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Sense excuses, treballem
per un Falset millor
Som ben conscients que la
nostra tasca al capdavant de
l’Ajuntament no és altra que
fer de Falset un poble millor.
Aquest és el deure que tenim
amb la ciutadania, i l’hem assumit des del primer minut.
No és una empresa fàcil donat
que la situació financera de
l’Ajuntament i la Llei d’estabilitat pressupostària ens deixen
poc marge de maniobra. A
tot això, cal sumar-hi que el
moment que viuen Catalunya i
el Govern de la Generalitat no
propicien el context idoni per
establir relacions formals, i
que quan truques a les portes
de Madrid fan veure que no et
senten.
No és una empresa fàcil –ja
ho dèiem-, però tampoc és
excusa. Tenim la il·lusió, l’empenta, l’enginy, el rigor i també la tossuderia per afrontar
qualsevol trava i complir amb
l’exigència ciutadana, que és
–i no pot ser d’altra maneramàxima.
En el poc temps que portem
de legislatura hem incidit en el
condicionament del mobiliari
urbà i hem emprès accions
per poder gaudir d’uns carrers
nets i lluïts. Hem establert una
programació cultural i d’oci
per a L’Artesana, de qualitat
i continuada. Hem endegat
accions per donar suport a
famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides,
obrint una línia de subvencions perquè el nens i nenes
puguin accedir a les activitats
extraescolars. Ens hem pres
molt seriosament comunicar
l’acció de govern, com a exercici de transparència i amb
una clara i inequívoca vocació de servei, perquè tothom
ha de saber què hi passa, a

l’Ajuntament i a Falset. Ens
hem posat a disposició de les
entitats del poble. Ens hem
proposat i treballem per donar
un nou impuls a les festes i
les tradicions, i a la Fira de

«Quan parlem
de fer de Falset
un poble millor
no fem només
una declaració
d’intencions.
Parlem d’accions
concretes que
sumen en el
propòsit de
millorar la
qualitat de vida»
Sant Andreu i a la Fira del Vi.
Hem aprovat un pressupost
de contenció per al 2016 que
sanejarà els comptes i eixugarà el dèficit de l’Ajuntament,
donant compliment a la Llei
d’estabilitat pressupostària.
Tenim planificades millores en
serveis públics, com l’enllumenat a diferents zones del
poble, un pla que suposarà
un salt endavant en termes
d’eficiència energètica. Hem
reiniciat les converses per
afrontar la darrera fase de
condicionament del baluard i

l’entorn del Castell, un projecte que estava paralitzat. I estem immersos en la definició
d’estratègies de caire turístic
que, sustentades en els valors
de territori, situïn Falset com a
referent i impliquin la generació de riquesa i ocupació.
Aquests són només alguns
exemples que evidencien que
hem posat fil a l’agulla i que
quan parlem de “fer de Falset
un poble millor” no estem fent
únicament una declaració
d’intencions. Parlem d’accions concretes que sumen
en el propòsit de millorar la
qualitat de vida dels falsetans
i les falsetanes.
Tenim molta feina a fer durant
els propers anys. I l’afrontem
engrescats. Som i tenim un
poble amb una llarga història,
estem emplaçats en un entorn
agrícola i natural privilegiat,
gaudim d’un fort teixit associatiu, som un poble actiu en el
que hi viuen grans persones.
Som conscients que aquest
Ajuntament ha d’estar-hi a
l’alçada.
No em queda res més que
desitjar-vos unes bones festes
i un feliç 2016. Tot pensant
especialment en aquells falsetans que han viscut una vida
llarga i plena, com el senyor
Joaquim Bové, que ha celebrat el seu centenari aquest
final d’any. Moltes feliciats, i
llarga vida Falset.
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Anna Masip
Una falsetana al TN
Text: Redacció | Fotos: Cedides

Nascuda a Falset, on s’escapa els caps de setmana i tots els estius, Anna Masip és
l’actual presentadora del TN Comarques a la demarcació de Tarragona de TV3 i
subdelegada a Tarragona de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Ara hi ha veïns de Falset que li diuen pel carrer que dinen amb ella cada dia, però fa
anys que l’Anna Masip els ha estat una persona familiar en haver iniciat la seva carrera
a Ràdio Falset, on hi va presentar informatius una bona pila d’anys.
–Com veus Falset des de fora,
ara que no hi vius?
–Jo ara m’enyoro tant de Falset,
que tot ho trobo magnífic. Només
hi veig les gràcies, de veritat.
–Per què t’enyores? Què hi
trobes a faltar?
–Sobretot trobo a faltar aquesta
sensació que coneixes tothom.
Perquè a la Selva del Camp, on
ara visc, a mi sí que em coneix
molta gent però jo no sé qui
és gairebé ningú. En el fons,
confesso que m’agrada la vida
de poble petit de tota la vida,
on saludes i et saluden, on ara
parles amb aquest i després amb
l’altre... Aquest caliu de poble
petit, a mi em sembla formidable
perquè fa que et sentis del lloc
on vius.
–Però la Selva del Camp no és
un poble tan i tan gran...
–D’acord, però la vida que jo hi
faig, i que molts hi fan, és anar
de casa a l’escola, de casa a la
feina, anar-hi a dormir i com a
molt sortir a comprar. I això fa
que no acabis de sentir que és el
teu poble, sinó que el vegis com
un lloc on hi vas a dormir i poca
cosa més. Insisteixo en el que
deia: el que fa que et sentis d’un
poble és la relació que mantens
amb els veïns i la comunitat del
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lloc, i per això jo em sento de
Falset, on pugem cada cap de
setmana i on ens instal·lem als
estius.
–Això vol dir que a Falset
encara hi retrobes el ritme de
vida de poble de sempre...
–Jo crec que sí, per molt que
hagin canviat algunes coses
i per molt que hi hagi gent
nouvinguda. El que passa és que
ara li trobo la gràcia i el sentit a
coses que, potser abans, quan hi
vivia cada dia, no li veia tant.
–Possiblement, el pas dels

«El caliu de
poble petit
com Falset
em sembla
formidable
perquè et fa
sentir del lloc
on vius»

anys també fa que tinguis una
major necessitat de sentir-te
d’algun lloc en concret.
–Però és que això jo ho tinc
claríssim. Quan a mi em
pregunten d’on sóc, sempre ho
dic: jo entre setmana visc a la
Selva, però sóc de Falset.
–De fet, Falset té un lloc
important també en la teva
formació periodística. És així,
no?
–I tant. Per molt que jo anés
a estudiar fora, cada cap de
setmana tornava a Falset, on
vaig començar a la ràdio, que
va ser molt important perquè
em va ajudar a perdre la por als
micòfons i al periodisme i em va
permetre iniciar-me en la carrera.
És on jo vaig començar com a
periodista, per molt que després
on aprenguis més sigui en grans
mitjans al cosat de professionals
excepcionals.
–Als mitjans petits com Ràdio
Falset gairebé aprens sol.
–Sí, perquè tens molta llibertat i
alhora gairebé ningú no et diu què
has de fer o com ho has de fer,
simplement ho fas com tu creus
o saps. És com si aprenguessis
a caminar sola. Els pocs que et
diuen alguna cosa és segons
quina gent del poble per dir-te si

els ha agradat o no alguna cosa
que has fet.
–Al final, Ràdio Falset ha estat
una gran escola per a molta
gent.
–Moltísisma. Per exemple, hi
ha una noia de Bellmunt que
es diu Vanessa Cabré que va
començar ajudant-me a mi a fer
l’informatiu a Ràdio Falset, i ara
és redactora de TV3 a Barcelona.
O el Joan Borràs, l’Albert Cots,
el Rafel Barceló i tants d’altres.
I tota aquella gent que no és
professional i continua fent
programes a Ràdio Falset i fentho molt bé.
–Quants anys portes a TV3?
–Fa vint anys perquè hi vaig
començar amb una beca el 1995
i, després d’un parèntesi a Canal
Reus Televisió, vaig tornar-hi i em
vaig acabar treient les oposicions
al cap dels anys.
–En aquests vint anys que ets a
TV3, la comarca del Priorat ha
canviat molt. Com ho has vist
des de la televisió?
–El que jo he vist és que ha sorgit
un sentiment de pertinença i
d’orgull comarcal que no existia
i que primer va ser una cosa
aïlada però que, a poc a poc,
s’ha anat estenent. Jo crec que
en això hi ha tingut una forta

