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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 

3

Aquest és un any difícil per a 
tothom. Per a les famílies, les 
persones treballadores, les em-
preses, els nens i les nenes, els 
i les joves i la gent gran d’arreu 
del món. Un any excepcional 
per a tota la societat, que vivim 
una situació que no havíem pre-
vist ni imaginat. Ni tan sols ens 
passava pel cap que nosaltres 
poguéssim viure una pandèmia. 
Tot i que hem avançat molt, 
encara ens hem de mantenir 
alerta, ja que tot i els avenços 
que ens fan tenir esperança, 
encara queda un llarg cami.
Des d’un ajuntament, la situació 
tampoc és gens plàcida ni fàcil 
de gestionar perquè, com ens 
ha passat a tots i a totes, els 
darrers mesos ens han obligat 
a enfrontar-nos a problemes del 
tot nous i, alhora, molt tràgics 
i dolorosos. Malgrat tot, hem 
treballat amb intensitat cada 
dia per gestionar aquesta crisi 
sanitària de la millor manera que 
hem sabut. Hi hem posat moltes 
hores, hem reorganitzat tots els 
serveis i el contacte amb les 
administracions superiors ha 
estat continuat. 
Creiem que hem actuat amb 
responsabilitat i serenitat.  Tot i 
això, tot ha estat molt nou i, dia 
rere dia, anàvem aprenent com 
afrontar situacions que eren 
noves per a tothom i com ate-
níem els reptes que la situació 
excepcional ens plantejava.
Creiem que hem fet el que ha-
víem de fer, i ens ha tocat lluitar 
localment contra la pandèmia 
des de molts fronts diferents: 
des de una perspectiva mera-
ment administrativa, però també 
des dels àmbits sanitari, educa-
tiu, social, comercial, cultural...
Lògicament, des de l’Ajunta-
ment, com tots vosaltres, també 
hem viscut amb una enorme 
preocupació el cas de la resi-
dència Les Vinyes. Ha estat una 
situació dolorosa i és per això 
que, des del primer moment, 
vam insistir a la Generalitat en la 
necessitat de donar resposta a 
una crisi que afectava la majoria 
dels residents i va causar un 

Contra la COVID, 
l’Ajuntament 
no s’ha quedat
de braços creuats

CARTA DE L’ALCALDE

CARLOS BRULL

Temps difícils
número elevat de morts. Fa pocs 
dies, la Generalitat va aixecar la 
intervenció de la residència, en 
donar el brot per superat. 
No obstant això, nosaltres no 
deixarem de mantenir contacte 
permanent amb els departa-
ments de Salut i de Treball i, a la 
vegada, estarem ben alerta per 
què s’implementin les mesures i 
millores que pertoca.
En aquest sentit, des de l’Ajunta-

ment hem intentat ser pro-actius 
i, de fet, com sabeu, vam decidir 
compartir amb vosaltres (via 
bandos, xarxes i comunicats) 
tota la informació que anàvem 
recopilant i que només fèiem 
pública quan estava perfecta-
ment contrastada, tot i que això 
requerís d’un cert temps. De fet, 
com a Ajuntament, hem estat 
gairebé l’única font que ha anat 
informant de l’evolució del brot, i 
ho vam fer, des del primer dia.
Ara ens toca recuperar-nos del 
cop, traslladar el nostre condol 
a les famílies amb difunts i, se-
guidament, seguir treballant per 
garantir el funcionament de la 
residència, entès com un servei 
essencial en una comunitat en-
vellida i de caràcter rural. 
Paral·lelament, cal que obrim 
un debat de país, absolutament 
necessari, sobre el sistema resi-
dencial i la manera com s’ha de 

