REVISTA MUNICIPAL
AGOST 2020 | NÚM. 9 | ANY V

FALSET

ACTIUS CONTRA
LA COVID-19
Revista FT Estiu 2020.indd 1

5/8/20 12:38

Sumari

FALSET
REVISTA MUNICIPAL
ANY V | AGOST 2020 | NÚM. 9

Falset-Revista Municipal
Any V AGOST 2020 NÚM. 9
Redacció
Àrea de Comunicació
de l’Ajuntament de Falset
Edita
Ajuntament de Falset
Plaça de la Quartera, 41
43730 Falset
Maquetació
A partir del projecte gràfic de
NW La Revista de Reus
Imprimeix
Arts Gràfiques Octavi
Avinguda de Reus, 16
43730 Falset
Distribueix
Ajuntament de Falset
Si no residiu a Falset i esteu interessats
a rebre la revista, ens ho podeu
comunicar al següent mail:
comunicacio@falset.org
Falset-Revista Municipal no es
fa responsable de les opinions
expressades pels seus col·laboradors.
L’opinió de la publicació s’expressa
únicament a través de l’article editorial
o, si no n'hi ha, de la carta del director.
La revista, doncs, no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades pels seus col·laboradors,
ni tampoc amb els missatges difosos
pels seus anunciants, que són
responsabilitat exclusiva de l’empresa
anunciada.

Aquesta revista editada per
l’Ajuntament de Falset és gratuïta, i es
distribueix entre els veïns de Falset,
porta a porta, tres cops l’any (Nadal,
Setmana Santa i festes d’agost), amb
una tirada de 1.500 exemplars.
Publicitat
Si esteu interessats a fer publicitat a
Falset: revista municipal, informeu-vos
de la tarifa tot contactant amb l’Àrea de
Comunicació de l’Ajuntament.
comunicacio@falset.org

04

ACTIUS CONTRA LA COVID.

L’Ajuntament ha intentat, en tot moment,
no quedar-se de braços plegats arran el
confinament i la pandèmia, i ha impulsat
diverses mesures de caire econòmic i social.
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D’AQUÍ AL 2023. L’Ajuntament ja té sobre
la taula els projectes que podrà tirar endavant
en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) fins
al 2023. La reforma integral de la piscina n’és
una de les obres destacades.
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SENSE FESTA. La Covid ha obligat a
suspendre la Festa Major d’aquest 2020, en la
qual s’havia treballat fins al darrer moment. Tot
i això, aquest agost s’han programat activitats
diverses, que se celebraran amb tota seguretat.
FOTO: Miquel Bové
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PUBILLES I HEREUS. A falta de
proclamació oficial en el marc de la Festa Major,
en aquesta revista us presentem qui són els
hereus, pubilles, fadrins i damisel·les d’aquest
2020 tan estrany.
FOTO: Miquel Bové

06 ESTACIONAMENT
Prohibit aparcar al nucli antic

10 MÉS EDUCACIÓ
L’INS Priorat amplia la seva oferta

06 SOBRE TANATORIS
Suspeses les llicències

14 ELS GRUPS MUNICIPALS
La visió del dia a dia dels diferents partits
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Si ets de Facebook, recorda que l’Ajuntament
de Falset té el seu propi compte, on pots estar
al corrent de les novetats i de tota l’activitat
municipal

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

CARTA DE L’ALCALDE

CARTA DEL REGIDOR DE FESTES

CARLOS BRULL

Suspesa la
Festa Major
JOAN COLL

Diguem-ho clar. Ningú no ens
havia preparat per viure una
situació com la que vivim arran
de la pandèmia de la Covid-19.
El que ha passat ha estat un
daltabaix per a tots, i això implica que ens hem hagut d’adaptar com hem pogut. I ho hem
hagut de fer com a persones,
però també administrativament
i institucionalment.
Així és que, des de l’Ajuntament, com tothom, hem tractat
de fer-ho el millor que hem
sabut però plenament conscients que la nostra responsabilitat pública ens exigia un
esforç suplementari a l’hora
d’afrontar la situació. D’aquí
que no hem estat aturats ni un
sol moment i que, dins del poc
marge de maniobra que teníem,
hem fet tot el possible per mirar
de gestionar la pandèmia i la
post-pandèmia.
En aquest sentit, ja hem pres
mesures que tenen com a objectiu la recuperació de l’activitat econòmica i la disminució
davant d’una situació absolutament extraordinària que,
com ja sabeu, ens ha obligat a
suspendre esdeveniments tan
desitjats com la Fira del Vi o la
Festa Major.
En paral·lel, però, hem seguit
treballant per impulsar els
projectes que ja teníem damunt
la taula i que són fonamentals
per al futur de Falset. Malgrat
tot, no els hem descuidat i n’hi
ha que, avui dia, estan més
avançats que no estaven i, per
exemple, ara ja sabem que el
2021 podrem fer les obres de
reforma integral de la piscina.