«El que jo veig
és que els
darrers vint
anys ha sorgit
un sentiment
d’orgull i
pertinença
comarcal que no
existia»
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«Jo crec que
Falset ha de
potenciar el que
és: un poble
petit on
s’hi viu bé
i tranquil, i on la
qualitat de vida
és bona»

que primer va ser una cosa aïlada
però que, a poc a poc, s’ha anat
estenent. Jo crec que en això hi ha
tingut una forta influència el que ha
passat en el món del vi, lògicament,
però també moviments socials com
el de la lluita contra la massificació
èolica o que s’hagi posat damunt
la taula una carta del paisatge...
Són coses que han fet que avui dia
tots ens estimem més la comarca i
estem més diposats a defensar-la
si cal. Això abans era inimaginable.
–Com es percep aquest canvi
a la Redacció de TV3? En són
conscients a Barcelona?
–Jo crec que sí. Hi ha hagut
moments en què a la Redacció de
TV3 tu deies alguna cosa de vins
del Priorat, i immediatament et
deien de fer-ne alguna notícia, a tot
et deien que sí. Ara costa una mica
més, en qüestió de vins, perquè les
altres denominacions també s’han
posat les piles, i és veritat que hi
molts territoris on es fan grans
vins. Però tu proposes temes de
la comarca Priorat a la redacció, i
la tirada encara és molt gran tant
pel que fa al vi com a espai rural
d’interès i molt atractiu.
–La gent t’ho diu que Falset surt
poc a la tele?
–No. El que hi ha gent que em diu
és que des que presento el TN,
Falset surt més. Però de veritat
que jo no tinc aquesta sensació.
Falset sempre ha sortit a la tele, i
jo intento mirar-m’ho amb carinyo
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però de manera professional: no
faig de més o de menys perquè
surti el meu poble.
–Ho deuen dir a tot arreu que el
seu poble surt poc a la tele.
–És un clàssic. Moltes vegades
et truquen d’un poble per dir-te
que fan el final de curs escolar
o que comença la Festa Major i,
és clar, no podem anar a tots els
pobles a cobrir els finals de curs
o les festes que són més o menys
semblants a tot arreu. Som els
que som, no podem arribar a tot
arreu i, a més, el TN Comarques
dura vint minuts, dels quals la

desconnexió per Tarragona dura
set o vuit minuts.
–Com veus el Falset del futur?
Com te l’imagines?
–Jo crec que Falset ha de
potenciar el que ara ja és: un
lloc petit on s’hi viu bé i tranquil,
i on la qualitat de vida és bona.
A més, a Falset pots tenir la
sensació que desconnectes del
món sense desconnectar, perquè
és un poble que està ben situat i
ben comunicat. Falset ha de ser
un poble orgullós de ser un poble,
i això avui dia és un valor positiu
que cal conservar i potenciar.

–No cal tornar-se boig amb
crèixer demogràficament?
–Crec que no. Els últims anys
ens haurien d’haver ensenyat
a tots que en els pobles que
han crescut moltíssim, s’hi han
acabat generant problemes que
no estaven previstos inicialment
i que ningú no podia esperar-se.
El creixement demogràfic sense
mesura pot acabar canviant per
complet el lloc on tu vius, i això
cal tenir-ho sempre ben present.
Crèixer per crèixer no té per què
ser necessàriament una cosa
bona.

WWW.FALSET.ORG

El web de l’Ajuntament
(www.falset.org) també et permet estar al
corrent de l’agenda municipal i de totes les
novetats que es van produint.

Si vols veure el vídeo de la campanya “Jo
recullo la caca, i tu?”, pots fer-ho en el web
de l’Ajuntament de Falset, on també pots
consultar les ordenances que hi ha al respecte.

Campanya per conscienciar de l’obligació
de recollir els excrements de gossos
En el marc de la campanya ‘Jo recullo la caca, i tu?’, l’Ajuntament
ha difós un vídeo en què hi prenen part alguns veïns del municipi
L’Ajuntament de Falset ha posat en
marxa aquest final d’any 2015 una
campanya de sensibilització per tal
que els propietaris recullin de la via
pública els excrements dels seus
animals de companyia. Sota el lema
“Jo recullo la caca, i tu?”, l’objectiu
d’aquesta campanya de conscienciació no és cap altre que tant els veïns de Falset com la gent que visita
el poble puguin gaudir d’uns carrers
nets, evitant així les incomoditats i
la mala imatge que les defecacions
dels animals provoquen.
Per tal d’assolir aquest objectiu,
l’Ajuntament ha endegat diverses
accions de conscienciació pública.
Una de les més destacades consisteix en un vídeo en què veïns
de Falset, propietaris d’animals de
companyia, mostren la seva implicació amb la campanya. Núria Borja, regidora de Comunicació, afirma
que “amb el testimoni d’aquests
veïns volem evidenciar que es tracta
d’una qüestió de civisme”. “Els
carrers són de tots i per a tots i, per
tant, la responsabilitat ha de ser
compartida”, afegeix Borja.
Una altra de les mesures empreses per l’Ajuntament és el facilitar
dispensadors de bosses per recollir
els excrements; una acció que, en
paral·lel, també ha de servir per
actualitzar el cens d’animals de
companyia de la població.
En el marc de la campanya, el consistori també ha començat a informar de les sancions que implica no
recollir de la via pública els excrements dels animals de compayia. I
és que, segons especifica l’article
112 de l’Ordenança de Convivència
Ciutadana, l’incompliment de la
normativa pot ser sancionat amb
una multa de fins a 750 €.
Carlos Brull, regidor de Governació

Què et cal saber
si ets responsable
d’un animal de
companyia?

Pòster de la campanya de conscienciació ciutadana

explica que “la posada en marxa de
la campanya per solucionar aquesta
problemàtica respon a la voluntat de
l’Ajuntament de millorar el dia a dia
de Falset i, per tant, d’estar pendent
del que passa al carrer, que és on
es desenvolupa bona part de la vida

quotidiana”. Brull afegeix que “són
molts els veïns que també ens han
fet arribar la seva preocupació per
aquesta problemàtica, cansats de
veure i patir uns carrers bruts per
culpa d’alguns ciutadans que són
incívics”.

Si ets responsable d’un animal
de companyia també ets
responsable dels perjudicis i
molèsties que pugui ocasionar
a les persones, material urbà i
medi natural. Per això:
Recull els excrements del teu
animal. No fer-ho incompleix
l’article 112 de l’Ordenança de
Convivència Ciutadana i pots
ser sancionat amb una multa
de fins a 750€.
Cal que portis el teu gos lligat i
proveït de cadena o collar.
Posa un morrió al teu gos si
la Llei 10/90 de 30 de juliol
l’inclou com a perillós, i recorda que caldrà que tinguis la
llicència especial per tenir-lo.
Cuida el teu animal. Cal mantenir-lo en unes condicions higièniques adequades, donar-li
l’atenció veterinària bàsica per
garantir-ne la seva salut i disposar d’una cartilla sanitària
perfectament actualitzada.
El teu gos, gat i/o fura cal que
porti incorporat un xip identificador, i cal que l’inscriguis al
registre d’animals de l’Ajuntament. Si encara no ho has fet,
vine a l’Ajuntament i t’informarem de tot allò que necessitis
saber.
Vine a l’Ajuntament a recollir
el teu dispensador de bosses
perquè tu també puguis recollir
la caca del teu gos i entre tots
puguem tenir un Falset més
curiós.
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Pressupost de contenció per al 2016
L’eixugament del dèficit és una de les grans fites que el pressupost
planteja de cara a l’any vinen d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària
El ple de l’Ajuntament de Falset –en
la seva última sessió plenària– ha
aprovat el pressupost municipal per
a l’exercici 2016, que ascendeix a
2.513.000 €, una quantitat lleugerament inferior a la de 2015. I és que
la contenció de la despesa de cara
a l’eixugament del dèficit municipal
és un dels grans objectius de l’any
2016, d’acord amb els requisits establerts en la Llei d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

L’Ajuntament
reobre converses
amb Foment per
desencallar una
inversió pendent
al castell
Aquesta contenció de la despesa
fa que el pressupost es caracteritzi
per l’escassa dotació prevista en el
capítol d’inversions (30.300 €) i la
rebaixa que es produiex en partides
com ara la destinada a festes.
La principal inversió prevista per al
2016 anirà destinada a la millora de
l’eficiència energètica en l’enllumenat públic en diferents zones del

