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Bona prova que des de l’Ajun-
tament no parem quiets ho 
és que, en pocs mesos, han 
trepitjat la casa consistorial la 
consellera d’Agricultura, Pes-
ca, Ramaderia i Alimentació, 
Mertitxell Serret; el conseller 
de Justícia, Carles Mundó; 
la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge, Meritxell Borràs, i 
la consellera de Presidència, 
Neus Munté. En paral·lel, com 
alcalde, he iniciat mil-i-un 
contactes i mantingut entre-
vistes amb alts càrrecs del 
govern de la Generalitat, del 
govern de l’Estat i, fins i tot, 
amb directius d’entitats ban-
càries i financeres. 
L’objectiu general, com bé 
sabeu, no és cap altre que 
aconseguir el bo i millor per 
Falset, i és per això que som 
al govern municipal.
No obstant això, i com també 
sabeu, el moment segueix 
sent difícil per a les adminis-
tracions, i els grans projectes 
que tenim entre mans avan-
cen a un ritme tan parsimoni-
ós que, de vegades, et pot fer 
perdre la paciència. 
Però cal que seguim batallant 
dia rere dia, convençuts com 
estem des del govern que 
hem d’enllestir degudament la 
rehabilitació del castell, i que 
si cal ens hem de fer sentir 
a Madrid mil-i-una vegades. 
Estem convençuts, igualment, 
que ara que hem encarrilat 
una solució per a l’Escola de 
Música, les entitats de Falset 
necessiten d’un espai comú 
que els permeti treball en xar-
xa i una major cooperació. 
No ens descuidem del dia a 
dia, i hem de ser curosos amb 
els pressupostos i treballar 
amb responsabilitat (com us 

Cuidem el dia a dia,
pensem en el futur

Falset som tots 
i si reciclem 
malament o 
no recollim els 
excrements 
dels gossos o 
malbaratem 
l’aigua o no 
paguem les 
taxes, és Falset, 
l’Ajuntament i 
els convilatans 
els que en surten 
perjudicats
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expliquem en aquest número 
de la revista). Però, alhora, 
no podem perdre de vista ni 
renunciar als projectes més 
ambiciosos perquè, si bai-
xem la guàrdia, el futur se’ns 
tirarà al damunt i farem tard a 
alguns dels reptes que tenim 
plantejats com a poble. Que 
avui dia tot sigui més difícil, 
no vol dir que ens haguem de 
quedar de braços creuats, ni 
que haguem de deixar d’ima-
ginar què necessita el nostre 
poble i com creiem què hauria 
de ser en el futur.
Alhora, però, hem de ser 
conscients que el municipi 
el construïm entre tots i que 
tots tenim la nostra part de 
responsabilitat en fer que 
Falset sigui millor. Un bon 
exemple d’això que diem és el 
que passa amb el reciclatge 
de les escombreries. Cal que 
sapiguem que hem baixat la 
guàrdia i que, en fer-ho pitjor 
i incrementar la fracció de 
rebuig, la recollida i el trac-
tament de la brossa ens surt 
més car com a municipi. Tot 
plegat són diners que podríem 
destinar, com a comunitat, a 
altres interessos o projectes 
col·lectius però la deixadesa 
d’una part de la població ens 
ha dut fins aquí.
Ho hem dit molts altres cops i 
no em cansaré de repetir-ho: 
Falset som tots, i si reciclem 
malament o no recollim els 
excrements dels gossos o 
no paguem les taxes munici-
pals o malbaratem l’aigua o 
trenquem les papereres, és 
Falset, l’Ajuntament i tots els 
convilatans els que en surten 
perjudicats. Perquè tan impor-
tant és no descuidar el Falset 
del futur, com fer de Falset un 
poble millor de present.
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–Superpetit! Però és que, a 
més de ballar, jo m’encarregava 
del magatzem, de portar els 
cercolets, d’ensenyar els més 
petits encara… I vaig ser molt 
feliç. Realment, hi insisteixo: jo 
m’he dedicat al que m’he dedicat 
gràcies a això perquè va ser amb 
l’Antonio que vaig descobrir que 
volia ser ballarí, tot i que no sabia 
com fer-ho ni, possiblement, en 
tenia les aptituds. Llavors, quan 
ja era adolescent, vaig preguntar-
me què podia fer jo per estar a 
prop d’aquest món. I va ser arrel 
d’això que vaig estudiar disseny 
de moda i vaig optar per la branca 
del vestuari d’espectacle.
–En quin moment ets conscient 
que, per bé que ballis, ballar no 
és potser el teu terreny natural?
–Saps què passa? Que quan t’hi 
apropes, ho veus clarament: hi ha 
40 mil professionals que ballen 
super bé i, a més, són poquíssims 
els que treballen. Hi ha gent molt 
preparada, moltíssima. Passa, 
a més, que jo vaig tenir la sort 
d’estar a prop dels millorets 
ballarins des de molt jove. Pensa 
que quan tenia dinou anys ja 
estava a Madrid treballant amb 
premis nacionals de dansa, amb 
la qual cosa, en aquell moment, jo 
ja tenia claríssim que hi ha milers 

i milers de persones que ballen 
molt millor del que jo mai ho faré.
–Explica’ns això: com fas cap 
de Falset a Madrid?
–Jo estudio disseny de moda amb 
disset anys a Tarragona. Després 
me’n vaig a la mili i, com que 
em quedava pendent l’últim any 
d’estudis, vaig decidir anar a fer-
lo a Madrid ja amb la idea d’obrir-
me camí professional en aquest 
món. Aquest era el meu objectiu 
i, afortunadament, em va sortir 
bé, tot i que també és veritat que, 
com a tants d’altres a la vida, a 
mi les casualitats em van facilitar 
algunes coses.
–Quines casualitats?
–Després del primer casting, el 
de les fotos, vaig començar a 
treballar i un dels meus companys 
de ball tenia un veí que era 
modista d’espectacles i que ja 
començava a retirar-se, amb la 
qual cosa ens vam fer molt amics 
i, a poc a poc, em va anar pasant 
la seva clientela.
–I t’instal·les pel teu compte?
–Abans vaig voler treballar en una 
sastreria i em vaig col·locar a la 
Casa Cornejo, que és una de les 
cases clàssiques de vestuari del 
cinema esanyol de tota la vida. 
Igual fèiem roba de capellans 
que de reis, que vestits d’època, 

–Com comences en el món de 
la dansa, com t’hi poses?
–Els anys que m’he dedicat 
al món de l’espectacle i de la 
dansa, tot surt de l’esbart de 
Falset. I que consti que no m’ha 
fet vergonya mai explicar-ho, ni 
aquí ni enlloc.
–I què et deien?
–Per norma general, els feia 
gràcia. Sempre explico que 
una vegada al teatre Apolo de 
Madrid treballava amb el Lauren 
Postigo, que llavors estava fent 
un espectacle de flamenc que es 
deia Bailando la palabra i a mi em 
va tocar fer tot el vestuari. El cas 
és que la parella d’una ballarina 
em va preguntar: “què hi fot un 
català fent roba de flamenco pel 
Lauren Postigo al tratre Apolo 
de Madrid?”. I jo li vaig precisar: 
“un català de l’esbart de Falset”, 
i resulta que la seva germana 
està casada aquí al poble! Vull dir 
que no tan sols no m’he amagat 
dels meus inicis, sinó que n’he 
presumit molt.
–En el món de la dansa 
professional, s’acostuma 
a tenir una formació més 
clàssica?
–Explicaré una anècdota: l’any 
1992, em vaig presentar al 
meu primer casting per fer de 

ballarí professional, i em fa riure 
recordar que vaig anar a l’audició 
com qui va a buscar feina per 
treballar a un supermercat. M’hi 
vaig presentar amb les fotos 
de quan ballava amb l’Antonio 
Mateu i prou, i em van haver 
de dir que en una audició el 
que volien veure era com em 
bellugava. No sabia res de com 
anava aquest món professional. 
N’hi ha que m’han recordat 
l’anècdota durant molts anys.
–Tu vas ballar amb l’Antonio 
Mateu? Devies ser molt petit?

Josep Maria Ahumada, modista, fill de Falset, té una trajectòria que impressiona: en 
la seva etapa madrilenya, va vestir el Ballet Nacional de España, el Ballet Nacional 
de Cuba, la companyia d’Antonio Canales, el cos de dansa del Teatro Real, ha estat 
nominat als premis Max de teatre... Un bon dia, però, li va venir de gust tornar a Falset 
i va obrir una botiga al carrer de Baix, on hi té el seu camp base i on dóna voltes als 
projectes que impulsa amb la companyia local la Corranda. 