Ningú no ens
havia preparat
per a una situació
com aquesta,
però des de
l’Ajuntament
hem fet un esforç
suplementari
per fer front a
la pandèmia i
recuperar-nos
aviat
Dit això, però, deixeu-me
donar-vos les gràcies. Hem
demostrat que som una comunitat responsable i que quan
la societat civil i l’Ajuntament
cooperem som capaços de
sortir-nos-en molt millor. Penso
que aquesta és una lliçó que
Falset som tots, i la vida pública
és cosa de tothom i no tan sols
de l’Ajuntament. Ens ho hauríem
de repetir gairebé diàriament.
Molt especialment, vull tenir
unes paraules d’homenatge per
a tots els voluntaris i voluntàries
que, al llarg de l’estat d’alarma,
van fer tot el possible per ajudar
els altres.
tots aquells falsetans i falsetanes que sense cap necessitat
d’apuntar-se a cap llista i sense

que ningú els ho demanés, han
ajudat els seus veïns durant
tot aquest temps. Els han fet la
compra, els han anat a buscar
medicaments o s’han ofert pel
que convingués. Aquesta solidaritat veïnal és un tresor que
també hem de saber valorar.
Finalment, també vull tenir
paraules agraïment per tots els
que han respectat i respecten
les mesures de salut de manera
exemplar. No ha estat fàcil, i
ens n’hem sortit. N’hem d’estar
orgullosos. Jo ho estic.
Avui tampoc ens podem oblidar
de totes aquelles persones que
ens han deixat durant l’estat
d’alarma. Vull tenir un record
ens han deixat durant la pandèmia, però també per tots aquells
que, arreu del món, s’han mort
d’un virus que ens ha fet encara
més iguals (fràgils i vulnerables)
a tots els humans.
Morir durant aquesta pandèmia ha representat una mort
dolorosa, sense comiats, sense
abraçades, sense petons, gairebé sense família. Ha estat una
mort dura per als familiars i cal
que no oblidem que tots, poc o
molt, hem patit, hem tingut por,
ens hem sentit vulnerables, ben
poqueta cosa.
No ens oblidem del que hem
perquè el virus no s’ha fos.
Segueix entre nosaltres, i no
podem abaixar la guàrdia. Per
la salut de tots i cadascun de
nosaltres, però també en record
i homenatge a tots aquells a
qui el virus ja s’ha endut, i que
no eren gaire diferents de tots
nosaltres.

Deixeu-me que us confessi que,
com a falsetà, estic desolat.
Haver de suspendre la Festa
Major és el pitjor escenari que
em podia haver imaginat com a
regidor de Festes. Que jo sàpiga,
al llarg del segle XX, només la
guerra de 1936-1939 havia estat
capaç d’aturar la Festa Major en
el nostre poble. Com ens havíem
d’imaginar fa pocs mesos que un
virus ens deixaria sense cercavila,

treballàvem amb la idea que
aquest estiu podríem celebrar la
Festa Major, encara que fos amb
aforaments i complint estrictament les mesures sanitàries
i higièniques. Però no ha estat
suspensió.
Que consti que la decisió s’ha
pres després d’avaluar diferents
alternatives arran de la pandèmia
de la COVID-19. Però l’excepcionalitat en la qual vivim ens obliga
a ser prudents, responsables i
conseqüents, malgrat que aquesta decisió ens generi una tristesa
immensa.
Festes i de Cultura hem intentat
organitzar un seguit d’actes, sempre d’acord amb els protocols
sanitaris, i convençuts que, en la
mesura que sigui possible, hem
de mantenir actius els serveis
culturals i l’oferta lúdica del nostre
poble.
Només em queda agrair la feina
bona voluntat que, en tot moment, han mostrat els integrants
de la Comissió de Festes, els voluntaris i les pubilles i els hereus
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La Covid-19 porta l’Ajuntament a accelerar
algunes reformes el carrer Miquel Barceló
L’Ajuntament de Falset ha aplicat
cacions viàries i canvis en el carrer
Miquel Barceló, una de les artèries
principals del municipi. De fet,
l’Ajuntament de Falset va presentar al PUOSC un projecte de rehabilitació integral del carrer Miquel
Barceló que ha d’executar-se en

litació d’un nou pas de vianants i
l’habilitació d’un aparcament per a
motos. Alhora, també s’ha prohibit
l’estacionament de vehicles al carrer Miquel Barceló de les 13 h del
En paral·lel, l’Ajuntament ha
substituït les tanques provisionals
que delimiten les terrasses dels
establiments, que han estat reemplaçades per tanques de ferro

el regidor de Governació i Promoció Econòmica, Antoni Muntané,
explica que “a conseqüència de la
COVID-19, ja hem aplicat algunes
idees que es recollien en aquest
projecte, com l’ocupació d’una
part de la calçada per part de les
terrasses dels bars i restaurants,
una mesura que els va permetre
reprendre l’activitat complint amb
les mesures de seguretat establertes”.

mobiliari urbà del poble. Opcionalment, els establiments també
poden sol·licitar la instal·lació d’un
sistema d’entarimat. Per últim,
també s’ha disposat elements decoratius, com torretes i jardineres,
en les terrasses dels establiments.
Antoni Muntané explica que amb
aquests canvis i el futur projecte
de rehabilitació del Carrer Miquel
Barceló “volem potenciar l’atractiu
d’un carrer per ser gaudit pels
veïns i veïnes i tothom que visita la
població”. Alhora, Muntané també
apunta que “el Miquel Barceló ha
de seguir sent una de les artèries
de comunicació principals del municipi, alliberada però de vehicles
estacionats, per als quals Falset ja
disposa d’aparcaments de capacitat i propers a aquest carrer, com
els de l’Euterpe i L’Artesana”.

l’Ajuntament de Falset ha posat
en marxa al carrer Miquel Barceló
i alguns dels carrers adjunts (Sant
Francesc Xavier, Josep Maria Gich
i Sant Marcel) destaquen la reducció de places d’estacionament en
descarrega amb límit de temps,
el trasllat de la parada de taxis al
costat de la parada de bus (davant
de l’antic camp de futbol), l’habi-