Enllumenat de la Rambla del Tancat, que serà reformat.

municipi, com és la urbanització del
Tancat, que avui dia diposa d’un
sistema lumínic completament obsolet des d’un punt de vista tècnic.
Una altra partida que es veu
lleugerament incrementada és la
corresponent al teatre de l’Artesana,
d’acord amb la voluntat municipal de potenciar i consolidar una
programació estable continuada i
de qualitat.
En paraules de l’alcalde, Jaume

Domènech, “la llei d’estabilitat
pressupostària ens obliga a fer un
exercici de responsabilitat i d’austeritat, amb la qual cosa la principal
fita pressupostària és la reducció
del dèficit municipal en gairebé 225
mil euros a final de l’any que ve”.
No obstant això, en aquests moments, l’Ajuntament ha reobert les
negociacions amb el Ministeri de
Foment per desencallar una inversió
que encara hi ha pendent de fer

en el baluard i l’entorn exterior del
castell. Aquesta inversió s’eleva fins
a 666.257 €, dels quals 499.693
correspondrien al ministeri i un 25%
a l’Ajuntament. “Nosaltres intentem
que el Ministeri de Foment torni a
impulsar aquesta inversió després que, en l’anterior legislatura,
l’Ajuntament decidís renunciar a
posar damunt la taula el 25% que
li correspon finançar al municipi”,
explica Domènech.

Modificació d’algunes ordenances municipals
L’Ajuntament de Falset ha aprovat la modificació d’algunes de les
ordenances fiscals per a l’exercici
2016. Una de les ordenances que
s’ha modificat és la referida a la
Prestació de Serveis a la Llar d’Infants Municipal, que fixa el preu de
les matrícules (35€), material (20€)
i agenda (6€), així com les quotes
mensuals per assistència (165€/
mes en el cas d’únicament matins,
200€/mes en el cas de tota la jornada i 220€/mes en el cas de tota la
jornada per als lactants). L’ordenança preveu que aquestes quotes es
pagaran de setembre a juny i que el
mes de juliol serà gratuït.
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També es regulen en aquesta
ordenança l’aplicació del 50% de
descompte per al segon germà, en
cas de bessons o un germà cursant
al centre, i el preu per assistències
esporàdiques.
Una altra de les ordenances
modificades és la de Prestació
del Servei de Menjador a la Llar
d’Infants. Els preus establerts
varien en funció de si l’alumne es
considera fixe al menjador (a partir
dels 11 dies) o esporàdic. Els preu
per als alumnes fixes és de 5,68€/
dia (3,61€ del menú més 2,07€
del monitoratge). El preu per als
esporàdics és de 8,5€/dia (4,90€ del

menú més 3,60€ del monitoratge).
La Taxa pel Servei de Clavegueram també queda modificada en el
seu article 4t. Aquest estableix que
la quota tributària es calcula i es
liquida de manera trimestral en funció dels metres cúbics consumits
d’aigua, a raó de 0,335 € per cada
metre cúbic consumit, establint
una quota mínima de 6,03 € per
trimestre, equivalents al consum de
18 m3. Quan el consum sigui de
més de 350m3 consumits d’aigua
es cobrarà a raó de 0,01 € per cada
m3 consumit a partir dels 18 m3.
També hi ha hagut modificacions en la Taxa pels Serveis de

Cementiri, en què l’assistència en
serveis funeraris s’ha fixat en un
import de 100€, i en l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, en
què s’estableix una bonificació del
100% per als vehicles històrics,
entenent vehicles i motos de més
de 25 anys.
Per últim, i en el cas de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la
Prestació de Serveis a la Piscina
Municipal, Instal·lacions Esportives i
Altres Serveis Anàlegs, es determina la seva consideració com a preu
públic amb les mateixes tarifes que
apareixeran desglossades entre
preu i IVA aplicable.

Antoni Muntané (UDC)
s’incorpora a l’equip
de govern municipal

La Biblioteca en dades

Antoni Muntané i Jaume Domènech escenifiquen l’acord.

El govern municipal de l’Ajuntament de Falset s’amplia amb
l’entrada a l’equip del regidor d’Unió
Democràtica de Catalunya, Antoni
Muntané. Així doncs, l’equip de
govern passa a estar integrat per deu
regidors: set d’Independents per Falset, dos del Partit dels Socialistes de
Catalunya i un d’Unió Democràtica.
L’alcalde de Falset, Jaume
Domènech, afirma que “sempre hem
buscat l’entesa amb tots els regidors, sabedors que des del consens
i amb un equip ampli podem treballar
millor pel bé del poble”. “En aquests
moments deu dels onze regidors de
l’Ajuntament formem part de l’equip
de govern, i les portes segueixen
obertes perquè també s’hi pugui
sumar el regidor de Convergència,

Albert Compte”, afegeix Domènech.
Per la seva part, Antoni Muntané destaca que “abans d’entrar a
l’equip de govern he fet una oposició
constructiva i he aportat la meva
experiència i treball per Falset. A
tot això, cal afegir-hi que durant el
temps que he estat a l’oposició he
tingut bona sintonia amb l’equip de
govern i el seu projecte”. Muntané
conclou que “donades aquestes
circumstàncies crec que seré molt
més útil per a Falset si formo part del
govern municipal”.
En el dia a dia municipal, Antoni
Muntané agafarà la regidoria Promoció Econòmica, Mercats i Comerç,
cartera de la qual ja va ser màxim
responsable durant la passada
legislatura.

La nuclear col·labora en la renovació
dels ordinadors de la Biblioteca
La Biblioteca Salvador Estrem
i Fa ha renovat l’equipament informàtic que està a disposició dels
usuaris. Aquest fet ha estat possible
gràcies a la donació de deu ordinadors per part de la Central Nuclear
d’Ascó. D’aquesta manera el servei
d’informàtica de la Biblioteca disposa d’un maquinari més potent i amb
millors prestacions, un fet que reverteix en la prestació d’un millor servei
a tots els ciutadans. L’àrea d’informàtica és una de les més utilitzades
de la Biblioteca.

La Biblioteca Salvador Estrem i
Fa de Falset ha complert vuit anys
aquest 2015. Les dades estadístiques d’activitat (entre els mesos de
gener i octubre) evidencien fins a
quin punt aquest servei municipal
ha aconseguit fer-se un forat en

l’activitat quotidiana del municipi i
de la comarca. Així, la Biblioteca va
prestar al llarg de l’any 12.721 documents, i va superar la xifra de 3
mil carnets. Durant el 2015, s’hi van
organitzar 76 activitats amb gairebé
2 mil assistents.

L’Ajuntament i el Club d’Atletisme
Ascó estudien formalitzar un acord
L’Ajuntament de Falset i el Club d’Atletisme d’Ascó estudien formalitzar un acord de col·laboració que potenciï i doni continuïtat als entrenaments que des de l’octubre el club ofereix a Falset. La posada en marxa
d’aquesta activitat ha obtingut una excel·lent resposta, amb una cinquantena d’inscrits, entre escolars i adults, als diferents grups d’entrenament.
Entre altres qüestions s’està tractant l’ampliació dels dies d’entrenament i
la possibilitat de reforçar el monitoratge, amb la idea de consolidar aquesta formació.
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ESTAR AL DIA

Si vols estar al corrent de tota l’activitat cultural
de la comarca, estiguis alerta al web
www.agendapriorat.cat que ha posat en marxa
el Consell Comarcal.