Josep M. Ahumada
Modista d’artistes
Text: Redacció |  Fotografia: Jordi Piqué:

ENTREVISTA 

«Si jo m’he 
dedicat a 
l’espectacle és 
perquè de petit 
vaig començar 
a ballar amb 
l’Antonio 
Mateu»
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de flamenc… Allò va ser la millor 
universitat de la meva vida. I 
després d’aquella experiència, sí 
que ja em vaig veure amb cor de 
volar sol i automàticament hi va 
haver dissenyadors que comptaven 
amb mi quan tenien produccions 
petites. 
–Al teu entendre, quina ha estat 
la teva fita professional?
–Jo sempre havia pensat que el dia 
que pugués treballar al Teatro de la 
Zarzuela i fer el vestuari del Ballet 
Nacional de España, allò seria 
el màxim. Aquesta era la meva 
fita. Alhora, però, sabia  que si ho 
aconseguia difícilment hi hauria cap 
altra cosa que em pugués motivar. 
–I ho vas aconseguir.
–Al cap d’un any i mig de posar-
me pel meu compte ja estava 
estrenant un espectacle al Teatro 
de la Zarzuela amb tot el vestuari 
meu.  Aquell dia vaig convidar 
tothom, igual em vaig gastar 800 
euros en entrades perquè per mi 
era com si fos l’última cosa que 
faria professionalment. I ho deia 
a tothom: “sapigueu que jo avui 
acabo!”. I en el fons no havia fet res 
més que començar…
–Però vas seguir treballant…
–Sí, és clar. Vaig fer vestits per 
al Ballet Nacional de Cuba, la 
Compañía Nacional de Danza, 
l’Antonio Canales, el Teatro Real, 
he treballat per premis nacionals 
de dansa, he fet televisió, he fet 
de tot… Però amb la sensació 

«Al cap de 
poc de tornar 
a Falset, em 
truquen d’una 
revista japonesa 
i em diuen que 
he estat escollit 
“millor modista 
flamenc de 
l’any” al Japó. 
Encara flipo»

que, emocionalment, aquell dia 
havia arribat a l’últim esgraó, que 
ja havia fet tot el que m’havia 
proposat. Aquesta manera de 
veure les coses m’ha marcat molt. 
Jo sempre m’he posat metes. 
Primer volia arribar aquí, i després 
més amunt, i després més encara 
i el dia que ho aconsegueixo tinc 
la impressió que ja he acabat, que 
ja ho he fet tot.
–Per què vas tornar a Falset?
–Per això que et deia. 
Emocionalment, havia deixat 
d’omplir-me el que feia, m’havia 
convertit tan sols en una 
maquineta de fer diners, i a mi 
això no em serveix. En aquesta 
professió nostra hi ha d’haver 
una bona dosi de carinyo. I 
també tenia ganes de tornar a 
casa. Els últims ays viatjava amb 
companyies anant pel món, com 

a tècnic de vestuari, cosa que 
m’agrada però que també crema 
molt. Així que vaig decidir tornar 
a casa i m’ha anat bé: al cap de 
mes i mig ja estava treballant a 
l’Institut del Teatre, portant tot 
el vestuari del departament de 
flamenc i dansa espanyola. 
–No has desconnectat del tot?
–Del tot no. Pensa que al cap de 
poc de ser aquí, sona el telèfon 
i em truquen per demanar-me 
una entrevista perquè una revista 
japonesa m’havia designat “millor 
modista flamenc de l’any”. És 
una revista importantísisma que 
només s’edita per al Japó i els 
Estats Units. I sí, em van fer 
un reportatge uns periodistes 
japonesos i tinc la revista, i encara 
flipo ara.
–Què representa per a tu la 
Corranda?

–En primer lloc, va ser una teràpia. 
Jo volia plasmar moltes coses 
que he vist durant molts anys. 
Amb la Corranda vull plasmar 
molts dels moments màgics 
que he viscut a la vida, i fer-ho 
aquí, a casa. I en aquest sentit, 
tenir un teatre com l’Artesana 
va ser fonamental perquè, per fi, 
existia el lloc on fer el que a mi 
m’anava pel cap i que consti que 
ja havia fet temptatives al teatre 
de l’Abadia i al poliesportiu, que 
és un lloc horrible per buscar i 
expressar sentiments.
-En què treballeu ara?
-Estem preparant Terra baixa, per 
al mes de juliol. M’agraden els 
clàssics i penso que tinc la gent 
per fer-ho. És una assignatura 
pendent que tinc, i ho afronto 
d’una manera molt intimista. 

ENTREVISTA 
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Recorda que bona part dels tràmits municipals 
els pots completar o iniciar online a través de 
la pàgina web municipal. Ho pots fer en aquest 
link: www.falset.org/tramits

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

L’Ajuntament de Falset tindrà uns 
ingressos recurrents d’aproxima-
dament dos milions i mig d’euros. 
Aquests ingressos provenen sobre 
tot d’impostos (que es paguen es 
vulgui o no es vulgui: IBI, vehicles, 
IAE, plusvàlua, obres, fins 858.700 
€), taxes i preus públics (que se su-
posa que es paguen només si es vol 
rebre un servei: aigua, clavegueram, 
escombraries, ocupació de l’espai 
públic, guarderia, piscina, teatre, etc, 
fins a 934.500 €) i de la participació 
en els ingressos de l’Estat i de la 
Generalitat (642.900 €).
A aquests ingressos s’han d’afegir 
subvencions que podem obtenir, o 
no, d’altres administracions. Per a 
2017 comptem amb l’aportació de la 
Diputació per al Pla d’Acció Munici-
pal (200.000 €), el Pla d’Obres i Ser-
veis (28.266 €), i una altra subvenció 
de la Generalitat per a construir una 
planta de desnitrificació de l’aigua 
(34.360 €). Hem sol·licitat altres 
ajuts, però només tenim segur el de 
la Generalitat per a l’execució de la 
segona fase de les obres del castell.
Pel que fa a les despeses, l’Ajun-
tament es gastarà poc més d’un 
milió d’euros en personal, una mica 
menys que fa tres anys (incloent 
personal contractat a temps parcial, 
com enginyer, arquitectes i compta-
ble: 1.013.000 contra 1.059.000€). 
Una altra partida important és la de 
Reparacions i manteniments, a què 
es destinarà 198.000 €, necessaris 
atès l’estat de moltes instal·lacions 
municipals (fa tres anys s’hi va desti-
nar 180.750 €).
En el capítol d’activitats culturals 
(festes, Fira del Vi, Artesana, activi-
tats esportives, etc) i al nou Centre 
Cultural, que constitueixen una 
aposta del consistori, s’hi dedicarà 

Els números de l’Ajuntament 
En aquest article expliquem les línies bàsiques del pressupost 
municipal per a l’exercici del 2017 i quina és l’actual situació del deute

Ajuntament de Falset., a la Plaça de la Quartera.

277.100 €, que, descomptats els 
ingressos previstos, representaran 
un cost net de 123.188 €, a compa-
rar amb 97.118 € l’any 2014.
Pel que fa a subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, s’hi destinaran 
34.799 € (27.854 fa tres anys).
Finalment, i atesa la càrrega del 
deute, resten molts pocs recursos 
per inversions. Es preveu destinar 
25.000 € a substitució de lluminàries 

de baix consum, 68.513 € a la planta 
de desnitrificació, 10.000 € per 
pagar una tercera part de la compra 
de la casa del Portal dels Ferrers i 
13.000 € per millores al camp de fut-
bol. Resten només 34.800 € que, en 
la mesura que puguin complemen-
tar-se amb ingressos avui no segurs, 
podran destinar-se a altres projectes 
del tot necessaris, com l’arranjament 
de certs carrers. 

La càrrega 
del deute 

El deute és un dels factors 
més importants de la situació 
de l’Ajuntament. Va superar 
els dos milions d’euros l’any 
2009, els dos milions i mig el 
2013 i només a finals de 2016 
ha baixat un altre cop per sota 
dels dos milions; concretament 
ha acabat l’any a 1.972.361 €. 
A l’obligació de tornar el capital 
i pagar els interessos, se suma 
la de pagar les anualitats a què 
l’Ajuntament es va compro-
metre amb l’empresa DMT. 
Aquestes s’estenien entre els 
anys 2003 i 2013, però, en no 
haver-se pagat més que les 
tres primeres, ara l’Ajuntament 
ha de fer front als endarreri-
ments més els interessos 
corresponents. Això ha fet que 
la càrrega total suportada per 
l’Ajuntament durant 2016 hagi 
estat de 330.266 €, que és 
desproporcionada als seus in-
gressos ordinaris. Per tenir una 
idea, fa vuit anys la càrrega 
que suportava l’Ajuntament era 
d’uns 100.000 €/any. 
Per aquest motiu, s’ha arribat 
a un acord amb DMT per 
endarrerir una part del que 
pertocava pagar el 2017. Amb 
això, la càrrega que suportarà 
l’Ajuntament serà de 263.000, 
encara molt elevada però 
suportable. En qualsevol cas, 
el deute acabarà l’any 2017 a 
1.762.000 €. De cara als anys 
successius, estem negociant 
amb els bancs un refinan-
çament del deute perquè el 
calendari sigui més racional. 

