del poble, 

establint com a prioritat la res-
tauració del Portal del Bou, les 
muralles, el Tancat del Lleba-
ria, el Forn de Dalt i el baluard i 
entorn del castell.

Com deia, res ens garanteix al 
100% que els ajuts ens siguin 
concedits i puguem donar 
compliment a aquests pro-
jectes. És possible que tot el 
que hem treballat en aquestes 
iniciatives no fructifiqui, ni sigui 
visible ni tangible. Aquesta 
possibilitat, però, ens farà 
deixar de creure en aquests 
projectes transformadors? Ens 
ha de desmotivar i tornar-nos 
conformistes? Ens farà que-
dar de braços plegats? Us 
asseguro que no serà així.
En nom de tot l’Ajuntament, 
Bon Nadal i Feliç 2022.

Aconseguir el 
finançament de 
determinades 
iniciatives no és 
gens fàcil, ja que 
requereix temps 
i diners en la 
redacció d’un bon 
projecte, sense 
que això en sigui 
la garantia
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sigui dins o fora del cos, segons 
quina sigui la malaltia que tractem. 
La idea és, aprofitant que la 
llum la pots graduar amb molta 
precisió, utilitzar-la com un sistema 
de control de la mol·lècula amb 
l’objectiu d’activar-la o desactivar 
a voluntat... És una recerca molt 
trencadora.
–I això és el que no pots 
fer amb els medicaments 
convencionals...
–Exactament, i ara ja hem vist 
alguns exemples que això pot 
arribar a funcionar en tractaments 
específics que la medicina 
convencional no ha acabat de 
resoldre. 
–Per exemple?
–El que ja hem pogut veure és 
que, moltes vegades, aplicant 
una dosi més petita en un lloc 

–Com li expliques a la teva 
mare en què consisteix la teva 
feina?
–El que jo li explico és que mirem 
de canviar el funcionament 
d’alguns medicaments, ja 
que la manera com funcionen 
no s’adapta del tot a certes 
malalties. 
–En quin sentit?
–Les malalties es produeixen 
perquè hi ha un funcionament 
deficitari d’algun mecanisme 
biològic. La manera clàssica 
de combatre aquest dèficit  
consisteix en què tu et prens 
un medicament, i aquesta 
substància circula arreu del teu 
cos i afecta totes les cèl·lules, 
i no tan sols a la part de 
l’organisme on hi ha el dèficit. 
És a dir, amb l’objectiu de curar 
un dolor al peu, per exemple, un 
medicament convencional també 
t’actua a les mans, al cap, al coll, 
etcètera. I això, de vegades, és 
contraproduent.
–Això són els efectes 
secundaris dels prospectes?
–Sí, això mateix... Per tant, un 
medicament funciona si el balanç 
entre efectes positius i negatius 
és bo i equilibrat. El que passa, 
però, és que, a vegades, aquest 
balanç és desfavorable, cosa que 
també depèn, sovint, de cada 
persona.
–És clar, no tothom reacciona 
igual davant d’un medicament...
–És que aquest és un altre dels 

inconvenients dels medicaments 
clàssics: que tothom rep la 
mateixa dosi, cosa que tampoc 
és del tot lògica. L’ideal seria 
poder ajustar millor la dosi a les 
característiques i necessitats 
de cada persona que requereix 
un determinat tractament. Però 
és que encara n’hi ha d’altres 
d’inconvenients...
–Digues.
–Un altre problema és que, en 
aplicar un medicament, no tens 
cap tipus de control sobre la 
localització dels efectes. És a 
dir, per exemple, és molt difícil 
que tu vulguis localitzar l’efecte 
sobre un braç i que no afecti 
també una cama. Alhora, també 
és molt complicat controlar la 
duració temporal de determinats 
tractaments.
–I vosaltres mireu de corregir 
aquests problemes. És això? 
Com ho feu?
–Dit d’una manera gràfica, el 
que intentem nosaltres és posar 
un interruptor de llum dins del 
fàrmac, i que activi a voluntat la 
mol·lècula que t’ha de curar un 
determinat dèficit... És a dir, quan 
il·luminem la mol·lècula, fa el seu 
efecte curatiu i, quan li treiem la 
il·luminació, queda en un estat 
més inactiu. 
–Quan parles d’activar amb 
llum una mol·lècula, de quina 
classe de llum parles?
–Parlo d’aplicar una fibra òptica o 
uns petits sistemes dil·luminació 

L’Ajuntament de Falset ha decidit posar en marxa una iniciativa per reconèixer 
aquells fills i filles del poble que, al llarg de l’any en curs, hagin destacat per la seva 
contribució en el terreny social, cultural o professional. És el cas d’Amadeu Llebaria 
Soldevila (Falset, 1960), qui aquest any que ara s’acaba ha estat notícia per liderar una 
recerca internacional sobre teràpia fotofarmacològica, que pot evitar tractaments 
prolongats i minimitzar els efectes secundaris en cas d’haver patit un infart de 
miocardi. 

Amadeu Llebaria
Una recerca d’abast internacional
Text i fotos: Redacció

FALSETANS

determinat pots aconseguir un 
efecte terapèutic positiu i, en 
contrapartida, reduir els efectes 
secundaris negatius que, sovint, 
t’obliguen a limitar molt segons 
quins tractaments. 
–I això pot ser molt útil en 
quines malalties, per exemple?
–En el cas del tractament amb 
fàrmacs opioides. Els opioides 
són molt efectius contra el 
dolor, però tenen tants efectes 
secundaris que, a la força, has 
de limitar la seva aplicació. 
Així que nosaltres ara hem fet 
una modificació química de la 
morfina, que és un opioide molt 
emprat i que és inactiva fins que 
la il·lumines. És a dir, agafem 
morfina i la transformem en 
una altra mol·lècula, de manera 
que quan la il·luminem dins 
del cos es trenca, fent que un 
dels productes resultants del 
trencament sigui morfina. Del 
que es tracta és de provocar 
el trencament, mitjançant llum, 
exclusivament en la part del cos 
que t’interessa curar.  
–Em costa d’entendre i 
imaginar com apliqueu la llum.
–Hem experimentat des de 
fora i també amb sensors de 
fibra òptica implantables en 
el cos. Imagina-t’ho com un 
marcapassos que, en comptes 
de senyals elèctrics, és òptic o 
lumínic i fa llum. Lògicament, són 
aparells més que miniaturitzats. 
En això estem treballant. 
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La seva 
contribució va 
ser decisiva
per a 
l’estudi de la 
probabilitat 
i l’estadística 
matemàtica

FALSETANS

L’Ajuntament també ha decidit retre un 
homenatge públic a un altre fill del poble, 
que, en aquest cas, ens va deixar el 2015 
després d’haver fet carrera als Estats Units 
com un matemàtic eminent. 

Es tracta d’Evarist Giné (1944-2015), 
autor de nombrosos textos acadèmics, 
doctorat en matemàtiques a l’Institute 
of Technology i lector a la Universitat de 
Berkeley, ent.