relacionar amb el sistema públic 
de salut. Ens cal una profunda 
reflexió col·lectiva que, al nostre 
entendre, transcendeix el fet 
estrictament local. 
Des d’una perspectiva munici-
pal més àmplia, des del primer 
dia ens hem centrat a fer front 
a l’emergència i, de fet, és una 
bona notícia que els serveis 
municipals han seguit funcio-
nant en tot moment. Més enllà 
dels equipaments que van haver 
de tancar en el confinament, 
l’administració ha seguit acti-
va. Els serveis bàsics han estat 
sempre garantits, i on no ha 
arribat l’Ajuntament ho han fet 
voluntaris i entitats, als quals 
hem d’estar agraïts. Aquesta ha 
estat i serà una de les obsessi-
ons de l’actual equip de govern: 
seguir garantint la prestació dels 
serveis municipals, encara que 
els ingressos disminueixin. No 
podem fer passos enrere, però, 
lògicament, sí que caldrà reduir 
algunes partides i haurem de ser 
prudents i realistes en l’execu-
ció del pressupost. És possible 
fer-ho, i aquest equip de govern 
remourà cel i terra a la recerca 
dels fons necessaris per mante-
nir l’activitat i seguir impulsant 
projectes d’interès municipal. 
En paral·lel, des del govern 
entenem que, ara més que mai, 
cal estar al costat de la gent que 
ho passa malament, i és per això 
que treballem de manera coor-
dinada amb els Serveis Socials i 
amb associacions com Càritas i 
Creu Roja, la qual cosa ens per-
met atendre casos d’emergència 
social. De la amateixa manera, 
estem en contacte continuat 
amb la direcció del CAP, i vull 
aprofitar per agrair de tot cor el 

treball professional i abnegat 
que, al llarg dels darrers mesos, 
han dut a terme tots els sanita-
ris de l’Àrea Bàsica de Salut de 
Falset. 
Alhora, com ja sabeu, hem 
posat en marxa diversos plans 
de xoc. En el primer, coincidint 
amb el confinament total, es va 
acordar no cobrar les llicènci-
es de terrasses,  bonificar la 
taxa d’escombraries comercial 
durant el tancament obligatori, 
no cobrar l’escola bressol ni 
tampoc els lloguers del espais 

municipals tancats.
Ara mateix, s’ha iniciat un 
segon pla de xoc, que està fent 
efectiva la distribució de vals de 
descompte de 15€ per invertir a 
la seixantena de comerços que 
s’han adherit a la campanya.
Malgrat tot, la situació segueix 
sent complicada. No hem de 
defallir, però tampoc hem de 
llençar les campanes al vol 
preveient que la vacuna aca-
barà amb la pandèmia d’avui 
per demà. Hem de seguir sent 
solidaris i fent cas als consells 
sanitaris. Tots i totes som pe-
ces essencials de l’engranatge 
que ens permetrà dir adéu a la 
COVID. Ens cal responsabilitat i 
cura per part de tothom, ciuta-
dania i administració. 
Per part nostra, estem conven-
çuts que el 2021 serà un any 
millor, i des del govern segui-
rem treballant per fer realitat 
els nostres compromisos. Ens 
proposem seguir fent camí 
i no renunciar als projectes 
que tenim. Tots els regidors i 
regidores volem ser optimistes, 
encara que costi. La nostra 
obligació segueix sent desviu-
re’ns per fer realitat el nostre 
projecte municipal. 
Bon Nadal i un feliç 2021!

Seguirem 
treballant per 
garantir els serveis 
bàsics municipals
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Agents cívics 
contra la Covid

Des de principis d’octubre, l’Ajun-
tament compta amb dos agents 
cívics per conscienciar i divulgar 
entre la població les mesures de 
prevenció i seguretat per fer front 
a la COVID-19. La tasca dels 
agents és recordar l’ús obligato-
ri i adequat de la mascareta, la 
necessitat de mantenir la distàn-
cia de seguretat i complir amb els 
límits d’aforament, i la recoma-
nació de rentar-se les mans amb 
freqüència amb gels hidroalcohò-
lics. Els agents focalitzen la seva 
tasca en la via pública i en espais 
tancats i privats, com comerços, 
bars, restaurants, etc. En aquest 
sentit, presten especial atenció a 
les hores en les quals es registren 

més concentracions i moviments 
de persones.
Els agents cívics no tenen capa-
citat per sancionar les persones i 
establiments que incompleixen les 
mesures obligatòries de prevenció 
i seguretat. No obstant això, sí 
que poden donar l’avís i requerir 
l’acció dels agents policials en 
cas que sigui necessari.
Des de l’inici de la pandèmia, 
l’Ajuntament de Falset ha trans-
mès a la ciutadania la necessitat 
de seguir amb rigor les mesures 
de prevenció i seguretat per fer 
front a la propagació del virus al 
municipi. La incorporació dels dos 
agents cívics ha estat un pas més 
en aquest sentit.