L’Ajuntament de Falset va
actuar de manera gairebé immediata davant la nova situació
que plantejava la COVID-19.
Pocs dies després de decretar-se
l’estat d’alarma, el consistori
aprovava un seguit de mesures
els efectes de la pandèmia en el
teixit empresarial, en l’àmbit laboral i en el conjunt de la ciutadania.
Aquest paquet incloïa 4 mesures,
que incidien en les llicències
d’ocupació de via pública, en la
recollida de brossa comercial, en
les taxes del mercat i en la quota
de l’escola bressol.
Més concretament, la pri-

El carrer Miquel Barceló.

mera mesura era l’exempció del
pagament de les llicències per
ocupació de via pública -terrasses- per part dels establiments
que en disposessin.
La segona era l’exempció del
pagament de la taxa de recollida de brossa comercial per part
dels titulars que, per imperatiu
legal, no poguessin dur a terme
la seva activitat comercial. La
tercera suposava la suspensió del
pagament de la taxa del mercat
setmanal mentre durés la situació
d’emergència.
Per últim, entre les mesures
també s’incloïa la supressió de la
quota de Llar d’Infants L’Espígol

corresponent al període durant el
qual aquesta estigués tancada.
L’adopció d’aquestes mesures extraordinàries arribava
segons Carlos Brull, alcalde de
Falset, “després que l’Ajuntament
se centrés durant els primers dies
a adoptar i traslladar als veïns i
veïnes les mesures preventives i
sanitàries d’obligat compliment”.
jectiu d’aquestes mesures era
“alleugerir la càrrega econòmica
a què havien de fer front els comerços i famílies, a conseqüència
d’una situació excepcional que
genera incertesa i preocupació”.
A banda d’aquestes mesures,

l’Ajuntament de Falset també
va consolidar durant el segon
pressupostària per fomentar la
reactivació social, cultural, econòmica i esportiva, amb l’objectiu
d’anar recuperant la normalitat
quotidiana.
Aquesta partida (on ara
mateix hi ha un total de 34.000
euros) vol destinar-se a impulsar
un seguit d’accions, que caldrà
consensuar amb el teixit econòmic, social i cultural. Pel que fa a
aquesta partida pressupostària,
24.000 euros provenen del pressupost que havia de destinar-se a
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Recordeu que bona part dels tràmits
municipals els podeu completar o iniciar
online a través de la pàgina web municipal.

Si mai us convé, sapigueu que els números
de telèfon de la comissaria dels Mossos

Les obres de reforma integral de la piscina municipal, l’arranjament de la pista
L’Ajuntament de Falset ha donat
a conèixer les actuacions sol·licitades en el marc del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de la Diputació de

renovada l’estiu del 2022. El
projecte planteja una reducció
de la fondària de la piscina gran,
que repercutiria en un important
estalvi d’aigua, la renovació de
tota la maquinària i el sistema de

En aquest sentit, l’import sol·licitat
en el PAM és de 526.160,63 €, dels
quals un 60% correspon al programa d’inversions i un 40% correspon al programa de despeses corrents, aproximadament. Pel que fa
al programa de despeses corrents
s’ha sol·licitat una subvenció d’uns
51.000 euros anuals.

l’àrea que voreja les dues piscines
i de la zona destinada a solàrium.
Com explicava l’alcalde, Carlos
Brull, “amb tot el que ha succeït
en els darrers mesos, el procés
de licitació, adjudicació i execució
de l’obra feia molt difícil que es
pogués complir amb uns terminis
que ens permetessin tenir-ho tot
enllestit per a l’estiu de 2021, tal
com havíem previst inicialment”.
En aquest sentit, Brull apuntava
que “hem volgut ser prudents, i
per això pensem que és millor que
la rehabilitació es dugui a terme
durant el 2021 i puguem estrenar
equipament l’estiu de 2022”.
Al marge de la reforma de la
piscina municipal, però també per
al 2021, l’Ajuntament de Falset ha
presentat al PAM el projecte d’instal·lació d’una pista multiesportiva,
que s’ubicaria a l’Euterpe, a tocar
del pont que comunica amb la part

Anualitat 2020
Pel que fa al programa d’inversions, les més immediates que es
plantegen en el PAM són l’habilitació d’un mòdul de serveis higiènics
a l’Absis del Castell de Falset i
l’adequació d’un camí saludable
per a vianants al voral de la carretera de Reus, el qual connectaria
amb el camí saludable habilitat a la
ons s’executarien el 2020.
En el cas dels serveis higiènics, el
projecte pretén millorar la funcionalitat per a l’organització d’actes
a l’Absis del Castell, una funcionalitat que es veu limitada pel fet
que els únics serveis higiènics de
tot el recinte es troben actualment
a l’interior de la zona de museu.
L’actuació projectada, que garanpersones amb mobilitat reduïda o
qualsevol altra limitació, respectarà
l’espai de terrasses del pati interior
i el volum exterior de l’església.
En el cas del camí saludable, es
proposa una actuació general que
consistirà a condicionar i millorar
prop de 400 metres d’un dels
vorals de la carretera de Reus,
protegint-lo dels vehicles que
transiten per la carretera i habilitant
diversos punts per poder seure

tractaria d’una instal·lació d’uns 20
metres de llarg per uns 10 d’ample,
aproximadament, que comptaria
amb cistelles i porteries per a la
pràctica de bàsquet i futbol. La
instal·lació estaria preparada per
introduir-hi més equipaments i
que s’hi podrien practicar.