Evarist Giné
Un homenatge merescut
Text i fotos: Redacció

Banach de dimensió infinita.
Evarist Giné va passar el curs 
1974–1975 a Berkeley com a 
lector, i allà va conèixer grans 
personatges de l’època daurada 
de l’estadística a Berkeley. 
Després d’alguns anys passant 
per diverses institucions, va tornar 
a Veneçuela, on va ser el cap del 
departament de matemàtiques 
de l’Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas. 
Finalment, es va establir a la 
Universitat Texas A&M, on va ser 
professor a partir de l’any 1983. 
Una gran part de la seva feina 
més original i més influent la va fer 
en aquesta època en col.laboració 
amb col·lega i amic Joel Zinn. 
El seu treball conjunt va donar 
lloc al desenvolupament de 

les eines més importants de la 
teoria dels processos empírics, 
com ara les desigualtats de 
simetrització, cotes per a 
l’entropia i desigualtats per al 
multiplicador aleatori, que més 
tard van penetrar en moltes 
àrees de les matemàtiques, 
l’estadística i la informàtica 
(en particular, l’aprenentatge 
automàtic). Després de dos anys 
com a professor al CUNY (Nova 
York), Evarist Giné va obtenir 
una posició a la Universitat de 
Connecticut el 1990, on s’hi 
va estar fins a la seva mort 
com a cap del departament 
de matemàtiques. Evarist Giné 
va tenir vuit estudiants de 
doctorat, i va tenir un impacte 
notable sobre tota una generació 

Evarist Giné va néixer el 31 de 
juliol del 1944 a Falset, en una 
família dedicada a l’agricultura i el 
comerç. El seu talent matemàtic 
prodigiós es va manifestar 
ben aviat i un professor local 
va convèncer la seva família 
que l’Evarist havia de fer 
l’ensenyament secundari i entrar 
a la universitat. Va acabar els 
estudis de batxillerat amb èxit i 
va fer la carrera de matemàtiques 
a la Universitat de Barcelona, on 
es va llicenciar el 1966. Evarist es 
va casar amb Rosalind Eastaway 
aquell mateix any. 
Poc després, el matrimoni va 
deixar Catalunya, i després 
d’algun temps fent de professor 
de matemàtiques a Veneçuela, 
va ser acceptat al programa 
de doctorat en matemàtiques 
del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Va acabar 
la tesi doctoral el 1973, sota la 
direcció de Richard M. Dudley, 
amb un treball sobre tests 
estadístics per a la uniformitat 
en varietats riemannianes, que 
va ser publicat als Annals of 
Statistics. Aquest primer treball, 
àmpliament citat a la literatura 
sobre estadística els anys 
següents, ja posa de manifest una 
de les característiques principals 
de la seva recerca: el seu gran 
interès per als problemes motivats 
per l’estadística matemàtica. Les 
seves habilitats matemàtiques van 
produir dos articles més durant el 
seu període com a doctorand, que 
van iniciar una de les seves línies
principals de recerca: l’estudi de 
teoremes de límit en espai de 

de probabilistes i teòrics de 
l’estadística.
La pèrdua de l’Evarist l’any 2015 
va provocar un buit enorme en 
la comunitat matemàtica. Per als 
que el van conèixer personalment 
i van treballar amb ell, sempre 
serà recordat com un gran amic 
amb qui es podia parlar sense fi 
de matemàtiques al seu despatx 
o bé en l’hospitalitat de casa 
seva. La pèrdua és encara més 
greu per a la seva família: la seva 
dona Rosalind, que el sobreviu; 
les seves dues filles, Núria i Roser, 
i els seus néts, Liam i Mireia. 
Però el seu gran entusiasme, 
l’originalitat i la profunditat de les 
seves idees perviuran per a moltes 
generacions futures, a través dels 
seus escrits matemàtics, en les 
nostres memòries i en la seva 
família.

Aquesta síntesi prové de l’article “L’obra matemàtica 
d’Evarist Giné”, publicada al ‘Butlletí de la Societat 
Catalana de Matemàtiques’, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, el juny de 2016.   
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L’Ajuntament tanca amb estalvi el 2021
L’endeutament és ara del 55%, una ràtio que concedeix marge de maniobra

Dades del tancament de l’exercici 2021 i pressupost de l’any 2022.

La previsió de tancament del 
pressupost de 2021 preveu unes 
despeses totals estimades de 
3.174.000 euros (vegeu gràfic 
adjunt). 
Les compres i serveis recullen 
despeses extraordinàries, deri-
vades del temporal Filomena, el 
gener d’enguany, principalment 
en intervencions d’urgència a la 
via pública, a les quals l’Ajunta-
ment va haver de fer front per un 
import aproximat de 66.000 euros. 
L’Ajuntament espera recuperar 
parcialment aquesta quantitat 
mitjançant una aportació extraor-
dinària del Fons de Cooperació de 
la Generalitat.

Inversions
Pel que fa a les inversions, es 
preveu tancar l’exercici amb una 
despesa de 350.000 euros. Les 
inversions més importants hauran 
estat: l’aparcament d’autocarava-
nes (87.000 euros), la instal·lació 
del mòdul de serveis higiènics al 
Castell (45.000 euros), l’actuació 
en el camí de vianants al late-
ral dret de la Carretera de Reus 
(38.000 euros), l’adquisició d’un 
terreny al carrer Bonaventura 
Pascó (28.000 euros), la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques a 
l’escola (24.000 euros), la substi-
tució de calderes a la llar d’infants 
i al col·legi Antoni Vilanova (16.000 
euros), així com la instal·lació 
d’un circuit hidràulic de calefacció 
també a l’escola (15.000 euros), el 
projecte i la direcció d’obres de la 
piscina municipal (11.600 euros) i 
l’estudi històric i arqueològic de la 
muralla (11.000 euros). 
Al tancament de l’exercici, estaran 
encara en fase d’execució els 
projectes de reforma de la piscina 
(385.000) i de la pista multiesporti-
va (32.000), amb la qual cosa s’in-
corporaran al pressupost de 2022, 
tot comptant amb prou recursos 
per a finançar-los.

Ingressos
Pel que fa als ingressos, la previ-
sió a final d’any els situa al voltant 
dels 3.364.000 euros (vegeu-ne 
la distribució enel gràfic adjunt), 
sense comptar el ja esmentat 

ELS NÚMEROS DE L’AJUNTAMENT

previsible augment en el Fons de 
Cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’execució del pressupost ha 
comptat també amb una apor-
tació significativa del romanent 
de tresoreria (l’estalvi pressupos-
tari d’exercicis anteriors) per un 
import de 404.000 euros, que ha 
permès completar el finançament 
del pressupost.

Estalvi
El resultat pressupostari es 
preveu doncs, positiu, al voltant 

dels 191.000 euros. L’estalvi net 
(magnitud que permet saber quina 
és la capacitat per finançar les 
despeses de caràcter ordinari) es 
preveu que prengui valor positiu: 
de l’ordre de 50.000 euros.
Respecte al romanent de treso-
reria (l’estalvi històric acumulat 
per l’Ajuntament), es reduirà en el 
curt termini de l’ordre de 356.000 
euros, en haver-se compromès 
aquesta quantitat per al finança-
ment d’operacions del pressupost 
2022.
Al tancament del pressupost es 

preveu que la ràtio d’endeutament 
estarà al voltant del 55 %. Aques-
ta ràtio relaciona els ingressos 
ordinaris o corrents amb el volum 
d’endeutament financer (préstecs) 
que manté viu l’Ajuntament de 
Falset.
Aquesta magnitud (fins a un valor 
del 75%) permet a l’Ajuntament 
formalitzar operacions d’endeuta-
ment a llarg termini per al finança-
ment de noves inversions, sense 
que calgui res més que comunicar 
aquesta intenció a la Generalitat 
de Catalunya. 
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El pressupost de l’exercici 2022 
(encara en procés de preparació 
i redacció) preveu una despesa 
municipal de 2.973.000 euros, 
desglossat segons l’indicat en el 
gràfic de la pàgina anterior. 
Pel que fa al personal, es preveu 
bàsicament un increment del 2% 
respecte al 2021. Les compres en 
béns i serveis corrents s’ajusten a 
la baixa pel que fa al manteniment 
i conservació (tenint en compte 
que el 2021 hi va haver un esforç 
extraordinari arran del temporal 
Filomena) i a l’alça pel que fa a la 
despesa en fires i festes, tot espe-
rant un retorn a la normalitat. 

Inversions del 2022
Respecte a les inversions de 
2022, el pressupost inicial en 
recul, principalment, les següents: 
intervencions en favor de l’efi-
ciència energètica, actuacions 
diverses en el medi natural, arran-
jament de l’arxiu, mur i clavegue-
ram del Barranc de la Vila, zona 
enjardinada del Barranc de la Vila, 
millora de l’enllumenat, construc-
ció de columbaris en el cemen-
tiri, adquisició de mobiliari per al 
camp de futbol, compra d’ordina-
dors, i projecte de restauració del 
baluard del Castell. 