Els agents cívics patrullen per Falset des del mes d’octubre passat. 

La programació de tardor de 
L’Artesana s’ha vist afectada 
per les mesures decretades 
per la Generalitat per frenar la 
COVID-19. De fet, quatre espec-
tacles van haver de ser suspesos 
(la pel·lícula Pinocchio, l’obra De 
mares i filles, el Concert de Santa 
Cecília i el documental Vignes 
dans le rouge). 
Al marge, l’Artesana ha registrat 

una xifra de 365 espectadors en 
les activitats que sí que s’han ce-
lebrat (al tancament de la revista). 
La xifra ve condicionada per les 
limitacions d’aforament i també 
pel confinament perimetral en 
cap de setmana.
L’Ajuntament agraeix “la bona 
resposta del públic, malgrat les 
circumstàncies” i espera “anar re-
cuperant la normalitat, perquè el 

teatre L’Artesana és per a Falset 
i la comarca un equipament de 
primer ordre, amb propostes per 
a tothom”. L’Ajuntament anima 
la gent a assistir a L’Artesana i 
seguir les seves xarxes socials, 
a Facebook i Instagram, en les 
quals s’ofereix tota la informació 
de la programació. També espera, 
al llarg dels propers mesos, habi-
litar la venda online d’entrades. 

Alterada la programació de L’Artesana

Espectacle a l’Artesana.

El departament de Treball i Afers 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya va resoldre, el passat 
10 de desembre, la finalització de 
la intervenció de la residència Les 
Vinyes de Falset. 
Segons la nota feta pública 
el passat 14 de desembre, la 
residència “es troba actualment 
en les condicions adequades 
per tal que es retorni la gestió a 
l’entitat Corfalin SL, després de la 
intervenció temporal que ha estat 
gestionada per STS Gestió de 
Serveis Socio Sanitaris”. 
La residència va ser intervinguda 
per la Generalitat el passat 19 
d’octubre. En el moment de la in-
tervenció, l’Ajuntament de Falset 
havia expressat reiteradament a 
l’entitat gestora de la residència 
i als departaments competents 
de la Generalitat, la necessitat 
de donar resposta a una crisi 
sanitària que afectava a la majoria 
dels residents, havia causat 
nombroses morts i tenia enorme-
ment preocupats els familiars i el 
conjunt de la població.

Inici del brot al setembre
Els primers casos del brot de CO-
VID-19 que va afectar la residèn-
cia es van fer públics a final del 
mes de setembre. 
Setmanes després, en el moment 
de la intervenció, els afectats eren 
22 treballadors i 109 residents 
(d’un total de 118). 
Va ser el dia 4 de novembre que 
la residència va deixar de tenir 
residents amb simptomatologia o 
amb diagnòstic positiu. El brot va 
deixar 44 defuncions a conse-
qüència directa de la COVID. 