Projecte de reforma de la piscina, i lloc per on passarà el camí saludable.

en els llocs d’ombra existents.
Cal recordar que aquest voral és
utilitzat diàriament per caminar
per nombrosos veïns i veïnes del
municipi de Falset.

Anualitat 2021
Pel que fa al 2021, es preveu
l’execució d’un important projecte
de reforma de la piscina municipal, perquè pugui estar totalment

Anualitat 2022
Per últim, i de cara al 2022, l’Ajuntament de Falset també ha sol·licitat al PAM l’ajut per arranjar la
pista del pavelló, que acusa el pas
a diversitat d’actes, tant esportius
com lúdics.
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Aturades llicències de tanatori

Senyalització
dels pous d’aigua
Els agents municipals de Falset

L’Ajuntament aprova una suspensió de les llicències amb

lització de pous i mines d’aigua
municipi, una tasca que es du a
terme en bona part gràcies a la
col·laboració de veïns i veïnes
que informen l’Ajuntament de
l’existència d’aquests.
provisionalment els pous i mines
als propietaris la necessitat
d’aplicar mesures que en millorin
la seguretat. L’objectiu és, en paraules del regidor de Governació,
Antoni Muntané, “evitar accidents, ja que, malauradament,
aquests pous i mines poden
passar fàcilment desapercebuts
per a la gent”. “És una tasca que
caldrà fer de manera periòdica,
i que ens pot estalviar ensurts
greus”, conclou el regidor.

Plànol de Falset on hi ha indicades en color lila les àrees on se suspenen les llicències.

L’Ajuntament de Falset, reunit en
ple extraordinari, va aprovar la
suspensió de llicències (a l’empara
llei d’urbanisme) amb relació a la
instal·lació de tanatoris i sales de
vetlla en diverses zones del terme
municipal (vegeu plànol superior).
La suspensió es va produir poc
després que el ple aprovés el
text refós que donava llum verd a
aquesta possibilitat urbanística,
i que va generar una important
preocupació ciutadana. Un grup
de veïns ja ha lliurat a alcaldia
l’Ajuntament que revoqui aquesta
possibilitat.
La suspensió de llicències té una

Des del passat mes de febrer
ja no es pot estacionar cap vehicle a tot el nucli antic de Falset.
Aquesta mesura empresa per
l’Ajuntament ha permès retirar
prohibició d’estacionament dels
carrers i places del nucli antic,
que han estat substituïdes per
tacionament ubicades en els set

ció del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM). “És un temps
bre la conveniència o no d’aquest
projecte, que prové de la legislatura
anterior i que a l’actual equip de
govern també ens genera dubtes
importants”, segons l’alcalde de
Falset, Carlos Brull. “
No podem ignorar la preocupació
que ens han mostrat els veïns al
llarg de les darreres setmanes, amb
la qual cosa avaluarem novament
la seva conveniència i estudiarem
totes les possibilitats que tenim al
nostre abast”, afegeix.
Els antecedents a la decisió presa

de Baix, carrer Francesc Puig i
Bes, carrer Santa Joaquima de
Vedruna, Portal dels Ferrers, Porvial d’accés al Castell de Falset
pel carrer Jaume Ciurana.
El regidor de Governació de
l’Ajuntament, Antoni Muntané,
destacava que “la prohibició
d’estacionament al nucli antic

puntual del POUM, iniciada i tramitada l’anterior legislatura, amb la
idea de permetre la instal·lació de
tanatoris i sales vetlla en diverses
àrees del poble, del tipus “ciutat
jardí” i “bloc aïllat”.
Aquesta era una tramitació que ja
estava gairebé enllestida quan, el
d’aprovar uns petits canvis en
-

havia superat gairebé tots els tràmits, amb la qual cosa la suspensió
de llicències ha estat la fórmula
escollida per aturar provisionalment
aquestes instal·lacions, i dedicar-hi

L’Ajuntament de Falset va substituir al març tots els arbres de
que hi havia van ser reemplaçats

a les molèsties que ocasionaven
els anteriors arbres, dels quals
se’n desprenia una substància
que embrutava el carrer i els
cotxes estacionats en les proximitats.
A banda de la substitució dels
arbres, l’Ajuntament té intenció de
condicionar tots els parterres de
l’avinguda, en els quals es plantarien plantes autòctones.

s’ha dut a terme d’una manera
esglaonada”.
Alhora, també incidia en què
i places del nucli antic, ja que en

com era el cas de la plaça Àngel
Marquès, també coneguda com
la plaça Vella”.

Els nous senyals.
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Activitats d’aquest agost, malgrat la Covid
DIJOUS 13 D’AGOST
*22.30 h a la pista de la piscina

Mesures sanitàries
a tots els actes

Amb motiu del 25è aniversari de la recuperació de la ballada de la jota a la Festa
Major. Música en directe
Aforament limitat.
Cal recollir prèviament la invitació
ment de Falset
DIVENDRES 14 D’AGOST
*19.00 h a l’Artesana
Concert de música clàssica
A càrrec de Robrecht de Roeck Sureda
(viol·locel) i Quintet de corda Mompou
FOTO: Miquel Bové

menors, dism.)
DISSABTE 15 D’AGOST
14, 15 i 16 D’AGOST
* De 12 a 14 / 18 a 20 a la Casa de la Festa

Missa solemne de l’Assumpció de la Mare de
-

A partir del dia 10, cal recollir la invitació

En l’organització d’aquests actes, siguin
iniciativa de l’Ajuntament o altres entitats,
s’aplicaran totes les mesures sanitàries
i de seguretat segons els protocols que
determinin les autoritats. En aquest sentit,
a banda que la mascareta i l’ús de gel
hidroalcohòlic seran obligatoris, l’Ajuntament informa que es prendrà la temperatura corporal a l’entrada de tots els
esdeveniments.
La venda d’entrades serà sempre anticipada, i a les taquilles no se n’expedirà
cap. Igualment, hi haurà registre personalitzat de tots els assistents, i l’aforament
serà limitat.
Lògicament, l’Ajuntament es reserva el
tats en funció de la situació sanitària de
cada moment.