Pendents de subvencions
Posteriorment, en aprovar-se la 
liquidació del 2021, a final de 
febrer de 2022, ja podran incorpo-
rar-se al pressupost les inversions 
iniciades el 2021, com és el cas 
de la reforma de la piscina i de la 
pista multiesportiva, finançades 
amb recursos ja previstos i com-
promesos. 
A tots aquests projectes, caldrà 
afegir-hi inversions que es preveu 
finançar, bàsicament, mitjançant 
subvencions i també amb un 
endeutament financer, sempre 
condicionat a la capacitat de 
generar estalvi net per part de 
l’Ajuntament. 
Entre aquestes inversions hi ha: 

Gairebé 3 milions 
de pressupost
Obres com la reforma de la piscina 
iniciada al 2021 s’acabaran l’any nou

Casa de la Vila.

ELS NÚMEROS DE L’AJUNTAMENT

la instal·lació de plaques fotovol-
taiques a diferents espais (teatre, 
nau industrial, escola bressol, 
biblioteca i arxiu), l’arranjament del 
pavelló poliesportiu i l’adquisició 
d’un vehicle per als vigilants.

Els ingressos de 2022
Pel que fa als ingressos, la seva 
distribució és la recollida en el grà-
fic adjunt, mantenint-se estables, 
tret de les transferències corrents 
i de capital, que han de gestio-
nar-se anualment, per a finançar 
nous projectes
En la mesura que puguin gestio-
nar-se i obtenir-se subvencions 
addicionals, l’Ajuntament podrà 
escometre nous projectes d’in-
versió, ara no contemplats en el 
pressupost inicial.
D’executar-se segons les pre-
visions inicials, la liquidació del 
pressupost per al 2022 donaria 
lloc a que a final d’any l’estalvi net 
prengués valor positiu, estimat en 
uns 50.000 euros. 
De la mateixa manera, la ràtio 
d’endeutament se situaria al 
voltant del 47,88%, força per sota 
del 75% que obliga els municipis 
a demanar autorització expressa 
a la Generalitat per fer qualsevol 
operació d’endeutament.
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El pressupost municipal per al 
2022 incorpora, com a prioritat, 
diversos projectes que tenen com 
a objectiu la millora de l’eficiència 
energètica, tot afavorint el camí 
de la transició energètica i la lluita 
contra el canvi climàtic. Pressu-
postàriament, doncs, el 2022 ha 
de ser a Falset l’any de l’eficièn-
cia energètica, amb una inversió 
prevista d’uns 120.000 euros, 
a expenses, en alguns casos, 
de l’obtenció del finançament 
necessari mitjançant diferents 
programes de subvencions. Sigui 
com sigui, l’aportació municipal 
se situaria al voltant del 25%.
Al llarg d’aquesta legislatura, ja 
han estat diversos els projectes 
que s’han impulsat en aquest 
sentit. Bona mostra d’aquesta vo-
luntat és el fet que, des del passat 
estiu,  l’escola Antoni Vilanova 
compta amb una planta solar 
fotovoltaica d’autoconsum, amb 
la qual cosa ja és un edifici que 
s’autoabasteix energèticament.
Aquest 2021 també s’han seguit 
instal·lant llums de LED en diver-
sos carrers del poble, i el 2022 
està previst fer-ho a la carretera 
de Marçà i als carrers de l’entorn 
de la piscina.
Pel que fa a la producció d’ener-
gia neta, en primer lloc, hi ha 
prevista la instal·lació de plaques 
solars  a l’edifici de la Biblioteca 
Salvador Estrem i Fa, amb finan-
çament del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) de la Diputació. Mitjançant 
aquesta planta fotovoltaica es 
garantirà el 100% del subminis-
trament a la Biblioteca, la Casa 
de la Música, l’espai de cotreball, 
l’Associació de Jubilats i la Casa 
de la Festa.
D’altra banda, l’Ajuntament 
presentarà diversos projectes 
fotovoltaics a una línia de sub-
vencions de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN). Així, es demana 
finançament per a la col·locació 
de plaques solars a l’Arxiu Co-
marcal del Priorat, situat al castell, 
i per a la llar d’infants. D’altra 
banda, es projecta la instal·lació 
d’una planta fotovoltaica a l’edifici 
de l’Artesana, amb l’objectiu de 
generar prou energia com per 

El pressupost de 2022 també preveu una important 
inversió per a la millora i conservació del patrimoni 
històric del poble, establint com a prioritat la res-
tauració del Portal del Bou, les muralles, el Tancat 
del Llebaria, el Forn de Dalt i el baluart i entorn del 
castell.
En aquest cas, el volum dels projectes que es po-
dran escometre està en funció de les subvencions 
sol·licitades mitjançant programes de conservació 
patrimonial de l’Estat. 
El gruix del projecte consistirà en la consolidació i 

neteja del Portal del Bou i del recinte emmurallat. De 
fet, per a la consoilidació del Portal del Bou, l’Ajun-
tament ja compta amb una subvenció de 25.000 
euros concedida per la Generalitat i destinada a una 
intervenció que ha estat pressupostada en un total 
de 62.000 euros. 
Aquest projecte patrimonial s’engega després que, 
per primera vegada, s’hagi dut a terme un estudi 
arqueològic, que, entre d’altres detalls, ha confirmat 
que el Portal del Bou va ser el primer a construir-se 
al poble, en una data anterior a l’any 1414.

2022: l’any de l’eficiència energètica...
El pressupost de l’any que ve destina importants inversions a la lluita climàtica

...i la recuperació del patrimoni

ELS NÚMEROS DE L’AJUNTAMENT

abastir la totalitat del consum 
del teatre, l’Ajuntament i la seu 
de Ràdio Falset, a la plaça de la 
Quartera. Mitjançant aquest mateix 
paquet d’ajuts, també s’ha previst 
la implantació de plaques solars a 
la nau de la Brigada municipal (al 
polígon), amb la idea de produir 
l’energia que necessita l’immo-
ble, però també els dos pous que 
subministren Falset des d’aquella 
part del poble: el de la Benita i el 
de la Kemmlit.  
Paral·lelament, també s’opta a un 
seguit d’ajuts públics europeus 
DUS 5000, pensats per fomentar 
inversions locals d’energia neta en 
municipis menors de 5.000 habi-
tants. En aquest cas, el projecte 

local més ambiciós consisteix en 
la reforma del pavelló poliesportiu, 
mitjançant la substitució de l’actual 
coberta per una altra de tèrmica, 
l’adequació dels actuals tanca-
ments, la instal·lació de llums LED 
i la col·locació de plaques solars 
a a la teulada, que permetrien el 
subministrament dels dos pous 
municipals situats en aquella zona.  

Camp de futbol
Ben a prop, en el camp de futbol, 
també s’hi preveu la substitució 
de l’actual enllumenat per LEDS 
i la instal·lació d’una caldera de 
biomassa que, mitjançant les 
connexions pertinents, perme-
tria abastir de calefacció i aigua 

calenta sanitària el propi camp de 
futbol, el pavelló i altres instal·laci-
ons municipals.  
El DUS 5000 també preveu optar a 
projectes de millora de la mobilitat 
sostenible, com és el cas de la 
prolongació del camí saludable fins 
a la residència d’avis i també del 
camí de la Fuina, amb la instal·la-
ció de l’enllumenat de LEDS.
Cal tenir en compte que arran de 
la recent certificació de Falset com 
a municipi amb un cel nocturn 
de qualitat,  junt a d’altres pobles 
del Priorat, els llums de LED que 
s’instal·len són del tipus PC Ambar 
1.800 K, d’acord amb la classifi-
cació E1 contra la contaminació 
lumínica.  

Plaques solars a la teulada de l‘escola.
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L’Ajuntament de Falset ha posat en marxa per 
segon any la campanya  “Vals fem Falset”, 
d’impuls del comerç local, que es perllongarà 
fins al 18 de gener. En el  marc d’aquesta inici-
ativa, l’Ajuntament repartirà 3 vals de 5 euros a 
les unitats familiars del municipi. 
Uns vals que es podran utilitzar en fer una 
compra mínima en els comerços adherits (per 
cada 10 euros de compra es podrà utilitzar un 
val de 5 euros).
Prenent com a exemple la primera edició, en la 

qual es van repartir vals per valor d’uns 6.000 
euros, l’Ajuntament hi destinarà enguany una 
dotació de 7.800 euros. La finalitat és que 
aquesta injecció econòmica generi un volum 
de negoci força superior a aquesta xifra.