Prop de 800 alumnes van iniciar 
al setembre el curs escolar als 
centres educatius de Falset: l’Es-
cola Antoni Vilanova (al voltant 
de 330 alumnes) i l’INS Priorat (al 
voltant de 450 alumnes). També 
cal sumar-hi els nens i nenes de 
la Llar d’Infants l’Espígol (uns 18 
infants). 
Els protocols de prevenció 
i seguretat per fer front a la 
COVID-19 han marcat aquests 
mesos i, en el cas dels alumnes 
de batxillerat i cicles formatius, 
s’ha aplicat les darreres setma-
nes un ensenyament híbrid, en el 
qual es combinen les modalitats 
presencial i virtual.
En aquest curs escolar totalment 
atípic, el cert és que als centres 
educatius de Falset l’activitat 
docent s’ha pogut desenvolupar 
amb força normalitat, ateses les 
circumstàncies actuals. D’ençà 
de l’inici de curs i fins al tanca-
ment d’aquesta revista, única-
ment s’han hagut de confinar 
tres grups, si sumem l’escola i 
l’institut, ja que a la llar d’infants 
no s’hi ha detectat cap cas. 
Tots tres grups es van confinar 
durant les primeres setmanes i 
no es va produir cap episodi de 
contagi.
En aquest sentit, l’Ajuntament 
subratlla i agraeix “el gran esforç 
que estan fent els docents i els 
equips dels centres educatius en 
un curs tan excepcional”. Alhora, 
confia “en la responsabilitat 
de tota la comunitat educativa 
de Falset, des dels centres als 
alumnes i famílies, per seguir ti-
rant endavant el curs de la millor 
manera possible”.

Força normalitat 
en l’inici d’un 
curs escolar atípic

L’ANY DE LA COVID

Fi de la intervenció  
de la residència 
arran d’un brot
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Treballs arqueològics 
a la muralla i el Portal del Bou
L’Ajuntament en preveu la seva restauració i la consolidació

A petició de l’Ajuntament de Fal-
set, arqueòlegs de la Generalitat 
de Catalunya estan duent a terme, 
en aquests moments, una inter-
venció arqueològica al Portal del 
Bou i al tram de l’antiga muralla 
que hi ha en el carrer de l’Hospital 
Vell. Aquesta és una intervenció 
de caire preventiu, és a dir, allò 
que s‘hi fa és un estudi anterior a 
l’execució de qualsevol actuació. 
La gènesi d’aquesta intervenció 
arqueològica cal buscar-la en un 
despreniment de roques que es va 
produir en el tram de muralla del 
carrer Hospital vell fa uns mesos. 
Aquest incident va dur l’Ajunta-
ment a plantejar-se l’execució de 
treballs de consolidació i restaura-

ció d’aquest element patrimonial 
que servia per tancar el poble 
perimetralment. Fruit d’aquest ne-
guit, el primer pas és documentar 
arqueològicament el monument, 
i fer-ne un aixecament topogrà-
fic, que l’Ajuntament va sol·licitar 
al departament de Cultura de la 
Generalitat.

Treballs ja en marxa
El passat mes de novembre, Cul-
tura ja va donar-ne el vist-i-plau i 
va emetre un informe favorable i, 
de fet, aquest mes de desembre 
ja s’ha procedit a fer l’aixecament 
topogràfic i altres treballs de ca-
ràcter arqueològic. Posteriorment, 
la memòria definitiva que redactin 

els arqueòlegs ha de marcar les 
pautes dels treballs de restauració 
i consolidació que es vulguin dur 
a a terme.
“L’objectiu no és fer cap gran 
obra ni al Portal del Bou ni a la 
muralla, sinó que el que busquem 
és tenir un millor coneixement del 
monument i alhora procedir a fer 
els treballs imprescindibles per 
garantir la seva bona conserva-
ció”, segons fonts municipals.
El Portal del Bou i els seus trams 
adjacents de muralla són els 
elements més ben conservats del 
tancament perimetral de la po-
blació des dels origens del poble 
Falset. El del Bou és, de fet, l’únic 
portal que es conserva.

Tram de la muralla del carrer de l’Hospital vell. 

La pandèmia de la COVID-19 
ha retardat l’acabament dels 
treballs de la Llar Residència de 
l’Associació Montsant, tot i que ja 
es troben en una fase molt avan-
çada i l’edifici entrarà en servei 
abans que s’acabi l’any. Ubicada 
al Tancat, aquesta residència és 
una infraestructura reivindicada 
llargament, que acollirà persones 
amb discapacitat intel·lectual.