–ÀVIES. Exposició d’homenatge a les àviConcert de la Banda de música Vila de Falset
Bové.
Cal adquirir les localitats anticipadament
a l’Ajuntament
–ESPAI I FESTA: Documentada i extensa
panoràmica del que és i ha estat històricament, a les viles i als barris de la ciutat
de Barcelona, el costum de guarnir les
places i els carrers amb motiu de festa.
Exposició cedida per l’lnstitut Ramon
Muntaner.

DIUMENGE 16 D’AGOST
*19.00 h, a l’Artesana
Espectacle infantil Circ Xic

Va ser el 1995 que la Jota de Falset va
tornar a instaurar-se com a peça clau del
Ball de coques de la Festa Major, convertint-se en el Cap de dansa i desplaçant al
la peça que el tanca, interpretada per la
Banda Vila de Falset. Ho celebrarem el dijous 13 d’agost (vegeu programa adjunt).

Cal adquirir les localitats anticipadament
a l’Ajuntament.

L’Ajuntament suspèn la Festa Major
L’Ajuntament de Falset ha decidit
suspendre els actes de la Festa
Major, que anualment tenen lloc
pels volts del 15 d’agost, amb
motiu de la Mare de Déu d’agost.
El regidor de Festes, Joan Coll,
va comunicar a mitjans de juliol
la decisió a les entitats locals que
participen en les festes.
Segons Coll, “la decisió s’ha pres
després d’avaluar diferents alternatives arran de la pandèmia de la
COVID-19”.
Coll apunta que “l’excepcionalitat
en la qual vivim ens obliga a ser
prudents, responsables i conseqüents, i no podem programar
ni celebrar els actes típics de la
nostra festa, malgrat que aquesta

decisió ens generi una tristesa
immensa”.

Santa Càndia
L’Ajuntament de Falset seguirà
de prop l’evolució de la situació
generada arran de la COVID-19
en les pròximes setmanes, ja que
aquesta evolució determinarà si
es poden celebrar les Festes de
setembre. Joan Coll subratlla que
“tots volem recuperar la normalitat i celebrar les cercaviles i els
actes tradicionals de Santa Càndia, però a hores d’ara es fa molt
difícil saber si podrem programar
aquests actes i en quines condicions”.

Ball dels gegants a la Quartera / FOTO: Miquel Bové
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no podran ser proclamats públicament, amb la qual cosa
aquestes fotos i aquest petit text són, ara per ara,
Isaac Jornet Arbonés van resultar escollits Pubilla i Hereu; Eva Reig Vilella i
i Oriol Roig Pelejà, 2a Damisel·la i 2n Fadrí.
FOTOGRAFIES: Miquel Bové
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Dalt a l’esquerra, la Pubilla i l’Hereu, Norma
Domènech Pellejà i Isaac Jornet Arbonés.
A l’esquerra, la 1a Damilsel·la i el 1r Fadrí, Eva
Foto superior dreta, la 2a Damisel·la i el 2n
Fadrí, Júlia Coll Valdivieso i Oriol Roig Pelejà
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L’INS Priorat amplia la seva
És un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social
L’INS Priorat ampliarà la seva
oferta formativa a partir del curs
vinent amb el Cicle Formatiu de
Grau Superior d’Integració Social.
Aquest cicle formatiu, que se
sumarà als 4 que actualment ja
ofereix el centre de Falset, arriba
després de les peticions fetes de
manera conjunta per l’INS Priorat
i l’Ajuntament al Departament
d’Educació, la darrera durant la
visita del conseller Josep Bargalló
al Priorat, el passat mes de novembre.
Amb la implementació del Grau
Superior d’Integració Social,
l’INS Priorat dona continuïtat a
les famílies d’estudis de Serveis
a la Comunitat i de Sanitat, per a
les quals ja ofereix el Grau Mitjà
d’Atenció a persones en situació
de dependència i el Grau Mitjà
de Cures d’auxiliar d’infermeria,
respectivament.
Magda Blasco, directora de l’INS
satisfets amb la decisió que ha
pres el Departament d’Educació perquè podem proporcionar
als alumnes de les famílies de
Serveis a la Comunitat i Salut una
en les nostres mans”. Blasco
apunta que “els alumnes, un
optaven per ampliar la seva
formació amb un grau superior
abans d’incorporar-se al mercat

L’Ajuntament de Falset ha habilitat un nou accés a l’Escola Antoni
Vilanova i la Llar d’Infants l’Espígol. Aquest nou accés connecta
tots dos equipaments amb la
zona est del municipi, concretament amb el passatge Sant Lluís.
El projecte ha tingut en compte
les demandes dels dos centres
educatius i la voluntat del consistori d’habilitar un nou accés que
facilités i fes més còmode per a
moltes famílies el fet d’acompade l’escola i la llar d’infants.