Com es farà el repartiment de vals?
Els veïns i veïnes que vulguin el seu talonari 
han d’estar empadronats a Falset i ser majors 
de 18 anys. Es pot sol·licitar un màxim d’un 
talonari de vals per unitat familiar, talonari que 

es pot sol·licitar a l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres de 9 h a 14 h.

Beneficis del comerç local
En paral·lel a “Vals fem Falset”, l’Ajuntament 
també ha endegat una campanya de conscien-
ciació sobre els beneficis del comerç local, tot 
incidint en el fet que el comerç local ajuda els 
petits negocis, distribueix diners entre famílies 
de l’entorn, contribueix a disposar de més 
serveis i dona vida als carrers.

Torna per Nadal la campanya “Vals, fem Falset”

Les obres de reforma de la 
piscina municipal de Falset s’han 
iniciat aquest darrer trimestre de 
l’any amb l’objectiu que les instal-
lacions, totalment renovades, es 
puguin estrenar l’estiu de 2022.
El projecte de reforma de la 
piscina municipal suposarà un 
important estalvi d’aigua, ja 
que una de les actuacions més 
importants que contempla és 
la reducció de la fondària de la 
piscina gran. En aquest sentit, es 
preveu reduir el consum d’aigua 
fins a gairebé el 50%. Josep Rull, 
regidor d’Urbanisme, afirma que 
“el nostre objectiu 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 enda-
vant en aquest sentit”. Cal tenir 
en compte que, en paral·lel a la 
reducció de la quantitat d’aigua, 
també hi haurà una significativa 
reducció en l’ús dels productes 
per controlar la qualitat d’aques-
ta. A tot això cal sumar-hi, a més, 
la renovació de tota la maquinària 
i el sistema de filtratge, que serà 
força més eficient, també energè-
ticament, que el sistema emprat 
fins ara.

Modernes i sostenibles
A banda d’aquestes relle-
vants millores, la reforma de la 
piscina municipal també contem-

pla l’adequació de tota l’àrea que 
voreja les dues piscines així com 
de la zona destinada a solàrium. 
L’alcalde Carlos Brull apunta que 
“l’estiu de 2022 tindrem unes 
instal·lacions més modernes i 
sostenibles en un equipament 
que, construït l’any 1969, s’havia 
quedat obsolet i en el qual urgia 
una reforma de gran abast com la 
que ara endeguem”.
La renovació de la piscina 
municipal és un dels projectes 
inclosos en Pla d’Acció Municipal 
(PAM) de la Diputació de Tarra-
gona. El projecte compta amb un 
pressupost de 385 mil euros, dels 
quals la Diputació en subvencio-
na la meitat.

La reforma de la piscina reduirà 
el consum d’aigua un 50%
El PAM es fa càrrec del 50% del pressupost: 385.000 €

La piscina és en obres ara mateix, que han d’estar llestes abans de l’estiu.

L’Ajuntament, amb el suport del 
Consorci de la Serra de Llaberia, 
vol aprofitar els ajuts per a la tran-
sició energètica i acció climàtica 
de la Generalitat de Catalunya 
per escometre accions al camí 
de les Sentius i a l’accés al Sant 
Cristòfol
En el primer cas, es tractaria de 
la millora del ferm del camí de 
les Sentius, el qual és actual-
ment inaccessible per a vehicles 
pesants d’extinció d’incendis. 
Aquesta actuació s’emmarcaria 
en el manteniment de les vies 
forestals estratègiques per la pre-
venció d’incendis forestals.
En el segon cas, s’ha presentat 
un projecte en el qual es preveu la 
restauració i adequació de l’accés 
final a Sant Cristòfol, amb un petit 
canvi de traçat, menys escarpat, 
que recupera part del camí de 
ferradura encara existent.
A més, s’aprofitaria per netejar-ne 
els voltants i col·locar baranes 
en alguns punts crítics que hi 
ha al voltant de l’ermita de Sant 
Cristòfol. 
D’aquesta manera es conduiria 
els visitants pel traçat correcte, es 
milloraria la seguretat, s’evitaria 
l’erosió del camí i s’aprofitaria 
com a itinerari de divulgació dels 
valors naturals i patrimonials.

Intervencions a les 
Sentius i al Grèfol

El pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 preveu una 
inversió de 5,6 milions d’euros 
al Priorat, dels quals 640 mil 
corresponen a un nou centre de 
rehabilitació del CAP de Falset. 
Aquest equipament tindrà una 
superfície aproximada de 350 
metres quadrats. 

El 2022, nou centre 
de rehabilitació
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Les obres de la futura àrea 
d’autocaravanes, en marxa
Està situada entre el carrer Cèsar Martinell i la cooperativa

Els treballs d’habilitació de la 
futura àrea d’autocaravanes de 
Falset ja estan marxa i es preveu 
que estiguin enllestits en un termi-
ni de tres o quatre mesos. L’àrea 
s’ubicarà en els terrenys situats 
entre el carrer Cèsar Martinell i el 
celler cooperatiu, i tindrà capacitat 
per acollir una dotzena d’auto-
caravanes. Una de les places es 
reservarà a usuaris amb mobilitat 
reduïda.
La nova àrea d’autocaravanes 
comptarà també amb plafons in-
formatius i servei de wifi, un servei 
de descàrrega d’aigües residuals i 
punts de recollida de les diferents 
seccions de deixalles. L’accés 
dels vehicles a l’àrea es farà des 
del carrer Cèsar Martinell i la sorti-

da serà per l’avinguda Generalitat.
L’àrea d’autocaravanes, que té un 
pressupost de 86.000 € (50% sub-
vencionat pel projecte Leader), 
és una de les accions que l’equip 
de govern del consistori havia 
fixat entre els objectius d’aquesta 
legislatura. 
En paraules del regidor d’Urbanis-
me, Josep Rull, “Falset i el Priorat 
són destins apreciats pel turista 
d’autocaravanes i prova d’això és 
que, tot i no tenir una àrea com 
la que habilitarem, cada cap de 
setmana en podem veure estaci-
onades en els aparcaments del 
municipi”. 
“El que fem és donar respos-
ta a una necessitat, alhora que 
potenciem turísticament Falset 

i el situem com a epicentre per 
descobrir la comarca entre aquest 
perfil de turista, oferint-li una àrea 
amb els serveis que necessita”, 
apunta Rull.
L’àrea, que serà gestionada 
conjuntament amb la Coopera-
tiva, es valora des del consistori 
com una acció per diversificar el 
turisme i desestacionar-lo. De fet, 
els usuaris d’autocaravanes no 
només viatgen per Setmana Santa 
o durant l’estiu, sinó que acostu-
men a fer-ho sovint en temporada 
baixa i caps de setmana de tot 
l’any, èpoques en les quals no hi 
sol haver molt turisme. A més, és 
un perfil que compra en el comerç 
local i que també fa despesa en 
bars i restaurants.

Estat de les obres a mitjans de desembre.

Els municipis de Falset, el Mas-
roig i Marçà acolliran el 29 de 
maig de 2022 la primera edició de 
la Bike Priorat Wine, una marxa 
de caràcter popular no compe-
titiva, en la qual seran permeses 
les bicicletes de muntanya, 
e-bike i gravel.
La Bike Priorat Wine comptarà 
amb dos recorreguts. El llarg 
constarà de 52 km i tindrà un 
desnivell acumulat de 1268 me-
tres. El curt discorrerà per 32 km, 
amb un desnivell acumulat de 
717 metres.
L’accés a les inscripcions és el 
web www.bikeprioratwine.com, 
on també es pot trobar tota la 
informació referent a aquest 
esdeveniment esportiu. 
La quota d’inscripció és la matei-
xa per a les dues proves i fins al 
15 de gener és de 29 €.
La primera edició de la Bike Pri-
orat Wine compta, entre d’altres, 
amb el patrocini d’empreses com 
Audi Vilamòbil, Spall, El Periódico 
i Sport.