Concretament comptarà amb 
16 places, 12 de les quals seran 
per a residents fixes i 4 es desti-
naran a persones que s’hi estaran 
durant un període de temps de-
terminat. Així mateix, l’entrada en 
funcionament suposarà feina per 
a 8 professionals que conforma-
ran l’equip directiu, així com per a 
les persones que s’encarregaran 
dels serveis de cuina i neteja.

La construcció ha estat pro-
moguda per l’Associació Mont-
sant i la Fundació Astres, que 
n’assumirà la titularitat. Ha comp-
tat amb la col·laboració i finança-
ment del govern de la Generalitat, 
Caixabank i la Fundació ONCE. 
L’Ajuntament i el Consell Comar-
cal han donat suport institucional 
i han acompanyat tècnicament 
l’elaboració del projecte.

La Llar Residència Montsant ja és a punt

La Generalitat de Catalunya 
ja compta amb el pressupost per 
dur a terme un estudi de viabi-
litat sobre la posada en marxa 
d’un alberg de joventut a Falset. 
La notícia la va comunicar el 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani, en 
el transcurs de la seva visita al 
municipi, a principis del passat 
mes de setembre.

La posada en marxa d’aquest 
alberg, que seria el primer de 
la xarxa d’albergs Xanascat al 
Priorat, és una petició expressa 
de l’Ajuntament, que vol destinar 
a aquest ús l’edifici de l’antiga 
residència de la gent gran. 

Emplaçat al carrer de Santa 
Joaquima de Vedruna, l’edifi-
ci proposat compta amb cinc 
plantes i una superfície útil que 
suma un total de 1.476 metres 
quadrats.

Segons el conseller El 
Homrani, “val la pena fer l’anà-
lisi d’aquesta possibilitat, tenint 
en compte que aquesta és una 
comarca que no té cap alberg 
de joventut, una iniciativa que 
permet el turisme social arrelat al 
territori i que el jovent conegui tot 
el país”. 

Els objectius dels albergs 
que configuren la xarxa Xanascat 
són el foment i la promoció del 
turisme, l’educació, el desen-
volupament integral dels joves, 
l’associacionisme i el benestar 
social. Alhora, també transmeten 
el coneixement sobre la realitat 
geogràfica i territorial d’arreu de 
Catalunya.

La Generalitat 
estudia la viabilitat 
d’un alberg de 
joventut a Falset 

El nou edifici, situat al Tancat. 
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L’Ajuntament de Falset ha 
aprovat per primer cop a la seva 
història una ordenança municipal 
reguladora del paisatge urbà. La 
finalitat és “regular la protecció 
del paisatge urbà i fomentar els 
seus valors ambientals i culturals, 
establint la prevalença del dret 
col·lectiu dels ciutadans a perce-
bre un entorn urbà agradable, en-
dreçat, harmònic i en relació amb 
el dret individual a utilitzar aquest 
entorn en el seu propi interès”. 
Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta ordenança es determi-
na una àrea de protecció paisat-
gística (Zona Antic Urbà) més 
restrictiva, amb determinacions 
específiques ateses les caracte-
rístiques patrimonials d’aquesta 
àrea urbana, i també una altra 
zona (Eixample Urbà) amb deter-
minacions també concretes.

Disposicions diverses
Pel que fa als edificis, l’ordenan-
ça preveu un seguit de disposi-
cions generals, però alhora n’in-
corpora d’altres d’específiques 
per al manteniment de façanes, 
cobertes, colors, parets mitgeres, 
il·luminació de façanes, conduc-
cions i connexions de serveis, 
antenes, etc.
El document també regula el 
tractament dels espais lliures 
d’edificació en la tipologia d’edi-
ficació aïllada, que es correspon 
de manera molt important amb 
els àmbits industrials i terciaris. 

Enllestida una ordenança 
reguladora del paisatge urbà
L’Ajuntament es dota d’aquest document per primer cop

Vista del nucli urbà de Falset des del castell. 