L’Ajuntament de Falset i l’Obra
Social “la Caixa” han formalitzat
un acord perquè persones grans
i famílies vulnerables puguin tenir
accés a equips informàtics, a
digital en el marc d’aquests dos
col·lectius.
L’acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de Falset i l’Obra
Social “la Caixa” ha permès adquirir quatre ordinadors portàtils
amb les llicències de software
necessàries. Aquests ordinadors,
que se sumen als quatre que
ja van ser adquirits per part de
l’Ajuntament de Falset en el marc
nològica!”, estan disponibles a
la Biblioteca Municipal Salvador
Estrem i Fa.
En aquest sentit, les treballadores d’aquest equipament
municipal poden donar suport
necessari als usuaris que en
facin ús, siguin persones grans
o membres de famílies vulnerables que no tenen possibilitat de
disposar d’equips informàtics als
respectius domicilis.

Exterior de l’institut.

laboral”. “Amb el Grau Superior
d’Integració Social, podem donar
resposta a aquesta necessitat”,
conclou Blasco.
Per la seva part, l’alcalde de
Falset, Carlos Brull, subratllava “la
bona entesa entre l’INS Priorat i
l’Ajuntament, una entesa que ens
ha permès fer forta una demanda
davant del Departament d’Educació”. En aquest sentit, l’alcalde
agraïa “als serveis territorials de

Acord per reduir
la fractura digital
al municipi

Marc Segarra, l’aposta per incorporar el Grau Superior d’Integració Social a partir del curs vinent a
l’INS Priorat”.
A banda de les famílies de Serveis
a la Comunitat i Salut, l’INS Priorat ofereix formació en la família
d’Indústries alimentàries, amb el
Grau Mitjà d’Elaboració d’olis i
vins i el Grau Superior de Vitivinicultura.

Els representants de l’Ajuntament de Falset i l’Obra Social
“la Caixa” han coincidit en el fet
que “el procés de transformació
tecnològica avança de manera
ràpida i constant, i massa sovint
gran i les famílies vulnerables de
l’actual entorn social”.
“Entenem que aquest fet no
es produeix per una manca de
capacitat de les persones, sinó
per la manca d’infraestructures
i eines, que és el que posem a
l’abast d’aquests col·lectius en
el marc d’aquest projecte”, han
apuntat les mateixes fonts.
A banda de la compra dels ordinadors, l’Ajuntament de Falset
recollida d’ordinadors durant el

Estat del nou accés que s’ha construït.

Cedits per veïns i veïnes de
Falset, els vuit equips informàtics
recollits van ser, un cop adequats per part de l’Ajuntament,
posats a disposició de famílies
que estan en situació de vulnerabilitat, segons els informes de
Serveis Socials.
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Falset se suma a un pla pilot comarcal
de compostatge de la fracció orgànica
La presentació del projecte va tenir lloc a l’absis del Castell el passat juliol
L’absis del Castell de Falset va
reunir (el 15 de juliol) alcaldes,
regidors i consellers del Priorat
en l’acte de presentació d’un pla
pilot comarcal de compostatge de
la fracció orgànica (que actualment es recull porta a porta en la
majoria de municipis) però també
de les restes vegetals agrícoles.
Es tracta d’un projecte pioner tant
en els petits municipis com en el
món rural, ja que també permetria
donar sortida a les restes de la
poda agrícola amb l’objectiu de
fer un compost orgànic de gran
qualitat per a usos agraris i que,
paral·lelament, permetria que els

D’una banda, la fracció orgànica
provinent de la recollida selectiva en tots els municipis i, d’una
poda agrícola. És per això que
la implicació i col·laboració de la
ciutadania i dels ajuntaments en
aquest pla pilot és fonamental.
“La presència avui, en aquesta
presentació, de tants representants municipals ja és una bona
notícia per al projecte, i demostra
que existeix un gran interès a la
comarca”, va dir Eva Mata, diputada delegada de Medi Ambient,
-

recurs propi que ara mateix no

El sector agrícola
L’alcalde de Falset, Carlos Brull,
va destacar que aquest és un prolecte important per Falset i tota la
comarca, ja que “a banda d’avantatges ambientals i agrícoles, pot
generar llocs de treball vinculats a
l’economia de kilòmetre zero, és
a dir, aquells llocs de treball que

Des d’aquest punt de vista, un
dels principals reptes que afronta
el pla pilot és la integració del
sector agrícola de la comarca,
que tradicionalment elimina les
restes vegetals de la seva pròpia
activitat mitjançant la crema en

una activitat econòmica social i
sostenible en el temps”.
El projecte, que es troba en fase
de redacció, és una iniciativa del
Consell Comarcal del Priorat, amb
la col·laboració de la Diputació de

per considerar que les restes
vegetals del treball agrícola són

aquest pla pilot es desenvolupi a
la comarca del Priorat, el projecte
es planteja en tot moment la seva
replicabilitat a d’altres comarques

El Pla Únic d’Obres i Serveis de
condicionament i modernització
de les instal·lacions de la deixalleria de Falset i, en conseqüència,
la millora dels serveis que s’hi
presten als usuaris, a les empreses i a altres poblacions del
Priorat.