Recordeu que per estar al dia de tots els
recursos turístics de Falset i comarca
sempre teniu a la vostra disposició el web
www.turismepriorat.org

La Fira de Sant Andreu aposta per
reivindicar la cultura dels vins rancis
El Rebost de Nadal i la Mostra de vins rancis i dolços van ser les principals
novetats d’aquest any del tradicional certamen firal
La Fira de Sant Andreu de Falset
va obrir les portes a una de les tradicions vinícoles més arrelades a la
comarca del Priorat, els vins rancis
de les cases de la població. Sota el
nom “La Ruta del Rancis”, es van
organitzar dues visites guiades que
van permetre tastar alguns vins de
cases particulars de Falset, unes
vistes que van comptar amb el
guiatge de l’elaboradora Sara Pérez.
Els amants del vi que van omplir
les dues rutes programades van
descobrir un món força desconegut i que, en certa manera, s’està
perdent. No obstant, el vi ranci
de la bóta del racó, “el millor vi de
la casa”, és un dels símbols més
representatius de la cultura del vi a
la comarca del Priorat.
Joan Coll, regidor de Festes,
agraeix “la col·laboració de Pere
Pi, Francesc Perelló, Antoni Vaqué,
Manel Bargalló, Montse Barceló i
Javier Rull, que molt amablement
van obrir les seves cases per explicar i deixar tastar uns vins rancis
transgeneracionals que formen part
del seu llegat familiar i de la nostra
història”.
A banda de la “Ruta dels Rancis”,
la Fira de Sant Andreu va mostrar
novament el seus vessants artesà
i multisectorial, alhora que poten-

12

ciava la mostra com a “Rebost de
Nadal” i s’hi sumaven activitats
diverses com xerrades, taules rodones, tallers per als infants, actuacions, la jornada de rebaixes Black
Friday i els tastos de vins generosos
de la DO Montsant.

La Fira també
va mantenir el
seu caràcter
tradicional amb
firaires i parades
d’artesnas

Dos dels tastos de vins de la Ruta dels rancis.

La intenció de l’Ajuntament és
seguir potenciant la presència de
vins dolços i rancis a la Fira i mirar
de consolidar el certamen com un
bon Rebost de Nadal, tot tenint en
consideració la proximitat de les
dates nadalenques. En opinió del
regidor de Festes, Joan Coll, “la Fira
de Sant Andreu, tradicionalment,
era un bon lloc on proveir-se de
cara al Nadal, i creiem que ha de
seguir sent això: hem de creure’ns
que són unes bones dates”.

Comencen els preparatius de la 21a Fira del Vi
La comissió ja treballa am la idea de potenciar els actes que van
destinats molt especialment als amants del vi
La comissió organitzadora de
la Fira del Vi de Falset (Mostra dels
vins de les DO de la comarca del
Priorat) ja ha començat a treballar
en la 21ª edició del certamen, que
se celebrarà el cap desetmana del
30 d’abril i l’1 de maig de 2016.
La comissió treballa amb la idea
de potenciar els actes destinats especialment als amants de vi, en entendre que la Fira del Vi és una cita
inleudible per a winelovers d’arreu
del país. Es tracta d’actes que han
de permetre aprofundir i adquirir
coneixements sobre la cultura del
vi o les diferències entre varietats o
entre les denominacions d’origen
de la comarca, per exemple.
De la mateixa manera, la comissió organitzadora del certamen treballa amb la idea de potenciar la fira
com un punt de trobada i de negoci
per als professionals del món del vi i
dels cellers. L’objectiu és que la fira,
paulatinament, es vagi convertint en
un espai atractiu per a distribuïdors i
importadors, per als quals la mostra
és una gran oportunitat per a
descobrir vins desconeguts o nous
valors. En aquesta línia, la comissio
vol aprofitar que la comarca del
Priorat ha estat designada “Regió
vitivinícola de l’any 2016” per part
de l’associació sueca Munskänkarna (un dels clubs de vins més grans
d’Europa).

Un moment de la Fira del Vi de 2015

La DOQ Priorat i la DO Montsant, a principi de setembre passat,
ja van rebre la visita d’una delegació
d’aquesta entitat, que amb 24.000
socis és un dels clubs privats
d’amants del vi més grans i antics
del món, amb una forta presència a
Suècia i Finlàndia. Aquesta distinció

atorgarà gran visibilitat a la DO
Montsant i a la DOQ Priorat entre
els membres del club. Recomanacions de vins i propostes enoturístiques seran publicats a la revista
que l’associació distribueix entre
els socis, a la seva pàgina web i als
butlletins de notícies.

En aquest sentit, s’espera que
la focalització del club en Priorat i
Montsant es tradueixi en un increment de les comandes de vins de
les dues DO a Suècia i Finlàndia.
També es preveu que el Priorat i la
Fira rebin una major afluència de
visitants d’aquests països.

Suport municipal a la participació en activitats extraescolars
L’Ajuntament de Falset subvencionarà la participació en activitats
extraescolars de l’alumnat escolaritzat en centres del municipi i que
es trobi en una situació socioeconòmica desafavorida. La subvenció,
per al curs 2015-2016, permetrà
minorar el cost de les quotes
de participació en les activitats
organitzades pels centres escolars,
les Associacions de Mares i Pares
(AMPA) i altres entitats domiciliades
a Falset.
Les activitats extraescolars,
ofertes fora de l’horari lectiu habitual, tenen un propòsit educatiu, en

el sentit més ampli de la paraula,
ja que proporcionen una experiència que té un efecte formatiu en la
ment, el caràcter i la capacitat física
de l’individu. Immaculada Pujol,
regidora de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Falset, afirma que
“les activitats extraescolars aporten
molt beneficis, ja que incideixen en
l’adquisició de nous coneixements,
l’estímul de les capacitats individuals i socials i el foment del respecte i
la tolerància”.
Per aquest motiu, Pujol destaca
que “és molt important afavorir que
qualsevol alumne de Falset hi pugui

Les subvencions
es destinen
a les famílies
que tenen
menys recursos
econòmics
tenir accés, i això implica que hem
de preveure fórmules perquè els
alumnes de famílies amb menys
recursos no estiguin privats de par-

ticipar en aquestes activitats”.
La línia de subvenció s’emmarca en el programa “Salut als Barris”,
prioritat del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i té
una partida pressupostària màxima
de 2.000 euros.
Els ajuts individuals es determinaran en funció del nombre de
sol·licituds rebudes i de la puntuació
obtinguda d’acord amb els barems
que estableixen les bases reguladores de la subvenció. En tot cas,
l’import màxim no superarà el 90%
de la quota a satisfer i no podrà
excedir els 20 euros/mes.
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Cinema

El que ens espera a l’Artesana

El teatre de l’Artesana consolida
una programació estable

OCHO APELLIDOS
CATALANES
Les alarmes de
Koldo salten quan
s’assabenta que la
seva filla Amaia ha
trencat amb Rafa i
s’ha enamorat d’un
català. Decideix
creuar la frontera
d’Euskadi i posar
rumb a Sevilla
per convèncer a
Rafa de què han de
viatjar a Catalunya
per rescatar-la dels
braços del jove i del
seu entorn.
STAR WARS:
EL DESPERTAR
DE LA FUERZA
Més de trenta anys
han passat des
de la caiguda de
l’Imperi Galàctic,
derrotat per l’Aliança Rebel. Però,
la galàxia es troba
encara en guerra i
no ha acabat amb
la tirania. Una
Nova República ha
sorgit, encara que
el seu govern és
fràgil. Aprofitant
la inestabilitat, un
misteriós guerrer,
Kylo Ren, amenaça
la pau galàctica.
SEGON ORIGEN
Alba, una noia
blanca de 14 anys,
i Dídac, un nen
negre de 9 són els
únics supervivents
d’un holocaust
d’origen extraterrestre que ha assolat tot el planeta.
Mentre es recuperen de la catàstrofe, a més d’haver d’adaptar-se a
un món devastat
i ple de cadàvers,
es proposen com a
objectiu la missió
de preservar la
cultura humana.
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L’actriu Mercè Arànega, en un moment de l’obra Un cel de plom, que es va representar a l’Artesana.