MIQUEL PUIG
REGIDOR D’HISENDA
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L’Ajuntament té previst tancar 
l’any amb una intervenció que 
permeti acabar amb les goteres que 
hi ha al pavelló poliesportiu. D’altra 
banda, en la recta final de l’any 
s’han dut a terme les obres d’ade-
quació dels vestidors, en tant que el 
pavelló és una de les estacions de 
descontaminació previstes en el Pla 
d’Emergència Nuclear de Tarragona 

(PENTA). Les obres han estat sub-
vencionades per la direcció general 
de Protección Civil y Emergencias 
del Ministeri de l’Interior, com a 
responsable del PENTA. Les obres 
han permès renovar els vestidors, 
mitjançant un nou enrajolat, la millo-
ra del sistema d’evacuació d’aigües 
i la impermeabilització dels diferents 
espais.

Obres al poliesportiu

Falset ha baixat la guàrdia en 
el reciclatge de la brossa. En el 
període 2013-2015 ha augmentat 
el volum de brossa generada a 
la població, al mateix temps que 
s’incrementava tant el volum de 
la fracció de rebuig com el per-
centatge d’aquesta en el total. 

Segons dades del Consorci 
3 Comarques, encarregat de la 
gestió de residus al Priorat, la Ter-
ra Alta i la Ribera d’Ebre, el 2015 
Falset va generar 1.098.120 kg 
de brossa, dels quals 629.070 kg 
corresponien a la fracció de re-
buig, el 57,3% del total. Aquestes 
dades evidencien, si ho compa-
rem amb l’any 2013, un augment 
en el volum de brossa d’uns 
125.000 kg, dels quals 107.000 
kg eren de rebuig, el 53,6% dels 
residus generats.

Jordi Castelló, regidor de 
Medi Ambient de Falset, creu que 
“és necessari invertir aquesta 
tendència, en primer lloc, perquè 
és responsabilitat de tots reciclar 
i vetllar per la sostenibilitat del 
planeta i, en segon lloc, perquè 
econòmicament ens surt més 
car no reciclar, ja que com més 
fracció de rebuig generem més 
ens toca pagar”.

L’Ajuntament de Falset ha xi-
frat en 215.000 euros el cost que 
representa a la població el servei 
de recollida i tractament d’es-
combraries. Si a aquest li sumem 
el cost derivat de la prestació del 
servei d’aigua, la xifra s’eleva a 
uns 227.000 euros, dels quals 
les respectives taxes en cobrei-

xen únicament el 82%. Donades 
aquestes dades, i d’acord amb la 
llei reguladora d’hisendes locals, 
que permet incrementar les res-
pectives taxes mentre no superin 
al cost del servei, l’Ajuntament ha 
procedit a fer-ne una revisió.

El passat novembre l’Ajunta-
ment va aprovar la modificació de 
les taxes que regulen la prestació 
del servei de recollida i tracta-
ment d’escombraries i de presta-
ció del servei d’aigua. Segons va 
explicar el regidor d’Hisenda de 
l’Ajuntament, Miquel Puig, “l’ob-
jectiu és adequar aquestes taxes 
al cost real del servei”. 

No obstant, com reflexionava 
Puig, “els ciutadans haurien de 
ser conscients que les noves ta-

xes s’acosten el màxim possible 
al cost del servei i que, en el cas 
de la brossa, això vol dir que, si 
fraccionem bé, el cost del servei 
es rebaixarà i, en conseqüèn-
cia, la taxa que es paga també 
baixarà”.

A fi de millorar els índexs de 
recollida, i amb l’objectiu de ser 
una població més compromesa 
amb el medi ambient i reduir el 
cost del servei d’escombraries, la 
regidora de Comunicació, Núria 
Borja, ha anunciat la realització 
d’una campanya de conscien-
ciació durant el 2017. També 
ha anunciat que, en paral·lel, 
es durà a terme una campanya 
que fomenti l’estalvi i el consum 
responsable d’aigua.

El fet de no reciclar bé la brossa, 
ens acaba sortint més car

Gràfic sobre l’evolució de la recollida de brossa i rebuig.

Falset incrementa els residus i la fracció de rebuig, 
amb la qual cosa puja el servei de recollida i tractament

Exterior del poliesportiu.

L’Ajuntament aprovarà a principis 
d’any la concessió de subvencions 
a entitats corresponents a 2016 i 
2017, d’acord amb una modificació 
de tresoreria aprovada pel Ple del 
consistori. La partida corresponen 
a 2016 tindrà un import de 8.200 
euros, i la partida corresponent a 
2017 serà lleugerament superior i 
es fixarà en 10.000 euros.
Carlos Brull, regidor de Cultura, 
remarcava que “en cap moment 
s’ha pensat en deixar de concedir 
les subvencions de 2016 a les 
associacions locals”. Brull incidia 
en els dos factors que n’han moti-
vat l’ajornament, com són “d’una 
banda, l’elaboració i aprovació, 
amb tot el que comporta, d’un Pla 
Estratègic de Subvencions, un pla 
de caràcter plurianual que és exigit 
per llei i que ha de ser previ a la 
convocatòria dels ajuts, i de l’altra, 
qüestions de tresoreria que ens 
han fet pensar que era més oportú 
pressupostar les subvencions amb 
càrrec a 2017”. 
Per últim el regidor de Cultura inci-
dia en què “en cap cas les entitats 
perdran un any de subvenció, sinó 
que coneixeran quina és l’assig-
nació corresponent a les dues 
anualitats, 2016 i 2017, a principis 
d’any”.

Les subvencions 
per a entitats 
s’aprovaran a 
principi de 2017

L’Ajuntament de Falset i la Funda-
ció Gentis han signat un acord per 
cercar i promoure programes de 
desenvolupament local i comarcal, 
encarats a la prestació de serveis 
d’inserció, formació i intermediació 
laboral que tenen per objectiu el 
foment de l’ocupació de les perso-
nes que cerquen feina, en especial 
de col·lectius en situació de risc 
d’exclusió social.
En virtut d’aquest acord signat 
per la regidora de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, Núria Borja, i la 
representant de Gentis, Marta Cid, 
l’Ajuntament es compromet a cedir 
gratuïtament una sala polivalent per 
desenvolupar-hi sessions en grup i 
un despatx que permeti una aten-
ció individualitzada i en condicions 
de privacitat. 

Conveni contra 
l’exclusió social
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L’Ajuntament de Falset ja té 
llesta la remodelació del mercat 
municipal dels dimarts, que ha de 
representar la introducció de millo-
res en la seguretat i en la circulació 
dels vianants, alhora que es vol 
que els marxants i compradors 
guanyin en comoditat i qualitat de 
servei. La principal conseqüèn-
cia de la modelació serà que les 
parades no s’instal·laran tan sols a 
la Plaça de la Quartera, com fisns 
ara, sinó que també se situaran en 
un tram del carrer de Baix i en el 
carrer de Josep Campàs.

Està previst que la remodelació 
de l’espai es faci efectiva durant el 
primer trimestre de l’any, a l’espera 
de petites modificacions en les 
ordenances que regulen el mercat 
i d’una petita intervenció urbanís-
tica que ha de permetre eliminar 
la barrera arquitectònica que avui 
dia representa la vorera de gran 
alçada que hi ha a la confluència 
del carrer de Baix i el carrer Josep 
Campàs. 

“El punt de partida de la remo-
delació és que les actuals normati-
ves ens obliguen a   no concentrar 
totes les parades a la Quartera per 
raons de seguretat, tot preveient 
alguna emergència o que calgués 
evacuar la plaça”, explica Antoni 
Muntané, regidor de Promoció 
Econòmica, Mercats i Comerç. No 
obstant això, “des de l’Ajuntament 

hem entés que aquesta era una 
bona oportunitat per dinamitzar el 
mercat al casc antic amb la idea 
de fer-lo més accessible a tothom, 

més espaiós, més còmode tant 
per a paradistes com per als com-
pradors i, alhora, sent sensibles a 
les necessitats del comerç local”, 
afegeix Muntané.

Tot plegat es tradueix en la 
següent distribució de l’espai. A 
la plaça de la Quartera tan sols hi 
haurà parades a la meitat esquer-
ra (vista des de baix): flors, llana, 
herbes aromàtiques, verdures 
i hortalisses. Al carrer Josep 
Campàs, hi haurà les següents 
parades: pollastreria, embotits, 
salaons, peix fresc i roba. Final-
ment, al carrer de Baix està previst 
que s’hi instal·lin diverses para-

des d’accessoris, complements 
i bijuteria. En aquests moments, 
l’Ajuntament mira de completar la 
llista de paradistes que assistiran 
al mercat tots els dimarts, amb 
la idea de complementar l’actual 
oferta amb algunes mercaderies 
que fins ara no hi tenien cap mena 
de presència. 