Treballs de compostatge agrícola.

i regions europees, tot buscant
solucions locals a alguns dels
senta la generació i recollida de
residus en el món rural. Més enllà
de fer front des del món local a
l’emergència climàtica, aquest
pla pilot es proposa fer una
gestió de proximitat i ecològica

Aquesta notícia arriba pocs mesos
després que l’Ajuntament decidís
traspassar la titularitat dels teri la deixalleria al Consell Comarcal
del Priorat, ens que té la competència delegada de la gestió de
residus i que du a terme per mitjà
del Consorci per a la Gestió de

i tancar el cicle fent-los servir
d’adob orgànic a les zones de
de la matèria orgànica (restes de
de l’activitat agrícola i també de
l’activitat ramadera de qualitat)
fent un compost d’alta qualitat per
a usos agropecuaris i també pels
particulars que en puguin fer ús.
El compostatge tindria, per tant,
dues fonts de subministrament.

la Ribera d’Ebre.
El projecte de reforma preveu,
entre d’altres actuacions, la millora
de l’enllumenat i l’aposta per les
energies renovables, l’ampliació i
la millora dels molls de descàrrega, la instal·lació d’una bàscula de
control de residus, millores en la

l’ametller i avellaner, entre d’altres, reduint l’ús d’altres formes
mitigar les emissions de gasos
d’efecte hivernacle (GEH) ocasionades per la gestió actual dels
residus orgànics en el conjunt de
la comarca del Priorat.

gestió dels residus industrials i de
poda, etc.
“La proposta suposarà una gestió
important inversió en aquest equipament, inversió que difícilment
haguéssim pogut dur a terme com
Carlos Brull.
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L’Ajuntament

un espai de ‘coworking’ a Falset
L’Ajuntament de Falset té ara
mateix sobre la taula un projecte
de posada en servei d’un espai
de coworking al municipi, amb
la qual cosa fa una crida a tots
aquells que puguin estar-hi interessats a contactar amb el consistori. Segons quin sigui l’interès
entre la ciutadania, el projecte pot
prendre una dimensió o una altra.
El coworking és un espai ampli i
ben equipat que permet treballar amb comoditat i compartir

permet que el preu dels pisos
resulti força assequible, tenint
en compte els preus del mercat
immobiliari.
D’acord amb el projecte, els interessats haurien de constituir-se
en cooperativa i l’Ajuntament els
adjudicaria la propietat del solar.
En aquest sentit, el consistori
manté la crida als veïns que
puguin estar interessats en el

es i així, a més de compartir un
espai físic, es comencen a crear
sinergies i a compartir idees amb
altres empresaris (networking), i
a un preu inferior i més econòmic
que el despatx privatiu tradicional.
En aquest sentit, un espai de
coworking pot facilitar la constitució de noves empreses així
com la supervivència i el creixement de les empreses durant els
seva disposició una infraestructura d’espais i serveis avançats,
amb suport tècnic expert en
gestió empresarial.
Els espais d’allotjament empresarial són utilitzats, principalment,
per empreses amb base tecnològica i d’innovació i per professionals independents i creatius,
establint-se diferents tarifes en
funció de la periodicitat i l’ús.
Els avantatges principals que
presenten aquests espais d’allot-

L’Ajuntament manté sobre la
taula el projecte de promoció
de cinc nous pisos en un solar
de propietat municipal, actualment desocupat, amb la idea de
facilitar l’accés a un habitatge
a aquelles persones que volen
quedar-se a viure al municipi de
Falset.
El projecte preveu tirar-se endavant de manera cooperativa, una
fórmula força utilitzada a Cata-

contacte amb l’Ajuntament per
conèixer el detall del procés i la
promoció.

Cartell anunciador de Coworking a Falset.

jament empresarial són poder
disposar d’un espai professional
de treball, una millor productivitat
gràcies a l’entorn que treballar
des de casa, imatge professional
i de marca, compartir projectes i
cooperar, evitar l’aïllament creant
sinergies de treball i cooperativisme.

En opinió de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, “aquest és
un moment que també ofereix
oportunitats de fomentar un altre
tipus d’emprenedoria que pugui
impulsar iniciatives i negocis al

ser un atractiu per captar nous
veïns i veïnes”.

De 110 a 114 metres quadrats
Els pisos contemplats en el
projecte tenen una superfície
d’entre 110 i 114 metres quadrats, més garatge, traster i pati.
Cada pis comptaria amb rebedor,
cuina, sala d’estar i menjador,

estaria situat a la Sénia del Padró, a tocar del celler cooperatiu
de Falset, en una zona que ja és
residencial i a pocs minuts a peu
del nucli antic i de la majoria de
serveis.

Ampliació del polígon Sort dels Capellans
L’Ajuntament de Falset i l’Institut
Català del Sòl (Incasòl) treballen
en la futura ampliació del polígon
industrial Sort dels Capellans,
una ampliació que ve motivada
per l’interès i la demanda de sòl i
instal·lacions industrials que empreses del territori han transmès
al consistori falsetà. Les reunions
mantingudes entre l’Ajuntament
i l’Incasòl han posat de manifest
del projecte, entesa de la qual

se’n desprèn una proposta d’ampliació que abastaria una superfície d’uns 32.000 metres quadrats.
Més concretament, l’ampliació
del polígon Sort dels Capellans es
repartiria en dues àrees. La primera, d’uns 23.600 metres quadrats,
s’ubicaria al costat esquerre de
la carretera (en sentit Bellmunt
del Priorat) i s’hi emplaçarien
una vintena de naus industrials i
zones d’aparcament. La segona
-

drats, s’ubicaria al costat dret de
la carretera (en sentit Bellmunt
del Priorat) i contemplaria una
zona industrial i una zona per a
equipaments.
A banda d’aquestes dues àrees,
en la proposta d’ampliació del
polígon també es contempla la
instal·lació d’una rotonda a la
carretera de Bellmunt del Priorat,
que permetria regular el trànsit
de vehicles i els accessos a totes
dues àrees.