La programació de tardor de
L’Artesana ha tingut molt bona
acollida, com evidencien les xifres
d’espectadors de Falset i comarca
que s’han registrat a les diferents
estrenes de cinema i teatre. Per
exemple, l’obra “Un cel de plom”,
en la qual la reconeguda actriu
Mercè Arànega es posava en la
pell de la prioratina Neus Català,
última supervivent catalana dels
camp de concentració nazis, va
registrar una entrada de tres-cents
espectadors. I en el cas de les
sessions de cinema, amb projeccions com “La casa mágica”,
“Hotel Transilvania 2”, “Atrapa la
bandera”, “La horca” i “Ahora o
nunca”, han aplegat una mitjana
de 160 espectadors per sessió. A
banda de teatre i cinema, la programació de tardor també incloïa
actuacions com la de “Big Band
Aula de Músics” i “The Gospel Viu
Choir” (aquests espectacles són
posteriors a la data de tancament
d’aquesta revista, per la qual cosa
no es poden donar dades d’assistència).
Carlos Brull, regidor de Cultura,
destaca que “les bones xifres de

públic posen de manifest que
l’aposta per una programació de
qualitat i per a tots els públics
tenia fonament”. Brull afegeix que
“ara cal que hi donem continuïtat,
proposant una oferta que sigui
diversa i atractiva, i que segueixi
posicionant L’Artesana com a
epicentre cultural i d’oci, no només

Resoltes les
incidències
tècniques al
teatre
per a la gent de Falset, sinó també
per a tot el Priorat”.
De fet, l’Ajuntament està
ultimant el tancament de la
programació d’hivern, en què hi
destacaran, entre altres, l’obra
de teatre “Zona Franca”, dirigida
per Israel Solà i coprotagonitzada
per Lluís Marco i Pau Vinyals; el
concert acústic del grup de rock
Lax’n’Busto, i “De Granada a Falset”, proposta de música flamenc

i dansa, amb un paper destacat
del guitarrista falsetà José Luis
Garrido.
En els propers mesos també
destacaran a l’agenda de L’Artesana les projeccions de les pel·lícules
“Star Wars, el despertar de la
fuerza”, el darrer dels episodis de
la saga de George Lucas; “Ocho
apellidos catalanes”, segona part
de la comèdia romàntica “Ocho
apellidos vascos”; “Segon Origen”,
dirigida per Bigas Luna i Carles
Porta i basada en el llibre de M.Pedrolo, i “El viaje de Arlo”, pel·lícula
d’animació de la factoria Pixar.
Incidències tècniques
L’Ajuntament de Falset va
resoldre a principis de novembre
les incidències principals que van
originar problemes tècnics (bàsicament de tipus elèctric) en les
primeres sessions de la programació de tardor de l’Artesana. D’ençà
d’aquestes actuacions, la programació es va desenvolupar sense
cap mena de problema, amb totes
les garanties tècniques, i amb
bones dades de públic a tota la
programació posterior.

WWW.FALSET.ORG

Ara pots rebre els pregons municipals en el
telèfon mòbil, al moment, ni que siguis fora el
municipi. Informa-te’n a l’Ajuntament o al web
institucional

Si ets més de Facebook, recorda que
l’Ajuntament de Falset té el seu propi
compte, on pots estar al corrent de
l’activitat municipal.

L’Ajuntament reforça la comunicació online
La posada en marxa d’un butlletí electrònic i la possibilitat de rebre
els pregons en el telèfon mòbil són altres de les iniciatives que s’han impulsat
L’Ajuntament de Falset ha fet una
aposta decidida per millorar la
comunicació amb els veïns del
municipi, incidint per exemple en
la comunicació online. El consistori
ha renovat el web institucional, un
web que segons l’alcalde Jaume
Domènech té una clara vocació de
servei. Domènech afirma que “amb
aquest web l’Ajuntament té les
portes obertes a tothora i a tohom,
sense excepcions”.
Així doncs, la pàgina web (falset.
org) proporciona informacions
que tenen a veure amb el dia a dia
dels veïns del poble, informacions
relacionades amb l’administració i
els tràmits locals, els serveis, l’actualitat, la cultura, l’oci i el turisme,
per esmentar-ne tan sols alguns
exemples.
En paral·lel, ha posat en marxa un
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Portada del web actual de l’Ajuntament de Falset.

butlletí electrònic que periòdicament
fa tramesa de les informacions més
rellevants del web entre aquells que
hi estan subscrits. La subscripció al
butlletí es pot fer des del propi web
municipal, clicant en el banner que
apareix a la part inferior de la pàgina
principal.
A tot això, cal sumar-hi la possibilitat de rebre els pregons al mòbil per
mitjà de l’aplicació eBando, que es
pot descarregar per a Android, iOS i
Windows Phone. Aquesta possibilitat no substitueix la tramesa dels
pregons per correu electrònic, una
fórmula que es manté.
Per últim, cal destacar que l’Ajuntament de Falset és present també
a la xarxa social Facebook, on té
una important activitat i un número
elevat de seguidors, que interactuen
diàriament.

REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ

Una revista oberta a tothom
Algú va dir un dia que la comunicació és la base
de tota bona relació. Des de l’Ajuntament tenim molt
clar que la bona relació amb els veïns i veïnes de Falset
és clau per treballar pel nostre poble. És per això que
la comunicació entre els falsetans i falsetanes i el
Consistori i viceversa és per nosaltres un puntal clau en
el nostre treball.
En qualsevol procés comunicatiu existeix un emissor i un o varis receptors dels missatges que l’emissor
vol comunicar. Nosaltres tenim clar que no només hem
de ser emissors de missatges sinó que també cal ser-ne
receptors. Cal escoltar els veïns i veïnes de Falset, saber
què volen i com ho volen. Per tot això tenim molt clar
que calen canals de comunicació vàlids que ens permetin fer arribar els missatges a la gent i que permetin als

falsetans i falsetanes comunicar-se de forma fàcil amb
l’Ajuntament.
Comuniquem a través dels pregons, els cartells, el
Facebook, la pàgina web, l’aplicació pel mòbil eBando,
la tramesa d’informació i del Newsletter a través del
correu electrònic, el teleservei, les campanyes de
sensibilització... Us podeu posar en contacte amb
l’Ajuntament i amb qualsevol dels regidors i regidores
que formem part de l’equip de govern mitjançant la
pàgina web, el correu electrònic, sol·licitant una reunió,
per telèfon... i, evidentment, sempre ens podeu parar
pel carrer.
I en aquest context i amb aquesta voluntat neix la
revista que teniu entre les mans. Una revista bianual
que té per objectiu informar no només de les coses

relatives a l’Ajuntament sinó també donar a conèixer
la nostra història i la nostra gent i informar sobre les
notícies més rellevants del nostre poble i de la nostra
comarca.
No explicaré què podeu trobar-hi. Simplement, us
convido a llegir-la. I us invito a què ens feu arribar els
vostres suggeriments per a les pròximes edicions així
com també en el relatiu a la resta d’aspectes relacionats amb el nostre poble.
Aprofito per desitjar-vos a tots i totes que passeu
unes magnífiques festes de Nadal i que tingueu una
fantàstica entrada d’any. “Que cada nit sigui la nit més
bella, que aquest any nou porti pau a tot el món, que
cada nen neixi sota una estrella, és un desig i el volem
per tothom”.
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Comarca
El Consell anima les
empreses a apuntar-se
al programa europeu
de Garantia Juvenil

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat acaba d’aprovar dues
línies de subvencions per afavorir la incorporació al mercat
de treball de joves que
estiguin acollits al programa
de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del
treball autònom i d’economia
social i cooperativa. En tots
els casos, els joves beneficiaris han d’estar inscrits en el
programa de Garantia juvenil,
i poden fer-ho a la seu del
Consell Comarcal del Priorat,
que compta amb un tècnic
impulsor d’aquest projecte,
que és una iniciativa d’àmbit
europeu per reduir l´atur juvenil i facilitar l’accés al mercat
de treball als joves.
Pel que fa al foment de
l’autoocupació, els joves
de 16 a 29 anys inscrits en
la Garantia Juvenil podran
accedir a un ajut directe
de gairebé 9.100 euros si
s’estableixen com autònoms.
La condició per accedir-hi és
que es donin d’alta i, com a
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Dades sobre la desigualtat
de renda al Priorat

norma general, romanguin
ininterrompudament en
aquest règim durant tot un
any.
Pel que fa als ajuts a la
contractació, la Generalitat
subvencionarà els autònoms,
les cooperatives o les entitats
de l’economia social que
contractin joves de la Garantia Juvenil durant un mínim
de 6 mesos. En aquest cas,
el ventall d’ajuts es mou entre
més de 4.500 euros per persona incorporada durant mig
any fins als prop de 9.100
euros en el cas que la relació
contractual s’allargui fins als
12 mesos.
La resta d’imports són
els següents: prop de 5.200
euros per a 7 mesos de
contracte; vora els 5.800
euros per a 8; gairebé 6.500
per a 9; uns 7.100 per a 10, i
prop de 7.800 euros per a 11
mesos de contracte.