En el cas de la Quartera, es 
preveu que la meitat dreta de la 
plaça quedi completament lliure 
tant de parades com dels vehicles 
dels paradistes, que després de 
descarregar el gènere podran esta-
cionar-los a l’antic camp de futbol. 
“Volem fer el mercat més còmode 
per tothom: tant per als para-
distes com per als compradors, 
però també per als comerciants 
del poble”, raona Muntané. Amb 
aquesta intenció l’espai del mercat 
es reordena de manera que mai 
no es barri l’accès als comerços 
locals, com ara passava en alguns 
casos. 

En paral·lel s’estan revisant les 
ordenances municipals al respec-
te amb un triple objectiu. D’una 
banda, que els paradistes puguin 
disposar de més metres linials. 
D’una altra, repensar les taxes 
corresponents. I finalment, garantir 
la qualitat i idoneïtat sanitària 
dels productes que es posen a la 
venda en aquest mercat que atreu 
visitants d’arreu de la comarca. 

Remodelació del 
mercat dels dimarts

Parades a la plaça de la Quartera, en el tradicional mercat dels dimarts.

S’introdueixen 
canvis en l’espai i 
distribució de les 
parades per raons 
de seguretat i 
comoditat

L’Ajuntament de Falset i la Dipu-
tació de Tarragona van organitzar 
durant els mesos d’octubre i no-
vembre deu sessions de dinamit-
zació del Parc de Salut, sessions 
en les que es proposaven activitats 
específiques en la promoció dels 
hàbits saludables, com ara l’exer-
cici físic i l’alimentació equilibrada, 
entre altres. 
El Parc de Salut de Falset, ubicat a 
l’avinguda del Tancat, està equipat 
amb diferents aparells adaptats a 
les persones grans, amb l’objectiu 
que puguin millorar i mantenir el 
seu estat físic. Ja sigui de forma 
individual o acompanyada, la gent 
gran pot exercitar en aquest parc 
qualitats físiques bàsiques com la 
força, la flexibilitat, la resistència, 
l’equilibri o la coordinació, com-
ponents vitals de la condició física 
relacionats amb la salut i la qualitat 
de vida.  

Organitzades 
activitats diverses 
al Parc de Salut 
del Tancat

La dinamització del teixit econò-
mic és una de les línies d’actuació 
prioritàries de l’equip de govern 
de l’Ajuntament. En aquest sentit, i 
davant la realitat que Falset compta 
avui dia amb locals comercials 
sense activitat, el consistori estudia 
com potenciar fórmules que per-
metin revertir aquesta situació.
Antoni Muntané, regidor de Promo-
ció Econòmica, creu que “trobar un 
local comercial a Falset no pot ser 
un impediment per a qui hi vol obrir 
un negoci o donar més visibilitat 
al que ja regenta”. “De la mateixa 
manera, hem d’aconseguir que allà 
on avui hi ha persianes abaixades 
demà s’hi torni a respirar vida co-
mercial”, subratlla Muntané. 
És en aquest marc on hi encaixen 
els locals convertits únicament 
en aparadors, proposta que es 
contemplava a la Llei de Barris, i 
les anomenades botigues efímeres, 
negocis que s’instal·len durant un 
període de temps determinat per 
comercialitzar productes o serveis. 

Botigues efímeres 
per recuperar 
locals comercials
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El regidor de Serveis de l’Ajun-
tament, Josep Rull, respon a les 
preguntes bàsiques sobre la falta 
d’aigua al poble:
1. Cal emprendre restriccions, 
com es va anunciar a mitjans del 
mes de novembre?
Els 120 litres per metre quadrat que 
van caure a final de novembre han 
estalviat unes restriccions que sem-
blaven inevitables. A curt termini tot 
apunta que no hi haurà restriccions 
però cal que siguem conscients 
que la situació no és l’òptima. Ens 

enfrontem a una seca dels aqüífers 
profunds molt preocupant i que 
pot durar molt temps. Segueix sent 
alarmant la falta d’aigua que hi ha 
en el pou de Sant Gregori, que fins 
fa pocs mesos  abastia en exclusiva 
la la zona Est i Sud del municipi. 
Els tècnics de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) creuen que per 
recuperar els nivells normals, d’aquí 
a la primavera haurien de ploure 
200 litres.
2. Què ha fet l’Ajuntament fins 
ara?
L’aqüífer de Sant Gregori porta me-
sos sense recuperar-se plenament 

i, en previsió del que podia passar, 
l’Ajuntament ja va fer entrar en 
servei, el passat estiu, el pou dit del 
pavelló, que portava anys inutilizat i 
que ara mateix permet abastir en un 
80% la part Est i Sud del poble. Si 
aquest pou recuperat fa pocs me-
sos no estés en funcionament, ara 
mateix  ja haurien estat inevitables 
les restriccions a part del poble.
3. Amb aquest pou recuperat ja 
n’hi ha prou?
No. Ha estat una solució provisio-
nal. Des de l’Ajuntament se segueix 
treballant en altres alternatives a 
les fonts de subministrament, tant 
a curt com a llarg termini. A curt 
termini, l’Ajuntament porta mesos 

conversant amb l’ACA per estudiar 
si hi ha altres pous que han estat 
inutilitzats durant anys i que potser 
tenen prou aforament i garanties 
de salubritat. D’altra banda, se 
segueix parlant amb l’ACA de cara 
a implantar solucions d’abastiment 
a llarg termini ja sigui mitjançant 
l’entrada en servei del pou de la 
Torre de Fontaubella o mitjançant la 
recuperació del projecte Aquamed 
(una nova captació per a Marçà, 
Falset i Bellmunt del Priorat que im-
pulsava el govern central en el marc 
dels treballs de descontaminació 
del pantà de Flix). Pel que fa al pou 
de la Torre de Fontaubella, existeix 
el compromís de l’ACA de fer un 

estudi d’aforament.
4. Què poden fer els ciutadans?
No s’ha de baixar la guàrdia. No es 
tracta d’espantar ningú, sinó que 
tothom sigui conscient que l’estalvi 
d’aigua és necessari. No podem 
malbaratar-la perquè en tenim poca 
i perquè obrir l’aixeta i que hi ragi 
aigua ens resultarà, inevitablement, 
cada cop més car. L’Ajuntament ha 
de fer cada cop més anàlisis i són 
més exigents. Tan sols un exem-
ple: al pou de Sant Gregori s’hi ha 
de fer una anàlisi que costa 350€ 
cada mes, i al pou de la Valenciana 
se’n fa un a la setmana. Fer un ús 
eficient de l’aigua també contribueix 
a abaratir la factura.

Fins a dinou infants i joves de 
Falset han pogut acollir-se a les 
subvencions atorgades per l’Ajun-
tament per participar en activitats 
extraescolars. De fet, totes les 
sol·licituds que complien amb les 
bases reguladores dels ajuts han 
estat concedides.

L’Ajuntament de Falset ha des-
tinat a aquesta línia de subvencions 
2.000 euros perquè els alumnes que 
es troben en situacions desafavo-

rides puguin prendre part d’unes 
activitats que, segons Núria Borja, 
regidora de Serveis Socials “tenen 
un propòsit educatiu i un efecte 
formatiu en la ment, el caràcter i la 
capacitat física de l’individu”. 

En aquest sentit, Borja subratlla 
que “les extraescolars són molt 
enriquidores i, per tant, dediquem 
recursos perquè l’accés a aquestes 
activitats estigui obert a tots els 
alumnes”.

Les activitats extraescolars 
permeten als infants i joves adquirir 
un control del temps i aprendre a 
organitzar-se, conèixer espais dife-
rents, fomentar la seva socialització, 
reforçar coneixements específics 
i desenvolupar la convivència, el 
respecte i la tolerància. És per això 
que, segons Borja “entenem l’Ajun-
tament ha de posar de la seva part 
per fomentar-les”.

Els infants i joves beneficiaris 

dels ajuts s’han inscrit a activitats 
organitzades per l’AMPA de l’Escola 
Antoni Vilanova, el Falset Esportiu i 
el Centre Holístic Ganesha.

La regidora de Serveis Soci-
als, Núria Borja, destaca que “és 
un deure de l’Ajuntament asse-
gurar l’accés de tothom a unes 
activitats que tenen un propòsit 
educatiu i un efecte formatiu en 
la ment, el caràcter i la capacitat 
física de l’individu”

Hi haurà restriccions d’aigua?
Les preguntes fonamentals sobre la falta d’aigua al municipi

El principal problema se situa a la zona del municipi que s’abasteix de la zona de Sant Gregori. 