La primera edició 
de la Bike Priorat 
Wine ja té data: 
maig de 2022

L’Ajuntament durà a terme el 2022 diverses obres 
d’equipament i millora de l’Euterpe, entre les quals 
destaca la instal·lació d’una pista multiesportiva. Les 
obres, que ascendeixen a uns 40.000 euros, comp-
ten amb el suport econòmic del Pla d’Acció Munici-
pal (PAM) de la Diputació de Tarragona.
La pista multiesportiva de l’Euterpe estarà a tocar del 
pont que comunica amb la part posterior i el jardinet 
de Cal Magrinyà. Es tracta d’una instal·lació d’uns 
20 metres de llarg per uns 10 d’ample, aproximada-

ment, que comptarà amb cistelles i porteries per a 
la pràctica de bàsquet i futbol. La instal·lació estarà 
preparada per introduir-hi més equipaments i, si 
convé, poder diversificar els esports que s’hi podrien 
practicar.
La intervenció també preveu l’adequació de la tanca 
del barranc, la instal·lació d’una font al costat de la 
pista, la millora de la contenció del terraplè del carrer 
Josep Campàs i l’habilitació d’una interceptora d’ai-
ga pluvial i cimentació del camí central. 

Pista multiesportiva a l’Euterpe l’any vinent

Zona de l’Euterpe on anirà la pista.
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Celebrem el Nadal
amb responsabilitat

L’Ajuntament de Falset hauria 
volgut que les festes de Nadal 
se celebressin amb la màxima 
normalitat possible. De fet, fins a 
mitjans de desembre, es treba-
llava en un programa diguem-ne 
“normal”. Tot i això, l’augment de 
contagis i l’evolució de la COVID 
ja ens ha obligat a prendre a con-
tracor algunes decisions, com són 
la suspensió del Ball de Quintos i 
la Festa de Cap d’any al pavelló, 
d’acord amb les recomanacions 
sanitàries d’evitar els actes multi-
tudinaris. 
En el moment de tancar aques-
ta revista (el 20 de desembre), 
encara no sabem com quedarà 
finalment el programa. En conse-
qüència, demanem als falsetans 
i falsetanes que estiguin alerta 

perquè els actes que es vagin fent 
s’aniran anunciant en funció de 
les circumstàncies i recomanaci-
ons sanitàries.
L’Ajuntament també demana a la 
població que actuï amb respon-
sabilitat i que eviti les trobades 
socials en cas que hi hagi casos 
positius. La responsabilitat indivi-
dual és tant o més important que 
les mesures que pugui establir 
una administració.
La programació de Nadal (si les 
condicions sanitàries ho per-
meten) inclourà: Cagar el tronc, 
l’entrega de la carta al Patge reial, 
la rebuda de l’Home dels nassos, 
la cursa de Sant Silvestre “Bar-
retina & Gandaia”, la rebuda de 
Ses Majestats els Reis Mags i la 
representació dels Pastorets.

Il·luminació de l’arbre de Nadal a la plaça de la Quartera. 

L’Ajuntament de Falset ha aprovat les bases 
reguladores de l’espai de coworking ubicat a 
la Casa de la Música (carrer Davall, 1). L’espai 
de cotreball s’adreça a emprenedors i em-
preses que volen iniciar una nova activitat 
econòmica o es troben en fase de conso-
lidació. L’espai ofereix dues modalitats de 
serveis. D’una banda, la residència a jornada 
completa, amb la possibilitat d’utilitzar les ins-
tal·lacions de forma periòdica i amb un màxim 
de 40 hores setmanals. De l’altra, la residència 
a temps parcial, que contempla un ús limitat a 

les 20 hores setmanals.
En el cas de la jornada completa, i per a les 
empreses i emprenedors amb seu fiscal a 
Falset, els preus oscil·len entre els 50 euros 
al mes per al primer any i els 80 euros al mes 
per al 4 any. Per a empreses i emprenedors 
amb seu fiscal en altres municipis, els preus 
van dels 65 euros al mes per al primer any als 
95 euros al mes per al 4 any.
En el cas de la jornada de 20 hores setma-
nals, i per a les empreses i emprenedors amb 
seu fiscal a Falset, els preus oscil·len entre 

els 30 euros al mes per al primer any i els 60 
euros al mes per al 4 any. Per a empreses i 
emprenedors amb seu fiscal en altres munici-
pis, els preus van dels 45 euros al mes per al 
primer any als 75 euros al mes per al 4 any.
Per aquests preus, els usuaris tenen dret a ac-
cedir a l’espai de les 8 h fins a les 22 h, dispo-
sar de la sala de reunions fins a un màxim de 
4 vegades al mes, tenir accés a internet i als 
serveis d’impressió i escaneig, comptar amb 
els subministraments de calefacció i llum, així 
com al servei de neteja i manteniment.

Aprovades les bases i preus de l’espai de cotreball

A fi de millorar els resultats en 
recollida selectiva a Falset, el 
Consorci de Residus 3 Co-
marques i l’Ajuntament tenen 
prevista la instal·lació d’una àrea 
de transferència on els veïns 
dels habitatges disseminats, per 
als quals no hi ha recollida porta 
per porta, puguin dipositar els 
residus de manera correcta.
Aquesta àrea, tancada i amb 
videovigilància, disposarà de 
contenidors per a les diferents 
fraccions de residus. En aquesta 
àrea, però, no s’hi podran dipo-
sitar residus voluminosos, com 
mobles, ni tampoc perillosos, 
com bateries, piles i dissolvents. 
Aquests s’hauran de seguir 
duent a la deixalleria.
Per accedir a aquesta àrea de 
transferència, els veïns disposa-
ran d’una identificació perso-
nal, que hauran de sol·licitar a 
l’Ajuntament. En aquest sentit, 
s’estudia que veïns d’habitatges 
no disseminats, però que per al-
guna casuística no poden baixar 
els residus quan pertoca, també 
puguin fer ús d’aquesta nova 
àrea. En aquests casos, l’ús 
d’aquesta seria puntual i limitat.
El nou contracte de servei públic 
de recollida, transport de residus 
sòlids urbans i gestió de les 
àrees de transferència i deixa-
lleries municipals de la Ribera 
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta 
enumera un seguit d’accions 
per millorar els percentatges en 
recollida selectiva. Entre altres, 
té en compte renovar la flota de 
vehicles, implementar el servei 
de deixalleries mòbils, incorporar 
agents cívics, substituir conteni-
dors a la via pública i estacions 
de transferència.

L’Ajuntament, en un ple extraor-
dinari celebrat l’agost, va aprovar 
la suspensió de la concessió 
de llicències, en sòl no urbanit-
zable, de les línies d’evacuació 
i transport de mitja, alta i molt 
alta tensió. L’objectiu no és cap 
altre que iniciar una modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Ur-
bana Municipal per revisar-ne les 
condicions d’instal·lació i d’am-
pliació. L’acord també deixa en 
suspens la concessió de llicènci-
es de les centrals de producció 
d’energies alternatives (solars i 
fotovoltaiques) que requereixin 
d’una superfície superior a les 2 
hectàrees.
L’acord va arribar poc després 
que el BOE publiqués l’obertura 
d’un procés d’informació relatiu 
a una línia de molt alta tensió 
(MAT) que projecta creaur les ter-
res de l’Ebre i les comarques de 
Tarragona i que afecta plenament 
el terme municipal. 
Paral·lelament, cal entendre 
l’acord en relació a l’existència 
de dos projectes de centrals 
fotovoltaiques al terme que van 
ser posades sobre la taula i 
que, finalment, van ser retirats 
pels promotors d’aquests dos 
projectes. 
L’alcalde de Falset, Carlos 
Brull, ha insistit en la necessitat 
que “ens dotem d’eines locals, 
comarcals i nacionals que ens 
protegeixin d’aquesta ame-
naça permanent en forma de 
macroprojectes amb un impor-
tant impacte ambiental, social, 
paisatgístic, econòmic i cultural, 
sent perfectament conscients 
que alhora cal que no deixem 
de banda la lluita contra el canvi 
climàtic”.