La comarca del Priorat registra un 48,6 % de desigualtat
de renda, segons figura en el
darrer informe dels indicadors
territorials de risc de pobresa
i exclusió social de l’IDESCAT
(Institut d’Estadística de Catalunya), a petició del departamento de Benestar i Família de
la Generalitat.
Per situar bé la dada cal
tenir en compte que aquest
índex se situa entre el 0 (que
vol dir màxima igualtat) i el 100
(per referir-se a la desigualtat
màxima). L’informe presenta
les dades relatives a totes les
comarques catalanes i al conjunt de Catalunya.

L’Ajuntament de Pradell
s’activa per aconseguir més
recursos del parc eòlic
L’Ajuntament de Pradell de
la Teixeta s’ha adherit a l’Associació de Municipis Eòlics de
Catalunya (AMEC) que representa i defensa els interessos
dels municipis eòlics catalans.
Arran de l’estudi d’impacte econòmic de les centrals

Mentre que el percentatge
de desigualtat de la renda se
situa en el 48,6 %, la mitjana
catalana és lleugerament superior amb un 49,2%.
Per contextualitzar la
comparativa, la comarca amb
un major índex de desigualtat
és la de l’Alt Urgell (amb més
del 54%) mentre que la que
presenta unes rendes més
similars és la del Ripolles (amb
un 43%).
Pel que fa als indicadors
de protecció social, la nostra comarca és la tercera de
Catalunya amb la mitjana de
pensions contributives de la
població de 65 anys d’edat o
més, amb 760 euros mentre
que a nivell català se situa en
998.

eòliques en els pressupostos
municipals de Catalunya, el
consistori pradellenc va poder
constatar que Pradell és un
dels tres municipis que menys
diners ingressa per megawat
de potència instal·lada. Amb
aquesta adhesió, des del consistori esperen aconseguir una
força més gran a l’hora d’obtenir millors contrapartides per
als veïns a càrrec dels parcs.

COMARCA
nització del Tancat de Falset
i en terrenys que ja són de
propietat de l’associació. Des
de l’entitat van demanar als
municipis la implicació económica dels consistoris a l’hora
de poder finançar el crèdit
que els és necessari per tirar
endavant la construcció.

Sánchez Piñol, a la
Fira d’Artesans de
Capçanes

Celebració del Dia
Internacional contra la
violència de gènere

La plaça de la Quartera
de Falset va ser l’escenari de
l’acte de commemoració del
Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers
les dones, en l’àmbit de la demarcació de Tarragona. L’acte
estava organitzat per l’Institut
Català de la Dona i el Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) del Priorat, amb
el suport i participació de Ràdio Falset. Entre les activitats
que s’hi van fer, van destacar
a lectura d’un manifest i la
participació de l’alumnat dels
centres d’educació de la capital del Priorat, que van construir diverses frases referents
a la lluita contra la violència
contra les dones. El lema de la
diada va ser “Construïm una
catalunya lliure de violència
masclista”.

Lloguer social del
Consell Comarcal

El Consell Comarcal del
Priorat ha tramitat una seixantena d’expedients d’ajut i
lloguer social el 2015. Aquest
servei és l’encarregat d’informar i tramitar els ajuts per
al pagament del lloguer que
ofereixen tant la Generalitat
de Catalunya com l’Estat. Es
tracta de prestacions econòmiques per ajudar a pagar el
lloguer o per fer front a quotes
d’amortització arrendatària a
llogaters amb dificultats, amb
la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

Pel que fa a actuacions
d’urgència especial, al llarg de
2015 han estat 3 els expedients tramitats.

La Mostra d’Artesans
de Capçanes (a principi de
desembre) va ser el marc de
la primera presentació del
llibre Vae Victus de l’escriptor
Albert Sánchez Piñol. El local
de la Pedrera es va omplir fins
a la bandera per escoltar les
paraules de l’autor respecte la

res de cap prestació o subsidi,
mitjançant el Programa mixt
de Treball i Formació - PANP
2015- subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Ja són diversos els
programes d’aquest tipus
que s’han dut a terme a la
comarca els darrers anys, tot
coincidint amb la recessió
econòmica, amb la intenció
d’impulsar polítiques actives
d’ocupació que contribueixin
a reduir l’atur a la comarca
i siguin d’ajut per a les persones i famílies que més ho
necessiten.
D’aquesta manera, des
de mitjans de novembre i fins
al mes de maig, el Consell
Comarcal ha distribuït les
tasques per dues brigades de

Detecció de càncer de
colon i recte al Priorat

L’aplicació del programa de detecció precoç de
cáncer de colon i recte al
Baix Camp-Priorat arribarà a
la nostra comarca l’estiu del
2016. El passat novembre es
va presentar la implantació en
la regió sanitària del Camp de
Tarragona d’aquest projecte
que s’adreça a les persones d’entre 50 i 69 anys, ja
siguin homes o dones, en ser
considerats el principal grup
de risc. La població “diana”
rebrà una carta a casa on
se’ls convidarà a participar
en el programa i s’explicarà
com fer-ho. El passat mes
de febrer, el programa ja es
va aplicar a les comarques de
l’Alt Camp i de la Conca de
Barberà i, tot i que els resultats encara no són definitius,
es va poder detectar la malaltia en vuit pacients.

L’associació Montsant
busca suport per
a la residència de
discapacitats

El projecte de la nova
residència de discapcitats de
l’Associació Montsant busca
el suport dels alcaldes de la
comarca. A final de novembre,
l’entitat va presentar al Consell
d’alcaldes del Priorat el seu
nou projecte: una residència
d’obra nova situada a l’urba-

continuació de Victus. Sánchez Piñol va dedicar una bona
estona a parlar de la figura del
Carrasclet, que protagonitza
un dels episodis del seu nou
llibre. L’escriptor va destacar el menysteniment de la
historia oficial de Catalunya
respecte a la figura d’aquest
lluitador antborbònic fill de
Capçanes, en contraposició
amb el respecte que, històricament, li tenien les classes
populars.

Programa comarcal
de suport als aturats
majors de 45 anys

Durant sis mesos, el
Consell Comarcal del Priorat
ha contractat onze persones,
majors de 45 anys, en situació
d’atur i que no són percepto-

cinc treballadors cadascuna
coordinades, a la vegada, per
una altra de les persones contractades mitjançant aquest
programa.

La collita de l’oliva
es reduirà un 41%

La campanya de la collita
de l’oliva es reduirà respecte
la de l’any passat a tot Catalunya segons les previsions
del sindicat Unió de Pagesos.
El sindicat agrari situà en un
41% la reducció de la collita
degut a la sequera i l’estrés
acumulat en els arbres.
Per demarcació, la davallada més pronunciada es
pot produir a les comarques
tarragonines amb una caiguda
dels 44% respecte a la collita
de l’any passat.
17

REPORTATGE

100 anys de les Escoles
Text: Pere Audí Ferrer

El Col·legi Antoni Vilanova celebra aquest any
2016 el seu primer centenari. Aquest article mira
de fer llum sobre els motius que van portar els
falsetans de fa un segle a
construir una escola

P

er a entendre els motius que van moure a
l’ajuntament de Falset
a sol·licitar la construcció d’una escola l’any 1908, cal fer
una curta excursió per alguns articles de la Llei d’Instrucció Pública
també coneguda com Llei Moyano.1
Promulgada el 1857 és considerada
la primera llei educativa integral i venia a substituir la legislació anterior
molt més general i parcial.
Segons l’article 97 d’aquesta
llei, les escoles públiques de primer
ensenyament s’havien de mantenir
amb fons municipals. Tanmateix
l’Estat es comprometia a incloure en
els pressupostos una partida d’1 milió de rals, com a mínim, per ajudar
els ajuntaments que no arribessin
a cobrir totes les despeses. Ara bé,
res es deia de qui era l’encarregat
de construir els edificis on s’impartirien els ensenyaments elementals.
Aquesta mancança de la llei i
la proverbial manca de diners dels
ajuntaments van donar com a resultat que les escoles es convertissin,
com a norma general, en cataus
infectes i que es parlés de malalties
escolars, com així ho fa el ministre
del ram en l’exposició de motius de
la Real Orden de 1905: “SEÑOR:
Como necesidad señalada con apremio por la experiencia, reconocida
con asenso unánime por la pública
opinión y sentida con impaciente
desconsuelo por el patriotismo
previsor, preséntase al Ministro que
suscribe [el d’Instrucción Pública
y Bellas Artes] el espectáculo de
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penuria y viciosa desorganización
en que se encuentran los locales
destinados á la instrucción educativa de los niños en la mayoría
de los Municipios españoles. […]
La ausencia de higiene, la violencia de adaptación del organismo
del alumno á medios, utensilios y
prácticas anticientíficas, pobres é
irracionales, dañan, con daño irreparable en su desarrollo ulterior,
la tierna complexión del niño, que
bien cultivada y atendida, debiera
ser fundamento de la vigorización
de la raza y del esfuerzo nacional.
En tratados notables, en revistas
muy estimadas y difundidas, y
en las actas de los Congresos de
Higiene y Educación, se registran
y clasifican con el nombre de
enfermedades escolares, aquellas
que transitoriamente amenazan la
vida, ó de un modo permanente
invalidan la existencia futura del
niño sometido á un régimen inadecuado y pernicioso, con abandono