Concessió d’ajuts a joves per a fer activitats extraescolars 

L’entrada en 
servei d’un nou 
pou damunt del 
poliesportiu ja ha 
evitat restriccions 
segures

10

Revista FT 000.indd   10 13/12/16   15:11



Conveni per adequar 
les instal·lacions de 
l’Escola de Música

L’Ajuntament inicia un pla d’eficiència 
energètica als edificis municipals

L’Escola de Música està situada ara mateix a les instal·lacions de l’Artesana.

La Diputació de Tarragona ha 
redactat i finançarà amb 100.000 
euros el projecte d’adequació de les 
instal·lacions de l’Escola de Música 
de Falset. La Diputació i l’Ajuntament 
de Falset signaran un conveni que 
farà possible que l’Escola de Música 
pugui oferir educació musical als 
alumnes en les condicions adequa-
des.

Carlos Brull, regidor de Cultura, 
destaca que “l’Ajuntament tenim la 
voluntat decidida d’ajudar l’Esco-
la de Música en allò que estigui a 
les nostres mans i, en aquest cas, 
volem resoldre de manera efectiva i 
permanent una problemàtica que ve 
d’antic, com és la de la seu on im-

partir les classes”. Brull afegeix que 
“aquest conveni suposa un gran pas 
per resoldre aquesta problemàtica, 
però seguirem buscant recolzament i 
fons de la Generalitat per poder oferir 
a l’Escola de Música i tots els seus 
usuaris la millor solució possible. La 
nostra voluntat i la tasca que ens 
ocupa, i així ho estem fent amb altres 
entitats, és que aquestes puguin 
desenvolupar el seu objectiu social 
en condicions”. Per últim, el regidor 
de Cultura conclou que “l’associació 
musical és una de les entitats amb 
més trajectòria, per la qual han pas-
sat nombrosos alumnes de Falset i 
comarca, una entitat d’aquelles que 
dóna vida al territori”.

L’Ajuntament de Falset ha començat a aplicar un pla d’eficiència energè-
tica als edificis municipals, que es desenvoluparà plenament al llarg de l’any 
2017. El projecte s’acaba d’iniciar al col·legi Antoni Vilanova amb un estudi 
lumínic previ en un parell d’aules. El pla d’eficiència energètica que s’im-
pulsa actualment preveu la implantació de tecnologia LED a tots els edificis 
públics del municipi: l’escola Antoni Vilanova, la biblioteca, la llar d’infants...

El primer edifici on s’actua és el col·legi, on al llarg de 2017 es farà la 
substitució de tots els tubs fluorescents (476 de 58 watt i 41 de 36 watt ) per 
tubs amb tecnologia LED (de 20  i de 18 watt). En aquest sentit, el primer 
pas ha consistit en la substitució dels tubs en dues aules per dur a terme 
un l’estudi lumínic que permeti comprovar amb precisió les deficiències que 
pugui haver-hi en la il·luminació o la detecció de zones fosques, tot verificant 
la uniformitat lumínica de tota la classe.

Aquesta intervenció permetrà un estalvi anual aproximat de 5.616 €, fent 
que la inversió es pugui amortitzar aproximadament en un any.

L’Ajuntament licitarà durant 
el primer trimestre de 2017 les 
obres de millora del camp de fut-
bol. El projecte té un pressupost 
de 155.585€ (Iva inclòs) i preveu 
la construcció d’un nou edifici per 
ubicar-hi les dependències que 
manquen a la instal·lació actual, 
la pavimentació de l’àrea que 
rodeja el terreny de joc, la realitza-
ció de les obres necessàries per 
connectar la xarxa de recollida 
d’aigua del camp i una actuació 
menor de remodelació del mòdul 
destinat actualment a serveis. 
L’objectiu del consistori és que 
les obres s’enllesteixin al llarg del 
proper any.

Carlos Brull, regidor d’Es-
ports, remarca que “són actua-
cions que esmenen mancances 
i problemàtiques i que, per tant, 
són necessàries en unes instal·la-
cions utilitzades a diari per molts 
usuaris”.

A banda d’aquestes millores, 
l’Ajuntament ha assumit recent-
ment les tasques de neteja i 
manteniment del camp de futbol, 
amb l’objectiu que “estiguin en 
tot moment en bones condici-
ons”, segons Brull. A més, també 
ha incrementat el control que es 
fa de l’ús de les instal·lacions, 
vetllant perquè no s’hi accedeixi 
sense autorització. 

Licitació d’obres de millora 
al camp de futbol
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Gespa artificial del camp de futbol de Falset.
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L’Ajuntamentd e Falset compta amb una 
pàgina web, on podeu trobar tota la informació 
municipal i que s’actualitza setmanalment. El 
web és www.falset.org

Si mai us convé, sapigueu que els números 
de telèfon de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a Falset són els següents: 
112 i 977 928170

El Ministeri de Foment ha tras-
passat enguany a l’Ajuntament la 
competència de la N-420 al seu pas 
per Falset. El traspàs era una dels 
objectius de la present legislatura, 
cercant trobar un bon final a una 
demanda reivindicada pel municipi 
durant molts anys.
D’ençà de la reobertura de les 
negociacions amb el titular de  de 
la Unitat de Carreteres de l’Estat a 
Tarragona, Alberto Hernández, el 
regidor Antoni Muntané incidia en 
què “una via al voltant de la quals 
s’articula bona part de la vida de 
Falset cal que sigui gestionada 
per l’Ajuntament, sense necessitat 
de dependre de tercers a l’hora 
de plantejar qualsevol actuació o 
projecte”.
Muntané subratlla que “és una 
satisfacció haver aconseguit el 
traspàs, però també ho és que 
aquest s’acompanyi de millores 
molt necessàries en aquesta via, 
millores que no suposen cap cost 
per a l’Ajuntament de Falset”. 
Una d’aquestes millores, ja execu-
tada, ha estat la construcció d’una 
vorera que connecta el nucli urbà 
amb el Polígon Sort dels Capellans. 
Les properes millores que es duran 
a terme al llarg del 2017 consistiran 
en l’arranjament de les dues roton-

des d’entrada al poble i millores 
en la il·luminació dels accessos, la 
renovació de l’enllumenat vell del 
carrer Miquel Barceló i l’habilitació 
de nous passos de vianants. “Es 
tracta de millores que incideixen en 
seguretat, comoditat i estètica que 
el poble necessitava i que podrem 
gaudir ben aviat”, afirma el regidor, 
Antoni Muntané 
D’altra banda, durant el mes de 
novembre es van pavimentar i pin-
tar de nou els carrers Sant Marcel i 
Josep Maria Gich. 
En el primer cas, el cost de l’actua-
ció va ser assumit directament per 
l’Ajuntament. En el segon, els fons 
per fer front a la millora procedien 
directament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Projecte de mirador
Finalment, el consistori està treba-
llant en un projecte de mirador a la 
N-420, a l’alçada de la Roca Roja.  
Foment ja s’ha encarregat d’asfaltar 
i senyalitzar l’accés al mirador, a 
l’espera que el projecte en defi-
neixi el mobiliari i els elements que 
permetran interpretar la panorà-
mica de Falset i voltants que es 
pot contemplar des d’aquest punt 
privilegiat d’observació del municipi 
i la seva vall. 

L’Ajuntament aconsegueix la titularitat de 
l’antiga N-420 al seu pas pel centre del poble
El traspàs de la carretera era una de les fites d’aquesta legislatura, i ara el 
consistori ja té plenes competències per a la seva millora i manteniment

La carretera N-420 al seu pas per Falset.
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L’Ajuntament vol potenciar el 
transport públic per carretera que 
connecti Falset amb la resta de la 
comarca i amb la Ribera d’Ebre. 
Com afirmà Antoni Muntané, 
regidor de Promoció Econòmica, 
“Falset aglutina un bon nombre de 
serveis que tenen un abast comar-
cal o més ampli i, en conseqüèn-
cia, cal incentivar i afavorir-ne l’ús 
en l’àmbit d’influència”. 

En el cas de les connexions 
amb la resta del Priorat, les millo-

res passarien per aconseguir una 
major difusió d’un servei que en 
aquests moments ja s’està pres-
tant en virtut d’un conveni entre el 
Consell Comarcal i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Aquest 
conveni preveu la possibilitat que 
el transport escolar es pugui utilit-
zar com a línia regular per garantir 
la mobilitat dels passatgers de la 
comarca. A més, en alguns casos, 
es pot sol·licitar amb antelació el 
servei a demanda.

Antoni Muntané incideix 
en què “és un servei molt ben 
pensat que racionalitza l’oferta i 
optimitza la xarxa, però que no 
tothom coneix”. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha establert uns 
primers contactes amb el Consell 
Comarcal del Priorat per trobar la 
manera de pal·liar aquesta situa-
ció i incentivar-ne l’ús, tot plegat 
mentre també es dóna a conèixer 
l’oferta de serveis i comercial del 
municipi.