Suspensió 
de llicències 
per aturar la MAT

Àrea de residus 
per als habitatges 
disseminats
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Tot i començar l’any amb dades d’afluència 
modestes, condicionades pel confinament a 
causa de la COVID els mesos de gener, febrer 
i març, el Castell de Falset-Museu Comar-
cal tancarà aquest 2021 amb més de 3.000 
visitants. La Setmana Santa, la Fira del Vi i els 
mesos d’estiu, períodes propensos a registrar 
una major afluència de turistes, han contribuït 
a assolir una bona xifra de visitants.
També cal destacar activitats puntuals, com 
les “Jornades del patrimoni”, les exposicions  

temporals “A carbó i fusell” i “Els paisatges de 
l’art”, les “Jornades de la Baronia d’Entença” 
i el “Congrés de la Jota”, les quals han servit 
per atraure visitants per motius que van més 
enllà de la proposta cultural habitual.

Públic català
El gruix de persones que ha visitat el museu 
durant el 2021 correspon a públic de Catalu-
nya, especialment de les províncies de Bar-
celona i Tarragona. Els visitants de la resta de 

l’Estat i de països estrangers han estat força 
minoritaris. Amb tot, a partir del mes de juliol 
s’ha anat recuperant a poc a poc el públic de 
fora de Catalunya, tot i que encara no s’han 
assolit els nivells previs a la pandèmia.
A banda, cal fer esment al públic falsetà i prio-
ratí, que segueix descobrint i visitant el museu 
aprofitant la celebració d’actes i jornades 
puntuals, com les anteriorment esmentades. 
Aquest públic representa prop del 18% dels 
visitants.

El 2021 suma 3.000 visites al Castell de Falset

El teatre L’Artesana preveu tancar 
l’any amb una xifra al voltant dels 
4.500 espectadors, si se suma 
l’assistència de les tres tempora-
des incloses en el 2021. La tem-
porada d’hivern (de gener a març) 
va atraure més de 850 persones 
i la temporada de primavera 
(d’abril a juny) en va reunir unes 
1.600. La present temporada de 
tardor (de setembre a desembre) 
espera aplegar més de 2.000 as-
sistents, si es té en compte que 
la xifra ja arriba als 1.400, quan 
encara s’han de celebrar tres es-
pectacles (al tancament d’aques-
ta revista).

En total, han estat més d’una 
trentena les propostes que ha 
acollit el teatre al llarg de l’any, 
sigui programades directament 
per l’Ajuntament o per associ-
acions o iniciatives particulars 
amb les quals el consistori ha 
col·laborat, com és el cas del 
Festival Terrer, el Congrés de la 
Jota, l’Associació de Dones La 
Quartera, la Companyia teatral 
L’Artesana o l’Associació Musical 
Vila de Falset.

Alt nivell de la programació
De l’alt nivell de la programació 
d’enguany en són exponents 

artistes com Clara Peya, el Mag 
Lari, en Peyu i Quico el Cèlio. 
També són bons exemples es-
trenes de cinema com “Madres 
paral·lelas”, “Sin tiempo para 
morir”, “El Padre” i “Raya i l’últim 
drac”, i representacions com 
“Safari”, “On vas Moby Dick”, “Yo 
sobreviví a la EGB” i “El monstre 
de colors”. 
A tots aquests cal sumar-hi la 
qualitat de les propostes locals, 
com els espectacles programats 
de la formació musical Primera 
cita, la Companyia teatral L’Ar-
tesana o l’Associació Musical Vila 
de Falset.

4.500 espectadors hauran passat 
per l’Artesana al llarg de l’any
Una trentena d’obres i concerts han configurat el programa

Clara Peya, en un moment de l’actuació en el marc del Festival Terrer, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

La Biblioteca Salvador Estrem 
i de Fa ha incorporat vora 800 
documents nous el 2021. Es 
tracta, principalment, de no-
vetats editorials, provinents de 
dues subvencions de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat. La Biblioteca, tot i 
la pandèmia, tanca l’any amb una 
mitjana de 75 usuaris diaris. 
Una part de les noves adquisici-
ons s’ha destinat a la creació de 
lots que es cedeixen en près-
tec a centres educatius, Zones 
Escolars Rurals de la comarca 
i als diversos clubs de lectura 
que gestiona la Biblioteca: el de 
l’Associació de Jubilats i Pensi-
onistes de Falset, el de  l’Ateneu 
dels Guiamets i els clubs de la 
Figuera, La Torre de Fontaubella, 
la Vilella Baixa i el propi de la 
Biblioteca.
Paral·lelament, el 2021 ha 
comportat un avenç molt im-
portant pel que fa a l’accès a 
llibres d’altres biblioteques, ja 
que la Diputació de Barcelona i 
les biblioteques de la Generalitat 
han unificat l’accès als fons (15 
milions de documents accessi-
bles des de qualsevol lloc del nou 
catàleg: cataleg.atena.bibliote-
ques.cat). D’aquesta manera, els 
usuaris poden consultar, amb una 
sola cerca, el fons de qualsevol 
biblioteca i poden demanar els 
documents perquè els hi portin a 
la seva biblioteca. 
D’altra banda, 2021 ha confir-
mat el creixement del servei de 
préstec eBiblio Catalunya. És un 
servei que fa possible el préstec 
de continguts digitals a tots els 
usuaris amb carnet de les biblio-
teques públiques. Aquest n’és el 
link: http://catalunya.ebiblio.cat.

La Biblioteca ha 
incorporat 800 
novetats el 2021
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Breus

L’Ajuntament segueix plenamet compromès en el manteniment de les 
instal·lacons esportives del municipi. Pel que fa al camp de futbol, l’ac-
tual temporada esportiva ha vist com s’ha procedit al manteniment de 
la gespa, s’han substituït una quarentena de seientes trencats de la gra-
deria, s’ha construït un porxo al costat del bar, s’han canviat els focus 
que no funcionaven, s’ha reparat el marcador electrònic, s’ha soterrat el 
cable elèctric que alimenta el marcador, s’han comprat dos xarxes per 
a les porteries i s’ha aixecat un mur i s’ha fet una rasa per evitar que 
la terra del lateral arribi al terreny de joc. Paral·lelament, l’Ajuntament 
també es fa càrrec de la neteja de vestidors, lavabos i camp, i de les 
reparacions del dia a dia. Pel que fa al pavelló poliesportiu, s’ha tornat 
a la normalitat i s’utilitza diàriament amb tot tipus d’activitats esportives 
organitzades per les AMPA de l’escola i l’institut, a més de zumba, tir 
amb arc, pilates, txi kung i futbol sala. 

Manteniment dels equipaments esportius

L’Ajuntament de Falset ha decidit 
suspendre temporalment, a partir 
de gener de 2022, el bus comer-
cial gratuït que un cop al mes 
connectava diferents pobles de la 
comarca del Priorat amb Falset.
L’ús del servei en els mesos en 
què ha operat no ha estat l’espe-
rat, i és per això que el consistori 
estudia si cal repensar el format i 
la difusió d’aquesta iniciativa o si 
és oportú, fins i tot, donar-lo per 
finalitzat.
L’objectiu d’aquest autobús, que 
oferia servei el primer dissabte 
de cada mes, era potenciar les 
compres al poble Falset per part 
dels veïns i veïnes dels municipis 
pròxims. 
En aquest sentit, l’objectiu conti-
nua sobre la taula del consistori, 
i el que es planteja és si aquesta 
és una via per assolir-lo o cal plan-
tejar-ne de noves que la substitu-
eixin o la complementin.

Suspès el bus 
comercial gratuït 
temporalment

Coincidint amb el 25N (25 de 
novembre), dia internacional 
contra la violència masclista, 
l’Ajuntament de Falset i el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) del Consell Comarcal del 
Priorat van donar el tret de sortida 
a la campanya “Falset lliure de 
violència de gènere”, una campa-
nya de sensibilització contra les 
vio lències de gènere i masclistes 
que té per objectiu lluitar contra 
aquesta xacra social.
Mitjançant accions d’informació i 
conscienciació en diversos espais 
del municipi, i amb la implicació 
d’associacions i entitats de la 
comarca, aquesta campanya posa 
el focus en apropar a la ciutadania 
el Protocol d’actuació contra els 
assetjaments al Priorat, el qual es 
pot consultar, entre altres, mitjan-
çant els codis QR que apareixen 
en els cartells de la campanya que 
s’han disribuït arreu de la pobla-
ció.