de las enseñanzas de la higiene
y de la pedagogía.” 2 I en un altre
paràgraf parla de “estado de
abandono de los edificios escolares” i de “insuficiencia de de los
locales para contener la población
escolar”. 3
Per tal de posar solució, el
Real Decret de 29 d’abril de
1905 (complementat per una
Real Orden publicada el mateix
dia) establia que es destinaria
anualment un milió de pessetes,
com a mínim, a subvencionar la

construcció de centres escolars,
es dictaven normes noves per tal
d’agilitzar els tràmits per rebre
subvencions, s’establien criteris
de prioritat...
A principis del segle XX
Falset no comptava amb un edifici
que pogués rebre el nom d’escola
i les classes s’impartien en edificis particulars que l’ajuntament
llogava. Al 1905, per exemple, es
trobaven al Carrer de Baix número
51 i al Carrer Primer de Corredors
número 12. Al 1907 la segona

A PRINCIPIS DEL SEGLE XX FALSET
NO COMPTAVA AMB UN EDIFICI QUE
POGUÉS REBRE EL NOM D’ESCOLA
I LES CLASSES ES FEIEN EN EDIFICIS
PARTICULARS QUE L’AJUNTAMENT
LLOGAVA
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s’havia traslladat al número 35
del mateix carrer. 4 A les actes
dels plens municipals no hem
trobat informació sobre les condicions en què es trobaven.
Pel que es desprèn de la
lectura de les actes dels plens
municipals, el principal problema
era que, curt de diners, l’ajuntament no pagava puntualment als
propietaris dels edificis. Per citar
un exemple, segons un manament de pagament signat el 15
de novembre de 1913, s’ordenava al dipositari dels fons municipals que abonés a Josep Maria
Pascó la quantitat que se li devia
pel lloguer d’un local destinat a
escola. El període que cobraria, si
tot anava bé, era el corresponent
al quart trimestre de 1910. És a
dir, feia tres anys que l’ajuntament li devia els diners.5 Endarreriments d’aquesta mena eren
habituals, tal i com es desprèn de
la consulta dels manaments de
pagament com de les actes dels

plens municipals.
Evidentment, els llogaters
treien foc pels queixals i reaccionaven de forma més o menys
irada. I l’ajuntament es defensava
adduint que no tenia prou diners
per pagar perquè hisenda els
havia embargats els fons municipals en no pagar uns impostos.
6
Així respongueren a principis
de novembre de 1905 quan
Esteve Galceran els reclamà el
lloguer que li devien via demanda
judicial: “tiene razón y está en su
perfecto derecho al formular la
demanda, igual en que se hallan
los dueños de las casas en que
se hallan instaladas las otras escuelas públicas; mas el no habérseles satisfecho con regularidad
los alquileres es debido, como
es público y notorio, al estado
precario de la caja municipal á
causa de la falta de pago por
parte de los contribuyentes de
los repartos de consumos que ha
motivado el que por la Hacienda
pública y Diputación provincial
fuesen embargados los fondos
municipales.” I, a més de donar-li
la raó, li proposaren que retirés
la demanda, tot prometent-li
que “antes de finir el próximo
mes de diciembre se le pagará
el importe de dos trimestres de
alquiler, abonándole ademas los
gastos causados al juzgado por
la demanda entablada.” 7
I alguna raó tenia l’ajuntament perquè el mateix Esteve
Galceran els la va donar indirectament: quan a mitjans de 1907
l’ajuntament tornava a deure-li
diners, aquest els va dir que “estaba conforme en que se le saldara el crédito de referencia con
recibos de los débitos que tiene
con el municipio por el impuesto
de consumos desde el año 1904.”
8
És a dir, Galceran s’avenia a
no cobrar si li descomptaven el
que li devien del que ell devia de
l’impost que havia d’haver pagat
el 1904... tres anys abans.
Un altre tipus de problema
sorgia quan el llogater, tip de no
veure un duro o perquè necessitava el pis, reclamava l’extinció
del contracte. Si això passava
l’ajuntament comptava amb poc
temps per trobar un altre local,
uns 30 dies que era el que fixava
el contracte. Això és el que va

succeir a mitjans de setembre de
1906 quan Mariano Llebaria Borja
els va demanar que desocupessin
l’escola situada al carrer Primer
de Corredors. L’ajuntament li
assegurà que “se procurará buscar con perentoriedad un local a
propósito para el traslado de la
escuela de referencia para desocupar el actual que ocupa dentro
el plazo mas breve posible”. 9
Fos perquè els fallessin
llogaters, fos per una especial concepció del significat de
l’expressió “el plazo más breve
posible”, la qüestió és que fins
tres setmanes més tard no es
va pregonar que l’ajuntament
buscava un nou local. I, és clar,
tal i com estava el pati no en
van trobar cap, i l’afer acabà als
tribunals en forma de judici de
desnonament a finals de novembre d’aquell any. L’ajuntament
envià com un representant tot
demanant-li que procurés ”lograr
del demandante algo de prórroga
para el desocupo á fin de que los
niños no tengan que vagar por las
calles en perjuicio de las criaturas
y cultura de la población.”. I decidiren “proceder a una escrupulosa inspección de la sala existente
en esta casa consistorial, en la
que durante muchos años había
estado instalada una de las
escuelas públicas, al objeto de
ver si reune las debidas condiciones de seguridad ó bien que se
propongan las obras que deberían practicarse é importe de estas,
hasta dejarla en buenas condiciones de solidez para instalar de
nuevo en ella dicha escuela”. 10
Ara bé, no fou fins al
febrer que la Junta Provincial de
Instrucción Pública els va autoritzar a fer les obres i no fou fins
a mitjans del mes de març que
es va acordà que “la comisión de
Policia urbana y rural se ponga de
acuerdo con el Maestro Albañil
d. Pedro Castelló al objecto de
ejecutar la reforma y refuerzo del
pilar que sostiene la sala principal
de esta casa consistorial en la
que se tiene proyectado instalar
una de las escuelas públicas de
esta villa”. 11 I mentrestant passaven els mesos i en Mariano sense
poder ocupar el pis...
Resumint, l’ajuntament
no tenia un clau, els llogaters

cobraven molt tard, iniciaven
accions legals, els alumnes ballant
d’un pis a un altre... Res no té
d’estrany, per tant, que el 19 de
març de 1908 en el ple celebrat
aquell dia es decidís demanar una
subvenció a l’estat per construir
un edifici destinat a albergar les
escoles. La reberen, el 50%,
segons va publicar la Gaceta de
Madrid el 9 d’octubre de 1909. Ara
bé, va ser com sortir del foc per a
caure a les brases perquè, entre
altres problemes, el pressupost es
disparà gairebé un 40%. És a dir,
si la construcció havia de costar
100, van costar 140, l’estat no en
va voler saber res i l’ajuntament va
haver de fer front a la diferència. O
sia, pagar 90 enlloc de les 50 previstes... El cost per l’Ajuntament
gairebé es va duplicar... Un cop
molt fort que va crear enormes
dificultats a la hisenda local. Però
això és una altra història.
1. Gaceta de Madrid, 10.IX.1857. Es pot
consultar i descarregar a: http://www.boe.
es/buscar/gazeta.php.
2. Gaceta de Madrid, 29.IV.1905.
3.