En el cas de la connexió amb 
la Ribera, l’Ajuntament treballa 
perquè s’obri una línia d’autobús 
amb Móra d’Ebre que sigui com-
patible amb els horaris escolars. El 
fet és que l’Institut Priorat ofereix 
els cicles formatiu d’Elaboració 
d’olis i vins, Vitivinicultura, Cures 
auxiliars d’infermeria i Atenció a 
persones en situació de depen-
dència, cursos en els quals no 
es cobreixen el total de places 
disponibles.  

Gestions per millorar el transport públic entre Falset i comarca

Falset es prepara per viure el Nadal 
amb un bon grapat de propostes 
per gaudir de les festes intensa-
ment. La primera de les activitats 
programades és un cita que els 
més petits de la casa no es voldran 
perdre. La tarda del dissabte 24, a 
les 17h i a la Plaça de la Quartera, 
l’Associació de Comerciants els 
convida a cagar el tronc. I tot seguit, 
tothom qui ho vulgui podrà guarnir 
l’arbre de Nadal amb els seus 
millors desitjos.
El dimecres 28 de desembre, el 
pavelló poliesportiu serà escenari 
del Nadal Jove. Els majors de 12 
anys hi trobaran, de les 18 a les 24 
h, jocs i activitats gratuïtes de tota 
mena (bou mecànic, simulador de 
conducció, música, taller de ma-
quillatge, futbolí, aerogir, tenis taula, 
sessions de zumba i batucada). La 
regidora de Joventut, Núria Borja, 
destaca que “és el primer cop 
que plantegem una proposta com 
aquesta en aquestes dates, així que 
animo a tots els joves a partici-
par-hi, volem que s’ho passin d’allò 
més bé i que sigui tot un èxit”.
El 31 de desembre, i per tancar el 
2016 amb una mica d’esport, els 
carrers de Falset acolliran un nova 
edició de la Cursa de San Silvestre, 
la cursa més esbojarrada de l’any, 
amb premis a la millor disfressa in-
fantil individual, a la millor disfressa 
adult individual i a la millor disfressa 
adult en grup. La cursa, amb sortida 
i arribada a la Plaça de la Quartera, 
s’iniciarà a les 17h. Les inscripcions 

es podran realitzar als porxos de 
l’Ajuntament a partir de les 16h.
L’endemà, 1 de gener, la cita és 
amb el Patge Reial a les 18h i al 
Castell. El patge serà a Falset per 
recollir les cartes i poder-ne fer 
entrega a Ses Majestats els Reis de 

l’Orient. 
Aquests, com és costum, arribaran 
a Falset el vespre del dia 5, que en 
aquesta ocasió caurà en dijous. 
Està previst que els Reis Mags i el 
seu seguici iniciïn la cavalcada pel 
poble a partir de les 19h.

Les festes de Nadal arriben 
carregades d’activitats

Cartell anunciador del Nadal Jove.

La principal novetat és d’un parc nadalenc per a joves
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Sol·licitar la llicència pertinent és 
un requisit indispensable abans 
d’iniciar qualsevol obra, ja sigui 
una actuació petita i puntual o 
un projecte de més envergadura, 
com una reforma integral o una 
nova edificació. Segons el regidor 
d’Urbanisme, Jordi Castelló, “és en 
el cas de les obres menors en les 
que ens trobem que no sempre se 
sol·licita el permís a l’Ajuntament, 
ja sigui per desconeixement o per 
omissió expressa”.
Castelló recorda que “en aquest 
tipus d’obres, el tràmit que cal fer 
és senzill i ràpid i, si algú té qualse-
vol dubte, els tècnics i treballadors 
de l’Ajuntament estan al seu servei 
per assessorar-lo en allò que sigui 
oportú”.

Tot tipus d’obres
El regidor d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment també subratlla que “tot i que 
parlem d’obres menors, no sol·lici-
tar la llicència corresponent suposa 
incórrer en la il·legalitat, un fet que 
ens obliga a iniciar un expedient 
que pot acabar resolent-se amb 
una sanció per aquell que sigui 
infractor i l’industrial contractat”. 
A banda, Castelló també incideix 
en què les obres per les quals no 
se sol·licita permís a l’Ajuntament 
“impliquen un minva d’ingressos 
per aquest concepte, uns diners 
que el consistori podria dedicar a 
actuacions i millores en benefici de 
tots els veïns de la nostra pobla-
ció”.

La regidoria 
d’Urbanisme 
insta tothom 
a demanar 
els permisos 
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Falset compta des del passat 
novembre amb l’Institut de Cultura 
i Patrimoni, un organisme autònom 
creat inicialment per l’Ajuntament 
amb la finalitat de catalogar, 
conservar i difondre els materials 
culturals provinents de la col·lecció 
del Centre d’Estudis Falsetans i 
crear un Museu de Falset i comar-
ca, un projecte de museïtzació que 
es troba, en aquests moments, en 
fase preliminar. 

En paral·lel, aquest nou orga-
nisme ha de servir, en paraules 
del regidor de Cultura, Carlos 
Brull, “per gestionar la política 
cultural del municipi, d’acord amb 
els objectius i les estratègies que 
s’estableixin en el Pla de Cultura 
municipal”.

Aquest Pla Estratègic de 
Cultura, que es troba en procés de 
redacció, ha de sorgir del consens 
entre l’Ajuntament, les entitats 
locals i la ciutadania. Carlos Brull 
incideix en què “volem conèixer 
les inquietuds i propostes dels 
representants polítics, les entitats 
i els particulars”. És per això que 
l’Ajuntament va convocar una 
primera trobada el passat octubre 

i en convocarà de noves a finals 
de gener. Brull fa una crida, en 
especial a les entitats de caràcter 
sociocultural, a assistir a la reunió 
del proper 27 de gener (20 h) i 
subratlla la importància de què 
“sigui molt participativa, ja que la 
cultura i el patrimoni defineixen 
la identitat del nostre municipi, 

i tocarà abordar quines seran 
les estratègies per promoure’n 
l’estudi, conservació i difusió en el 
propers anys”.

I és que l’Institut de Cultura i 
Patrimoni de Falset ha de ser un 
òrgan que desenvolupi de manera 
directa i descentralitzada serveis 
i actuacions que, entre altres, 
permetin conservar, investigar, 
exhibir i difondre béns de ca-

ràcter cultural, històric, científic i 
artístic, posant-los a l’abast dels 
ciutadans; promoure actuacions i 
coordinar serveis, entitats i empre-
ses que puguin incidir en la vida 
cultural de Falset; desenvolupar un 
concepte de cultura creatiu, obert, 
plural i tolerant, i socialment útil en 
el conjunt del desenvolupament de 
Falset; promoure el turisme cultural 
com a instrument de promoció del 
municipi, la seva cultura i patrimo-
ni; impulsar les iniciatives que afa-
voreixin la qualitat de la gestió cul-
tural que duen a terme les diverses 
entitats locals; promoure la cultura 
entre tots els públics, i fomentar 
l’augment del consum cultural dels 
veïns i veïnes del poble.

L’Institut de Cultura de Falset, 
ubicat als baixos de la Biblioteca 
(al carrer de Baix, 41 i amb accés 
pels Rentadors), acull en aquests 
moments dues exposicions. D’una 
banda, una mostra sobre el call i el 
passat jueu de la vila i, d’una altra, 
una exposició sobre el centenari 
dels gegants de Falset. 

L’horari d’obertura de l’Institut 
és de dimarts a dissabte, de 10 a 
14 h. 

Inaugurat l’Institut de Cultura: 
un equipament al servei de tots

Moment de la inauguració de l’Institut de Cultura, amb la presència de Neus Munté. 

Cinema
El que ens espera a l’Artesana

CONFESSIONS D’UN 
EXPRESIDENT
Queco Novell és un 
expresident sense 
pels a la llengua 
que parla amb total 
llibertat i ironia so-
bre conceptes que 
han passat a for-
mar part del nostre 
dia a dia, com la 
crisi financera, la 
desconnexió de la 
classe política amb 
el poble, el segrest 
econòmic dels pa-
ïsos endeutats, la 
corrupció, la vella 
política i la nova, 
les privatitzaci-
ons...

MÚSICA. JOAN REIG I 
SERGI ESTEVE
La veu de Joan 
Reig es deixarà 
sentir el 4 de març 
al teatre L’Artesa-
na. El bateria d’Els 
Pets s’acompanya-
rà del guitarrista 
Sergi Esteve per 
repassar grans 
temes de la música 
popular moderna 
catalana. Sens dub-
te, una proposta 
que ens mostrarà 
un registre menys 
conegut del músic 
de Constantí.

VILLAVICIOSA 
DE AL LADO
Què passaria si et 
toqués la loteria 
però no poguessis 
cobrar el premi 
perquè, en fer-ho, 
tothom descobriria 
la teva afició a fre-
qüentar un club de 
contactes? Això és 
el que els passa als 
veïns del tranquil 
poble de Villavici-
osa de al Lado, que 
han estat agraci-
ats amb la Grossa 
de Nadal després 
d’haver comprat 
les butlletes al Club 
Momentos.