Campanya contra la 
violència de gènere

L’Ajuntament ha recuperat enguany els llimbs del cementiri municipal, 
una fosa comuna en la qual, antigament, s’hi enterrava les persones 
no batejades. Aquesta petita cambra tancada s’integra ara al cemen-
tiri municipal en memòria dels falsetans i falsetanes que hi descansen 
anònimament.
A banda d’això, el cementiri també ha recuperat el vell fanal que il·lu-
mina la façana, així com noves plantacions florals a les foses comunes. 
L’Ajuntament també preveu arreglar les teulades dels nínxols, pavi-
mentar els carrers del recinte i habilitar nous columbaris entre els anys 
2022-23.

Recuperats els llimbs del cementiri

Una dotzena d’alumnes estan cur-
sant el nou Programa de Formació 
i Inserció d’Auxiliar d’hoteleria 
que ofereix l’INS Priorat al llarg 
d’aquest curs. La valoració és molt 
positiva, ja que es tracta d’una 
formació especialitzada i encarada 
a donar una sortida professional 
a joves d’entre 16 i 21 anys que 
no han finalitzat l’ESO.  L’objectiu 
del centre i l’Ajuntament de Falset 
és donar-hi continuïtat en cur-
sos vinents, i consolidar aquesta 
formació qualificada a Falset i el 
Priorat, on la restauració i el turis-
me tenen un pes significatiu.

Bona arrencada del 
nou FP d’hoteleria

Falset va obtenir dues flors d’ho-
nor per la seva tasca en la millora 
de l’espai verd urbà en la 10a 
gala del moviment Viles Florides, 
una iniciativa de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya que reconeix l’aposta 
per les polítiques verdes i sosteni-
bles del conjunt dels municipis de 
Catalunya.
Falset forma part des del passat 
mes d’abril del moviment Viles 
Florides. De fet, és el primer 
municipi de la comarca del Priorat 
en formar part d’aquest moviment 
que defensa valors com la protec-
ció dels espais verds, la millora 
de la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes, l’estat i conservació del 
mobiliari urbà, la presència de 
parcs infantils i la consciencia-
ció social envers les polítiques 
de sostenibilitat i conscienciació 
mediambiental.

Viles florides lliura 
dues flors d’honor 
a Falset
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Falset disposarà ben aviat d’un nou fullet turístic. Aquest incideix en 
què el municipi, com a capital del Priorat, és un bon punt de partida 
per conèixer la comarca, a la vegada que ofereix una oferta cultural, 
patrimonial, enoturística, gastronòmica i paisatgística que captivarà els 
visitants.
En aquest nou material promocional s’hi detallen els llocs d’interès i 
atractius de Falset, les fires i festes, els senders i camins per fer a peu 
o en bicicleta, les aplicacions per a mòbil de rutes temàtiques i el seu 
funcionament, així com codis QR que enllacen als llistats actualitzats de 
cellers, allotjaments, restaurants, bars i comerços del municipi.

Nou fullet i mapa turístic de Falset

La consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà, ha lliurat recent-
ment el certificat de cel nocturn 
de qualitat a Falset i altres deu 
municipis de l’entorn del Parc 
Natural de Montsant. Aquestes 
noves certificacions s’afegeixen 
a la dels 12 municipis que ja van 
ser declarats inicialment, fa tres 
anys, com a àrea d’influència 
del punt de referència del Parc. 
D’aquesta manera, tot el Priorat 
es converteix en l’única comarca 
de Catalunya que ha apostat en 
la seva totalitat per un projecte de 
protecció envers la contaminació 

Certificat de cel 
nocturn de qualitat

L’Ajuntament ofereix, a les 
seves oficines i de manera pre-
sencial, un servei d’ajut per a la 
tramitació del certificat COVID 
digital de la Unió Europea a 
aquelles persones que no sàpi-
guen o tinguin dubtes de com 
obtenir-lo.
El certificat és necessari per 
accedir a determinats espais, 
com ara zones interiors de res-
taurants, locals d’oci nocturn, 
gimnasos i residències de gent 
gran, entre altres. El certificat 
està disponible a l’aplicació La 
Meva Salut, dins les secci-
ons “Informes i resultats” i “Va-
cunes i certificat COVID digital 
UE”. També es pot obtenir als 
centres d’atenció primària.

Ajut per a la 
tramitació COVID

La Fira del Vi de Falset recu-
perarà la normalitat el 2022 
després que les anteriors 
edicions (2020 i 2021) no 
poguessin celebrar-se a l’espai 
firal de l’Euterpe arran de les 
mesures contra la pandèmia. 
El certamen ja té data: el cap 
de setmana del 30 d’abril i 1 
de maig, amb activitats també 
previstes per als dies previs i 
posteriors.
La Fira, fruit de l’experiència 
dels dos darrers anys, tindrà 
un triple vessant. D’una banda, 
l’Euterpe acollirà la Fira del 
Vi tal com la coneixíem, amb 
casetes de degustació de vins, 
tastos a l’aire lliure i activitats 
de tota manera. La filosofia del 
certamen seguirà sent la matei-
xa que l’ha consolidat com una 
fira de referència durant més de 
25 anys.
D’altra banda, la Fira mantindrà 
la fórmula encetada el 2021, 
que permet als particulars la 
visita de cellers durant tot el 
mes de maig i que poden re-
servar-se a través de la pàgina 
www.firadelvi.org
Finalment, la comissió organit-
zadora del certamen treballa 
en l’organització d’una jornada 
pensada per als professional, 
i en la potenciació d’activitats 
per a aquest públic. 

La Fira del Vi de 
Falset tornarà a 
l’Euterpe el 2022

L’Ajuntament ha actualitzat el 
protocol per assetjament sexual 
i discriminació per raó de sexe. 
Aquest posa sobre la taula que 
totes les dones i homes que 
treballen al consistori tenen dret 
que es respecti la seva dignitat, 
i tenen l’obligació de tractar 
les persones amb les quals es 
relacionen per motius laborals 
(col·laboradors, proveïdors, 
usuaris, etc.) amb respecte. En 
aquest sentit, el protocol esta-
bleix quines són les tipologies 
d’assetjament o discrimina-
ció, quin servei d’assistència 
i assessorament ofereix a les 
víctimes, com s’actuarà davant 
d’un cas d’assetjament i quines 
seran les responsabilitats labo-
rals, penals i administratives, 
entre altres.

Protocol contra 
l’assetjament 
sexual

L’Ajuntament i l’Escola Antoni 
Vilanova donen continuïtat a
la iniciativa “Ajuntament Petit”, 
en la qual hi prenen part els 
alumnes de 6è. Com en la 
primera edició, els alumnes tre- 
ballaran al llarg del curs amb un 
seguit de projectes dels quals, 
després d’un procés partici- 
patiu, se n’escollirà un per ser 
executat.
Tal com ja s’ha fet aquest 2021, 
el projecte finalment escollit 
comptarà amb una dotació de 
1.000 euros subvencionats pel 
consistori.
A banda, al llarg del curs els 
alumnes també treballaran pro- 
jectes vinculats a les diferents 
regidories, a fi que coneguin 
amb més detall el dia a dia 
municipal. De fet, la iniciativa 
“Ajuntament Petit” es basa en 
el model pedagògic “La cit-
tà dei bambini” (La ciutat dels 
nens) del pedagog italià Fran- 
cesco Tonucci, la qual pretén 
fomentar els valors democrà- 
tics i el sentiment de pertinença 
a una comunitat local, així com 
escoltar els infants i fer-los par- 
tícips del disseny del municipi 
on viuen.