Per a un recull, no exhaustiu,

de notícies sobre aquesta qüestió a nivell
comarcal: Audí Ferrer, Pere. Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat
(1910-1923). Torroja-Falset: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat-Arxiu Comarcal del Priorat, 2010, pp.40-41.
4. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Llibres d’Actes, 4.XI.1905, 2.III.1907.
5. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Manaments de pagament, 25.XI.1913.
6. En aquella època els ajuntaments
s’encarregaven de recaptar alguns impostos, cas de l’impost de consums. Impost
tremendament impopular, el de consums era
com una mena d’IVA però no es pagava en
el moment de comprar. Senzillament, l’estat
feia un càlcul aproximat del que s’havia de
pagar i els ajuntaments repartien el total
entre els veïns. És clar, molts no pagaven,
els ajuntament no cobraven i la hisenda
pública actuava de forma contundent contra
els ajuntaments.
7. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Llibres d’Actes, 9.XI.1905.
8. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Llibres d’Actes, 1.VI.1907.
9. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Llibres d’Actes, 15.IX.1906.
10. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
Llibres d’Actes, 6.X.1906, 24.XI.1906.
11. ACPR, Fons Ajuntament de Falset,
ibres d’Actes, 9.II.1907, 23.III.1907.
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LA FOTO REVELADA
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Poques vegades
hem pogut
baixar al refugi
de l’any 1938
que hi ha davall
de la Plaça de
la Quartera. La
recreació va ser
feta el 2013, i és
obra del fotògraf
Rafel López
Monné

Foto: Rafel López Monné
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GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT

Sobretot, moltes gràcies
Segurament, aquells i aquelles que esteu llegint
aquestes línies esteu esperant que hi fem un balanç
d’aquest mig any de legislatura. Segurament, aquells i
aquelles que esteu llegint aquestes línies esteu esperant que expliquem els projectes que durant els pròxims
mesos volem pel nostre poble. Bé, ni una cosa ni l’altra.
Us emplacem a què ens pregunteu tot allò que vulgueu
saber a través dels diferents canals que teniu per fer-ho
o directament a cadascun dels regidors i regidores de
l’Ajuntament.
Aquesta vegada, volem aprofitar aquest espai per
donar les gràcies:
Gràcies a tots aquells i aquelles qui ens vau donar
suport durant la campanya electoral.
Gràcies a tots aquells i aquelles qui vau confiar en
nosaltres el dia 24 de maig.
Gràcies a tots els treballadors i treballadores de
l’ajuntament per facilitar-nos l’aterratge al consistori,
per la vostra paciència mentre ens hem estat posant
al dia del funcionament de l’ens i pel vostre treball al
servei del nostre poble.
Gràcies a tots i totes els voluntaris i voluntàries de
l’ajuntament, amb vosaltres tot és possible!

Gràcies a totes aquelles persones que col·laboreu
en les diferents taules de treball aportant les vostres
idees i els vostres coneixements. Sou els autèntics
escultors dels projectes.
Gràcies a tots els falsetans i falsetanes que ens
atureu pel carrer o ens feu una trucada o ens envieu
un missatge o ens veniu a veure a l’ajuntament per
avisar-nos sobre alguna cosa que no va bé o per
proposar-nos qualsevol cosa relacionada amb el poble i
el seu funcionament o per aportar-nos les vostres opinions i/o idees sobre algun tema en concret... Gràcies!
Gràcies a la Maria Jesús, a la Conxita i a l’Antoni
per haver volgut formar part del nostre projecte.
I, sobretot, gràcies a les nostres famílies i als nostres amics per comprendre que tenim un deure amb el
nostre poble i que moltes vegades, això no ens permet
passar tot el temps que voldríem amb ells.
A tots i cadascun de vosaltres, gràcies!
Aprofitem aquest espai, també, per desitjar a tothom que tingueu unes bones festes i que el 2016 vingui
carregat de somriures.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

El nostre suport al govern municipal
Dels resultats obtinguts en les eleccions municipals d’enguany ens corresponen dos representants del
nostre grup que en aquest cas som dues regidores.
Una vegada passat tot el procés electoral i constituït l’equip de govern va venir el moment de valorar
l’entrada a formar-hi part. Després d’un debat ample
dintre el grup que ens dóna suport, l’acord al qual vàrem arribar, va ser el de formar-hi part juntament amb
el grup majoritari, Independents per Falset-ERC.
En les converses mantingudes amb l’alcalde i
membres del seu equip, aquests van estudiar diferents
possibilitats i finalment ens van donar la 3a. tinència
d’alcaldia i la regidoria de Serveis Socials junt amb
Salut als Barris, Call jueu, la representació de l’ajuntament a la Carta de Turisme Sostenible que encapçala el
Parc Natural del Montsant per tota la comarca així com
formar part del Consell Rector de l’Organisme Autònom
de l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset (ICPF) per
tal de fer el traspàs del material que té en dipòsit el
Centre d’Estudis per custodiar-lo i fer les exposicions
temporals acordades.
Explicant el que hem fet fins ara dins els diferents
apartats, podem dir que s’ha continuat treballant amb
la Comissió de Tècnics de la legislatura anterior dins de
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Salut als Barris portant a terme entre d’altres el Projecte
7-17 i que amb la subvenció de La Caixa podrem fer
que els alumnes amb dificultats econòmiques i socials,
compresos dins d’aquestes edats, rebin un ajut per
poder participar a les activitats extraescolars. També
es vol tirar endavant un esplai de cap de setmana.
Quant a l’Aljama jueva, volent recuperar el passat jueu
de la població i pensant que hi varen viure 60 caps de
família, formem part d’una comissió que fa temps que
hi treballa i que està representada per l’ajuntament,
l’Associació d’amics i veïns de Falset i altres empreses.
Es treballa també en l’exposició que es vol muntar als
baixos de la Biblioteca, els continguts de la qual, seran
els vestigis jueus, les troballes de la cova de l’Arbonès,
una mostra de l’Encamisada i dels gegants.
Per tant, el suport del nostre grup al govern
municipal estarà condicionat al benestar dels vilatans,
al foment de la cultura, l’educació i a la millora de la
població perquè s’hi sentin a gust tant els que hi viuen
com els que ens visiten.
Totes les aportacions que els vilatans vulguin fer
al treball del nostre Grup dintre de l’Ajuntament seran
ben rebudes, i animem a que ens esperonin en aquesta
feina. Aprofitem per desitjar-vos BONES FESTES.

GRUP MUNICIPAL CDC

Tarannà
positivista
El Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), dintre del nostre tarannà
positivista i de treball pel municipi de Falset,
col·laborem amb l’Equip de Govern municipal en
tots els afers en els quals som requerits. Alhora, vigilem que tot plegat es desenvolupi amb la màxima
transparència de cara a la ciutadania, dintre de la
més estricta legalitat, amb la més alta efectivitat i
amb els mínims costos econòmics, i també amb la
qualitat dels serveis a prestar a la ciutadania.
Entre les nostres preocupacions principals
destaquen els serveis públics municipals: l’aigua
potable, les clavegueres, l’enllumenat i altres prestacions que rep la ciutadania. També ens importa el
desenvolupament econòmic i social de la població,
el benestar social, els serveis sanitaris, l’ensenyament i tot allò que tingui a veure amb la comoditat
dels nostres convilatans.
De la mateixa forma que tenim una relació
oberta i franca amb l’Equip de Govern, estem oberts
a tota mena de propostes que dimanen de la ciutadania i que tinguin Falset i els seus ciutadans com
a destinataris.
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Ens sumem
al govern
Aquest mes de desembre, el regidor d’Unió
a l’Ajuntament de Falset, l’Antoni Muntané, s’ha
incorporat al govern municipal. Ha assumit les
regidories de comerç i promoció econòmica. Des de
l’inici d’aquest mandat municipal hi ha hagut molta
sintonia entre l’alcalde i els regidors de govern amb
el representant d’Unió al consistori. Això s’ha sumat
a una situació complicada dins de l’altre soci de
la candidatura amb què CiU es va presentar a les
eleccions del maig passat. A Unió tenim clar que
ens vam presentar per a treballar per als falsetans i
falsetanes i la millor manera de fer-ho és governant.
L’alcalde ens ha ofert entrar a l’equip de govern
i després d’un període de reflexió hem acceptat.
A partir d’ara, esperem fer-ho el millor possible i
contribuir a què Falset pugui ser millor d’aquí a
quatre anys.
I aprofitem per desitjar-vos Bon Nadal i un
pròsper 2016