El gran objectiu 
és gestionar la 
política cultural 
del municipi
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La Biblioteca Pública Salvador 
Estrem i Fa celebrarà per Sant 
Blai (el 3 de febrer) el seu desè 
aniversari. Inaugurada l’any 2007, 
en tot aquest temps s’ha convertit 
en una referència quotidiana en la 
vida social i cultural del municipi, 
com ho certifica que hi passin una 
mitjana de 115 persones cada dia 
que és oberta. Que actualment hi 
hagi 3.384 persones que tenen el 
carnet evidencia, a més, que és 
un pol d’interès per a estiuejants, 
passavolants i veïns d’altres po-
bles de la comarca.
L’estadística al llarg de tots 
aquests anys també evidencia 
moltes altres coses. Per exemple, 
que són més de 12.000 els usuaris 
que, al llarg de l’any, agafen do-
cuments prestats (principalment, 
llibres). Una xifra d’usuaris de 
prèstec que gairebé dobla el de 
persones que s’acosten a la Bibli-
oteca a fer ús dels ordinadors.
Però més enllà de la seva tasca 
cultural diària, la Biblioteca és un 
espai que afavoreix la integració, 
les relacions socials i la convivèn-
cia. Un lloc on estar, trobar-s’hi 
i passar-hi el temps, com ho 
certifica que la Biblioteca s’hagi 
convertit en un lloc de trobada per 
a persones de totes les edats, pe-
tits i grans. La Biblioteca de Falset 
és un lloc de cultura i, alhora, una 
plaça pública oberta a tothom, on 
és possible trobar-hi informació i 
gaudir de l’oci i el treball. 

La Biblioteca: 10 anys de cultura cada dia
L’equipament té 3.384 carnets i atén cada dia 115 usuaris

Els espectacles programats durant el 2016 
al teatre L’Artesana han acollit una mitjana de 
190 persones per sessió, una xifra lleugera-
ment superior a 2015. El regidor de Cultura, 
Carlos Brull, afirma que “és una dada molt 
bona que referma la nostra aposta per dotar el 
teatre d’una programació diversa, permanent i 
de qualitat”. 

Segons Brull, “les dades d’assistència 
d’espectadors evidencien que entre la gent de 
Falset i el Priorat hi havia, en termes de cul-
tura i oci, una necessitat latent per satisfer de 
propostes culturals, de teatre, música i cine-
ma”. Brull explica que “sempre vam pensar 
que era així i, per tant, la nostra feina ha estat 
treballar perquè el teatre aculli espectacles de 

nivell i fomentar l’hàbit de consum cultural, 
aconseguir que la gent es pregunti ‘què hi fan 
aquest cap de setmana al teatre?’”. En aquest 
sentit, Carlos Brull subratlla que “si bé les da-
des d’espectadors són molt bones, no volem 
creure que ja ho tenim tot fet, seguirem treba-
llant i dedicant més esforços, si cap, perquè 
L’Artesana sigui aquest epicentre de cultura i 
oci que Falset i la comarca necessiten”.

Per últim, Brull recorda que “hi ha més 
indicis que demostren que anem pel bon 
camí, ja que cada cop son més els programa-
dors que s’interessen per L’Artesana com a 
espai on portar-hi les seves propostes, poc a 
poc l’estem posicionant en el circuit cultural 
català”.

Assistència mitjana de 190 espectadors a l’Artesana

Activitat a la Biblioteca de Falset. 

Així doncs, per exemple, els 
dissabtes al matí i els estius, la 
Biblioteca es converteix en un lloc 
imprescindible per als forasters, 
que fan servei del wifi i altres ser-
veis d’accès a la informació. 
Per tant, la Biblioteca de Falset, 
ara més que mai, no ha perdre 
de vista que s’ha convertit en uan 
dinamitzadora de la vida cultural 
i social del municipi. L’estadística 

ens indica, en aquest sentit, que 
s’hi organitzen anualment entre 
80 i un centenar d’activitats (hores 
del conte setmanals, xerrades, pre-
sentacions, etc), que atreun més 
de 2.000 persones al llarg de tot 
l’any. L’animació a lectura, lògica-
ment, segueix ocupant bona part 
d’aquest programa d’activitats. 
Cal destacar, finalment, entre altres 
iniciatives reeixides que la Bibliote-

ca compta amb un club de lectura 
des de fa set anys, en el qual hi 
participen periòdicament una tren-
tena de lectores. 
Pel que fa al fons bibliogràfic, la 
Biblioteca compta actualment amb 
gairebé 30.000 documents, una 
part dels quals pertany a un fons 
especialitzat en enologia i viticul-
tura. 
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Programació d’hivern 
La programació teatral de L’Artesana comp-
tarà amb Confessions d’un ex president, 
amb Queco Novell (2 d’abril, com avança-
ment de la temporada de primavera), i 23 cm 
amb la Companyia de Teatre de Móra d’Ebre 
(12 de febrer). Pel que fa a la música, acollirà 
els concerts de Joan Reig, bateria d’Els 
Pets (4 de març); The Hanfris Quartet (19 de 
març), i el Cor d’Adults de l’Escola de Músi-
ca Victòria dels Àngels de Sant Cugat (26 de 
març). I pel que fa al cinema, s’hi projectaran 
Villaviciosa de al lado (29 de gener), Canta (5 
de febrer), Trolls (19 de febrer) i La luz entre 
los océanos (12 de març).
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GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT

Ja fa un any i mig, aproximadament, que el grup 
Independents per Falset estem al govern municipal. 
Gràcies a tots i a totes per la confiança que vàreu 
dipositar en el nostre projecte..

Ja abans, quan treballàvem en el programa 
electoral, ho fèiem conscients que no podíem ni fer 
volar coloms, ni somiar truites. Per això vam deixar 
escrit: “Potser no farem tot el que volem, però sabem 
tot allò que voldríem fer”. 

Tu, lector o lectora que estàs llegint aquestes 
línies, potser pensaràs que això és una excusa. No 
ho és. El fet de ser conscients que no tot és possible 
tirar-ho endavant o assolir-ho de la manera que te-
níem pensat fer-ho provoca en el grup Independents 
per Falset una doble reacció. 

Per una banda, ens esperona a no defallir 
malgrat les dificultats, a lluitar i treballar de manera 
entregada pel nostre poble i per tots aquells i aque-
lles que hi viviu, sense perdre de vista els nostres 
objectius. Sí que és cert que potser no arribarem a 

Som conscients que...

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Ja fa quatre mesos que el grup del PSC va deixar 
de participar en el govern municipal de l’Ajuntament 
de Falset.

Si recordem, el motiu va ser perquè es va submi-
nistrar aigua no potable a la població durant més de 
quinze dies. Vàrem demanar de manera reiterada a 
l’alcalde que s’informés a la població i davant de la 
negativa a aquesta petició, i vista la manca de confi-
ança mútua vàrem prendre la decisió de no participar 
en el govern.

Fèiem la nostra tasca social de bon grat i amb 
els pocs recursos que hi havia vam poder portar a 
terme el projecte que ens havíem plantejat dins del 

Des de fora del govern municipal

assolir-los tots. Potser haurem de buscar nous ca-
mins per arribar-hi i potser ens trobarem, en aquests 
camins, obstacles inesperats, però això no ens farà 
defallir. 

Per l’altra banda, la consciència de les dificultats 
fa que no perdem de vista en cap moment que el que 
fem ha de ser sostenible, tan a nivell econòmic com 
social, i tan a la curta com a la llarga. 

Tots i totes sabeu que no avancem sols en 
aquest camí: caminem plegats amb tots els qui col-
laboreu de mil maneres amb el Consistori, amb els 
seus treballadors i treballadores, amb les entitats... 
i amb tots aquells i aquelles que amb les vostres 
accions i paraules ens faciliteu l’acció municipal. A 
tots vosaltres, gràcies. 

I a tots els falsetans i falsetanes i a aquells i 
aquelles que en aquestes dates visiteu el nostre 
poble, el grup Independents per Falset us desitgem 
que passeu unes magnífiques festes i que tingueu 
una bona entrada d’any!

Pla de Barris. També el nostre interès era aleshores, 
i és encara, per tal les entitats de la població puguin 
implementar, des d’una perspectiva local i social, 
l’activitat cultural i educativa que l’ajuntament no pot 
portar a terme directament.   

Des de l’oposició intentem informar-nos del fun-
cionament i l’activitat dia a dia de l’ajuntament, que 
no és fàcil assabentar-se de les decisions que pren 
l’equip de govern. I també estar atents a la vida del 
poble, la seva evolució i les seves necessitats.

Estem a la vostra disposició per qualsevol cosa 
que ens vulgueu comunicar o per demanar informació 
d’allò que creieu necessari. 