Falset dona 
continuïtat a 
l’Ajuntament Petit

lumínica.
Falset i els altres municipis  ara 
reconeguts amb l’acreditació 
agafen el compromís d’adoptar, 
en quatre anys, un model d’enllu-
menat exterior sostenible des del 
punt de vista econòmic, energètic 
i ambiental.
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L’APP de Rutes de Falset, dis- 
ponible per a mòbils amb siste- 
ma Android i iOS, ha incorporat 
recentment els itineraris del 
camí saludable, els dos circuits 
de salut del CAP i una ruta per 
l’espai Grèfol. Se sumen així a 
les tres rutes amb les quals ja 
compta l’aplicació.
També s’hi ha incorporat un as- 
sistent virtual, que ofereix als 
usuaris informacions pràctiques 
i resposta a diversos temes 
d’ajuda sobre Falset.
Pel que fa a la nova ruta de 
l’espai Grèfol que s’hi ha afegit, 
permet recórrer i descobrir 
informació i curiositats sobre 
Sant Gregori, Sant Cristòfor, el 
coll de l’Eudalda i la serra de les 
Quimeres. L’APP situa aquest 
espai com l’àrea geogràfica 
de Falset on hi ha les notícies 
més antigues de poblament, i 
explica als visitants la veneració 
antiga de Sant Gregori a Falset, 
la descoberta de la plaqueta de 
pissarra de la cèrvola, etc. 

L’APP turística 
incorpora una ruta 
de Sant Gregori El consistori ha presentat al pro-

grama Leader un projecte que 
contempla la creació de dues 
noves rutes turístiques, projecte 
que es desenvoluparia si li fos 
concedit aquest ajut europeu. 
Es tracta, d’una banda, de la 
ruta “Falset verd”, una ruta de 
natura i mobilitat sostenible. De 
l’altra, “Un tast de patrimoni”, 
una ruta gamificada per a famí-
lies centrada en la descoberta 
del patrimoni cultural.
De gran abast i amb un pres-
supost al voltant dels 150.000 
euros, el projecte contempla 
l’arranjament i senyalització 
de camins i miradors, l’adqui-
sició de bicicletes elèctriques, 
l’adequació de punts de càrrega 
i reparació, l’elaboració de 
materials divulgatius i productes 
de marxandatge, així com la in-
tegració d’aquestes rutes amb 
l’aplicació mòbil de Falset.
El projecte parteix de la base 
que Falset ha de posicionar i 
desenvolupar una oferta innova-
dora, sostenible i atractiva per a 
diversos segments i mercats. 

Projecte de rutes 
temàtiques

La bona resposta al cicle “Dones de tardor”, que d’octubre a desem-
bre ha reunit unes 200 persones en els diferents actes programats, 
és un al·licient per als organitzadors (Ajuntament, el SIAD del Priorat i 
l’Associació de Dones la Quartera) de cara a treballar en el cicle “Dones 
d’hivern”, que se celebrarà de gener a març.
El propòsit d’aquesta iniciativa cultural i divulgativa és ben viu, i no és 
altre que donar protagonisme a la figura de la dona al llarg de l’any, i 
no únicament en dies commemoratius, com el 15 d’octubre o el 8 de 
novembre.

Bona acollida ciutadana 
al cicle “Dones de tardor”

GRUP MUNICIPAL FALSET POT MÉS

Novetats i reptes de futur
Dins el grup Falset Pot Més tindrem novetats de cara al 2022, 

Marisol Aznar substituirà a Maria Jesús Sánchez com a regidora al 
consistori. Veurem quin encaix i funcionament hi ha entre l’equip de 
govern i els dos regidors de Falset Pot Més per aquests últims mesos 
de mandat. 

La voluntat del grup ha estat treballar pel municipi aportant una 
oposició responsable i donant forma a idees i projectes compartits 
amb l’equip de govern i entitats municipals i comarcals, un dels 
exemples més immediats seria l’auge de la dinamització gastronò-
mica per posar en valor la gran qualitat de la cuina del municipi i 
comarca i també posar en valor uns productes, un paisatge, una feina 
de moltíssimes persones de l’àmbit agrari i comercial per fer visible 
que al Priorat a part dels seus dos grans productes estrella, l’oli i el 
vi, també tenim altres productes no menys importants que s’han de 
potenciar; fruita seca, fruita dolça, horta, formatges, tòfona, safrà, 
carn, i molts més productes derivats del sector primari. Les persones 
del nostre grup seguirem en aquesta línia de treball i valorem posi-
tivament la voluntat i bona sintonia en aquest sentit amb l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Falset. 

Els reptes més importants als que haurem de fer front com a 
societat a llarg termini tenen a veure amb aspectes demogràfics, una 
baixa natalitat i un envelliment de la població afegit a altres aspectes 
econòmics i socials han generat i generen un despoblament de la 
comarca del Priorat. 

És cert que a Falset tenim un accés difícil a l’habitatge i totes les 
administracions han de treballar per revertir aquesta situació en la 
mateixa línia que s’ha de treballar pel progrés econòmic, si volem 
generar ocupació i més activitat econòmica això ha d’anar de la mà 

de facilitar l’accés a l’habitatge.
Gestió de l’entorn: Serà imprescindible cuidar la nostra massa 

forestal, el nostre entorn en la seva totalitat i els camins i accessos als 
diferents punts del terme municipal de Falset, i si és possible treure’n 
un rendiment i un valor afegit, relacionant-ho amb el turisme sostenible 
i les diferents possibilitats d’utilització dels recursos que és puguin 
generar per aprofitament com per exemple la biomassa. Per això cre-
iem que és imprescindible que en acabar aquest mandat Falset pugui 
disposar d’una ADF (Agrupació de Defensa Forestal) tal i com disposen 
altres municipis de la comarca i molts municipis de Catalunya, entre 
altres actuacions a curt, mig i llarg termini. 

Volem mostrar el nostre suport i escalf a la Plataforma pel Riu 
Siurana, que viu temps difícils al mateix temps que els viu el riu, amb 
membres encausats per participar en actes reivindicatius perquè l’ai-
gua del Siurana segueixi el seu curs natural amb el màxim caudal pos-
sible. Difícilment podrem construir des de la societat civil alguna cosa 
decent pel futur de la nostra comarca si no tenim sobirania en els nos-
tres recursos, en parlem molt de sobirania i ha d’estar present en molts 
àmbits, un d’ells aquest. No volem agressions al territori que afectin la 
forma de vida i el futur de la comarca, volem que se’ns respecti i volem 
participar i decidir sobre els projectes que és puguin dur a terme. 

Aprofitem la revista per traslladar a la ciutadania el comiat de la M. 
Jesúsi li desitgem tota classe d’encerts: 

“Deixo l’acta de regidora per temes totalment laborals, la situació 
de la Covid em planteja una orientació diferent on requereix molta més 
dedicació. Davant aquests canvis era necessari reflexionar i saber 
donar l’oportunitat als meus companys i companyes a seguir treballant 
i sumant per Falset. Vull donar les gràcies a la meva família, companys, 
companyes i a totes les persones que m’han donat suport en tota la 
meva trajectòria política” 

FALSETANS I FALSETANES GAUDIU DE LES FESTES DE NADAL 
AMB MOLTA FELICITAT, SALUT I IL·LUSIÓ. US DESITGEM UN BON 
FINAL D’ANY I UNA MILLOR ENTRADA PER AQUEST 2022.
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• Sol·liciteu el formulari d'inscripció per participar en l'Encamisada a 
les oficines de l'Ajuntament. En aquest moment, s'assignarà el 
número de participant al carruatge o a l’animal. 

• Demaneu la informació per omplir el formulari al propietari de 
l'animal que participarà en l’Encamisada. 

• Demaneu al propietari de l'animal que es posi en contacte amb la 
Coordinadora per facilitar-li les dades que aquesta li requereixi. 

• Retorneu el formulari de participació degudament emplenat a les 
oficines de l'Ajuntament abans del 31 de desembre de 2021. 

 
La Comissió organitzadora de l'Encamisada comprovarà que els 
propietaris dels animals participants hagin enviat les dades a la 
Coordinadora i que aquestes coincideixin amb les facilitades al full 
d'inscripció. 

El dissabte 15 de gener de 2022, de les 13.30 a les 14.30 h, 
haureu de recollir el dorsal a la porta de l'Ajuntament. El dorsal 
és indispensable per poder participar en la rua de l'Encamisada.

Què heu de fer per participar en 
l'Encamisada 2022?