Entrada al polígon.
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Altres

Protocol de
seguretat a la
piscina municipal

Presentació de
la novel·la ‘La
memòria salvada’

D’ençà de la seva obertura, el

La sala d’actes del Consell
Comarcal del Priorat va acollir la
presentació de la novel·la històrica La memòria salvada, de

aplica un protocol d’actuació a la
piscina municipal amb l’objectiu
de garantir la seguretat dels usuaris i usuàries davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
El protocol segueix les recomanacions del Ministeri de Sanitat i altres documents emesos per orga-

mesures preventives van dirigides
a garantir el distanciament físic de
les persones usuàries, la neteja i
desinfecció de les instal·lacions,
el tractament de l’aigua, el control
de l’aforament i la ventilació dels
espais tancats”.

Donada la situació d’excepcionalitat a conseqüència de la COVID-19,
BASE ha ampliat els terminis de pagament dels tributs per facilitar el
compliment de les obligacions tributàries de famílies, autònoms i empreses. El quadre superior en concreta els detalls.

abans i després d’entrar al recinte
es poden consultar a la piscina
municipal i al web de l’Ajuntament
de Falset.

(La Canonja, 1951), molt vinculat
a Falset, és arquitecte de professió, a la vegada que un estudiós
urbanisme, ordenació territorial i
història. És autor de nombrosos
articles i llibres de divulgació i
crítica. De tot plegat en beu La
memòria salvada, que aplega i
recull -a la manera de narrativa de
gacions, coneixements, publicaci-

-

Falset.

Bingo de lectura
La Biblioteca Salvador Estrem i Fa
de Falset, amb motiu de la represa
de tots els seus serveis, ha posat
en marxa “Bingo de lectura”, una
proposta adreçada a lectors de
totes les edats i pensada especialment per a l’estiu.
El “Bingo de lectura”, es tracta d’una iniciativa cultural que
convida a llegir llibres de tots els
gèneres, tot omplint un cartronet
que permet cantar línia o bingo.
L’objectiu de l’activitat no és cap
altre que convidar la ciutadania a

L’Ajuntament de Falset ha disposat una trentena de torretes
als carrers Nou, dels Arcs i Sant
Francesc Xavier. A banda d’una
retes dissuadeixen els conductors
de circular a velocitats que puguin
suposar un risc per als vianants.
De fet, la mesura respon en bona
part a aquesta preocupació, la
qual ja havia estat trasllada al consistori per veïns i veïnes d’aquests
carrers en més d’una ocasió.

que, en principi, ens proporciona
l’arribada de l’estiu. Els participants que hagin llegit un mínim de
sis llibres participaran en el sorteig
estiu.
Des de principi de juliol, la Biblioteca torna a oferir els seus serveis
habituals al complet, tot i que,
com és lògic, la mascareta és obligatòria i cal garantir la distància
de seguretat i totes les mesures
de seguretat i higiene que dicten
les autoritats sanitàries.

en la 1a Fira del Vi de Falset ONLINE
les autoritats que van participar en la 1a Fira del Vi de Falset ONLINE,
que es va celebrar el primer cap de setmana de maig (en les mateixes
dates que havia de celebrar-se la 25a Fira del Vi de Falset, suspesa
arran de la Covid-19). La 1a Fira del Vi de Falset ONLINE, en els seus

i instagram). En vistes de l’èxit de convocatòria aconseguit, les institucions organitzadores de l’acte (l’Ajuntament de Falset, la DO Montsant
i la DOQ Priorat) ja es plantegen la possibilitat de repetir la iniciativa en
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Tractament de millora a la gespa

tractament per recuperar el seu bon estat. Aquest mes d’agost s’ha dut
a terme un procés de raspallat de la gespa i redistribució del cautxú. A
més, s’ha actuat de manera especial en aquelles zones en les quals el
seu deteriorament es trobava més avançat.
La regidora d’Esports, Àngels Rocamora, subratlla que aquesta actuun estat òptim”. Rocamora incidia en el fet que “aquests manteniments
periòdics són indispensables, sobretot si es té en compte l’ús intensiu

tra la Covid-19 organitzades per l’Ajuntament de Falset, la DO Montsant
i la DOQ Priorat. La primera de les subhastes va tenir lloc en el marc de
la Fira del Vi de Falset ONLINE, tot i que posteriorment se’n van organitzar dues més. Xavier Graset va ser l’encarregat de conduir les tres
tigació Sanitària Pere Virgili, amb l’objectiu de donar suport a la recerca
contra la Covid-19. L’IISPV és un institut de referència nacional i internacional en investigació i translació biomèdica, escollit pels organitzadors

L’Ajuntament arranjarà el sender
de Sant Gregori a Sant Cristòfol
L’Ajuntament arranjarà el sender que uneix les ermites de Sant Gregori
i Sant Cristòfol, una mesura d’adequació per a l’ús públic d’itineraris de
divulgació del patrimoni i els hàbitats de l’Espai Grèfol.
En el projecte d’arranjament, redactat per l’equip tècnic del Consorci de
la Serra de Llaberia, es preveu un tram nou en el traçat del sender, que
substituirà un tram que no es troba en condicions òptimes i que presenEn el marc de les actuacions a l’Espai Grèfol, l’Ajuntament també preveu la ubicació de plafons informatius i una tanca que regularà l’accés
a aquest espai, en els casos en els quals aquest estigui prohibit, com
és el cas dels episodis d’alt risc d’incendis, cosa que ja va succeir el
passat 2019.
D’altra banda, també cal destacar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa
per a la Conservació de la Natura.
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