GRUP MUNICIPAL UDC

Catalanisme, centralitat, humanisme, euro-
peisme, economia productiva, vocació de servei, 
dret a decidir... Són uns valors i unes idees en què 
creiem i defensem els qui formem part d’Unió.

Som molts els regidors i alcaldes d’Unió 
que estem treballant al servei dels ciutadans als 
nostres pobles i ciutats, com a Falset. Però, hem 
d’assumir la complexa i difícil però real situació 
del nostre partit. I potser hem de deixar de banda 
el nostre personalisme per treballar i donar 
continuïtat a l’espai polític que sempre hem 
representat durant aquests 85 anys d’història al 
servei de Catalunya i de tots els catalans. El repte 
no és menor, però entre tots hem de construir 
una alternativa a les esquerres, al populisme, a la 
situació que vivim d’enfrontament permanent.

Comencem un nou camí per bastir aquesta 
alternativa des de l’Institut d’Estudis Humanís-
tics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA), un espai de 
diàleg entorn al catalanisme i a la centralitat 
política. Sobretot, volem refer aquest espai que 
actualment no representa ningú al Parlament de 
Catalunya, i que tots aquells que se senten orfes 
políticament, trobin la seva alternativa en l’espai 
polític d’Unió.

Sempre al 
servei dels 
ciutadans
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Aquest butlletí ha convidat 
tots els grups polítics 

amb representació 
a l’Ajuntament a 

fer un escrit sobre la seva 
visió del municipi o del govern. 

No apareix en aquesta 
pàgina, qui no ha

respost la invitació. 
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Botigues d’abans

Fotografies: Miquel Bové

Un recorregut pel comerç de Falset en l’època en què tan sols al 
carrer de Baix hi havia una quarantena d’establiments

En aquest temps de supermercats, hipermercats i 
grans superfícies a tot dret, als falsetans més joves 
els pot semblar estrany que a Falset hi hagués a 
meitat del segle XX gairebé una quarantena de bo-
tigues en un sol carrer: el carrer de Baix. 

Aquest carrer i la Quartera van ser durant anys les 
principals artèries comercials del poble. I com si el 
temps s’hagués aturat, al número 25 del carrer de 
Baix en queda un últim vestigi en el qual iniciem 
aquest petit viatge. 

17
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El número 25 del carrer de Baix, on 
hi havia la lleteria de cal Maleno, s’hi 
conserven estris de la botiga al llarg 
del segle XX. En aquesta fotografia, una 
galleda. 

Anuncis de comerços de Falset d’abans 
de la guerra. en un programa de festes 
de l’any 1934. Aquest recorregut per la 

memòria del comerç local 
del passat comença al 
carrer de Baix número 25, 

on avui dia encara s’hi conserva, com 
si no hagués passat el temps, la lleteria 
de cal Maleno. Una botiga que va estar 
oberta al públic entre l’any 1942 i el 
1980 i on les rajoles antigues, la càmara 
frigorífica, les peses, la balança Mobba 
de l’any 1931 i altres mil-i-un detalls ens 
donen testimoni d’un tipus de comerç 
que s’ha extingit. 

Josep Maria Bes és l’actual propi-
etari del local, fill del Ramon Bes i la 
Maria Aragonès que van regentar el 
negoci fins al dia del seu tancament i 
on servien, exclusivament, la llet que els 
proprcionaven les seves vaques. La seva 
era ja una nissaga de ramaders i, de fet, 
abans de la guerra civil del 1936-1939, 
ja tenien parada al mercat municipal, 
que estava situat on avui dia hi ha el bar 
Vi Novell i on hi va caure una bomba el 
1938, en plena Batalla de l’Ebre. Així les 
coses, va caldre establir-se, en acabada 
la guerra, en un altre espai i el lloc es-
collit va ser el carrer de Baix, 25, on avui 
dia sembla que el temps s’aturés en una 
altra era comercial.

En opinió de Josep Maria Bes, actu-
alment ja jubilat, “no és tan sols la nostra 
botiga, el comerç ha canviat tant que 
avui dia la gent li costa de creure que 
en un carrer com aquest, el de Baix, hi 
pugués haver desenes de botigues. N’hi 
havia una infinitat”, afirma. 

Té tota la raó. La lleteria de Cal 

Maleno o ca la Malena és l’últim bastió 
físic d’un comerç antic del qual avui dia 
costa veure’n el rastre. Tan sols al carrer 
de Baix, a principi dels anys cinquanta 
del segle XX, s’hi podien comptar fins a 
38 botigues diferents.  Ho té comptat, 
tirant de memòria, el falsetà Pere Pi, que 
era un nen de la postguerra. De principi 
a final del carrer de Baix hi havia, pren-
guin-ne nota: un estanc, una farmàcia, 
dos botigues de roba, tres forns de pa, 
sis botigues de verdures i comestibles, 
una pastisseria, dos sabateries, tres car-
nisseries (de les quals dos eren lleteries),  
dos fusteries, dos lampisteries, una 
botiga de pinsos i flors, dos barberies, 
dos gallineries, un fotògraf que també 
venia llaminadures, una perfumeria, 
una sastreria, un recader, una botiga de 
dolços i revistes, una consulta mèdica 

particular, l’oficina de Correus, l’Auxili 
social i una entitat bancària.

“Qui no ho ha vist, no es pot 
imaginar quin moviment hi havia al 
carrer de Baix els dilluns al matí, que és 
quan els viatjans feien el repartiment”, 
rememora Pere Pi. I insisteix que ha de 
quedar clar que el carrer de Baix era el 
carrer comercial per execel·lència del 
poble, però que això no significa que al 
Pont o la plaça de la Quartera no fossins 
plens d’establiments. “Jo calculo que 
a la Quartera hi havia una vintena de 
botigues quan jo era petit, a final dels 
anys quaranta i principi dels cinquanta”, 
afirma.

Aquest vigor comercial, però, no és 
una cosa exclusiva dels anys cinquanta. 
Segons l’estudi fet per l’historiador Pere 
Audí (Botigues i tallers de Falset a través 
de les seves factures, i editat per l’Ajun-
tament), ja abans de la guerra Falset 
comptava amb un bon nombre de bo-
tigues que cobrien tots els aspectes de 
la demanda de la seva població urbana. 
“Segons la matrícula industrial del 1934, 
a Falset hi havia un total de 51 botigues 
de les quals 25 eren de queviures”, 
escriu Pere Audí. 

El comerç havia experimentat entre 
1915 i 1930 una certa expansió. Així, 
el 1915 hi havia 97 falsetans que tre-
ballaven als diversos comerços, la qual 
cosa significa el 7,47% de la població 
masculina activa. Al 1930, aquesta xifra 
havia augmentat fins al 9,64%, cosa 
que fa pensar que es trobava en ple 
creixement. 

Tret de pocs casos, segons el 
mateix estudi, es tractava de petits 
negocis explotats familiarment i que 
tenien, com a màxim, algun dependent 
empleat. De fet, l’any 1930  hi apareixen 
únicament censats 43 dependents en 
tot el municipi.

Pel que fa al model de negoci, la 
lleteria de cal Maleno encaixa perfecta-
ment amb allò que ja era habitual abans 

Francesc González Munté, nascut el 
1921 i fill de Josep González, a la porta 
de la seva botiga de la Quartera. La 
foto està datada el 10 d’abril del 1938, i 
apareix en el llibre ‘Botigues i tallers de 
Falset a través de les seves factures’ .
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Colador antic de cal Maleno.

REPORTATGE

de la guerra del 1936-1939. Es tractava 
de petits ramaders que tenien parada o 
botiga oberta i on venien la llet que els 
mateixos produïen amb els ramats de 
la seva propietat.  Un model que també 

seguien els forns de pà, per exemple. 
L’habitual era vendre , exclusivament, 
allò que tu mateix produïes.

Pel que fa a la distribució de les 
botigues en l’espai urbà, allò que 

sembla evident ha estat la tendència a 
la concentració en determinats carrers, 
especialment el de Baix i la plaça de la 
Quartera. Així, i de la mateixa manera 
que recorda Pere Pi, abans de la guerra 

un 72,7% dels comerços es concentrava 
en la plaça de la Quartera, el carrer de 
Baix i el Pont.  Al carrer de Baix (dit abans 
de la guerra Fermín Galán) hi havia gai-
rebé una quarta part de les botigues de 
la localitat, és a dir, una de cada quatre, 
destacant les de queviures i, singular-
ment, els forns de pa.

Pel que fa a la manera de comprar i 
vendre, les dinàmiques comercials han 
incorporat, en pocs anys, les targetes de 
crèdit per a tot ús, amb la qual cosa han 
deixat de ser els propis botiguers els que 
fiaven fins a final de setmana o de mes i 
que, per tant, exercien de financera amb 
els clients de confiança, que així podien 
posposar els pagaments.
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