També s’incorporen a aquesta 
ordenança aquells aspectes que 
actualment ja estan regulats en 
el POUM vigent i que no tenen 
caràcter urbanístic, amb l’objectiu 
que siguin ampliats i/o substituïts 
per aquestes noves premisses. 
Finalment, els darrers capítols 
d’aquesta ordenança regulen els 
procediments de tramitació de 
les autoritzacions administratives 
i els aspectes de protecció de la 
legalitat, infraccions i sancions.
L’Ajuntament considera que 
aquesta ordenança ha d’establir 

els fonaments per a “la creació 
i consolidació d’una cultura del 
manteniment i de recuperació del 
paisatge urbà des de l’actuació 
mesurada sobre determinats ele-
ments de les edificacions”.
De la mateixa manera, l’Ajunta-
ment és ben conscient que un 
salt endavant d’aquesta classe 
“requereix el temps i la necessà-
ria implicació de tots els ciuta-
dans, associacions, organismes 
i empreses que intervenen en 
la millora del paisatge urbà del 
nostre poble”.

La Diputació de Tarragona ha 
aprovat el programa d’inversions 
presentat per l’Ajuntament de 
Falset al Pla d’Acció Municipal 
del període 2020-2023, un pro-
grama d’ajuts fonamental per a la 
inversió durant aquests anys. 
Alhora, també ha informat de 
l’import concedit a les accions 
de 2020: l’habilitació d’un mòdul 
de serveis higiènics a l’absis del 
Castell (42.4862,14 €) i l’ade-
quació d’un camí saludable al 

voral de la carretera de Reus 
(36.213,95 €). Totes dues actuaci-
ons s’iniciaran al gener.
En el cas del mòdul de serveis 
higiènics a l’absis, el projecte 
millorarà la funcionalitat d’aquest 
espai per organitzar-hi esdeve-
niments, atès que aquesta es 
veu limitada pel fet que els únics 
serveis higiènics es troben a la 
zona de museu. 
L’actuació, que garantirà l’acces-
sibilitat de l’edifici a les persones 

amb mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació, respectarà l’espai 
de terrasses del pati interior del 
Castell i el volum exterior de 
l’església.
En el cas del camí saludable a 
la carretera de Reus, el projecte 
consistirà a condicionar i millorar 
prop de 400 metres d’un dels 
vorals, protegint-lo dels vehicles 
que transiten per la carretera i 
habilitant diversos punts amb 
seients en els llocs que tenen 

ombra.
Al marge d’aquests dos projec-
tes, la Diputació de Tarragona 
també ha aprovat 51.234,43 € 
per a despeses corrents d’aquest 
2020. 
Per últim, en el marc del PAM, 
l’any 2021 es preveu la reforma 
de la piscina municipal i la instal-
lació d’una pista multiesportiva 
a l’Euterpe. De cara al 2022, 
l’Ajuntament arranjarà la pista del 
pavelló poliesportiu.

Aprovat el programa d’inversions del PAM de la Diputació

L’Ajuntament treballa, en aquests 
moments, per fer efectiva una 
petita ampliació del  polígon 
industrial Sort dels capellans, atés 
que a Falset, en aquest moment. 
no hi ha disponibilitat de naus 
industrials. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament intenta accelerar 
l’ampliació d’aquest polígon 
(encara que sigui a petita escala), 
sense renunciar a un projecte de 
creixement més ambiciós (fins a 
32.000 metres quadrats) que ja té 
damunt la taula.
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per impulsar aquesta amplia-
ció de mínims, i ha començat a 
parlar-ne amb l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) de la Generalitat. La 
idea és donar resposta, com més 
aviat sigui possible, a l’interès i 
la demanda de sòl i instal·lacions 
industrials que mostren  diverses 
empreses. “No es tracta de deixar 
de banda l’ampliació que ja tenim 
planificada al costat esquerre de 
la carretera (en sentit Bellmunt del 
Priorat), sinó de posar en marxa 
una ampliació més reduïda però 
més fàcil de tirar endavant en 
uns moments complicats com els 
actuals”, segons fonts municipals. 
L’objectiu és que l’ampliació 
pugui fer-se efectiva a final de 
2021, i que sigui un promotor qui 
urbanitzi i construeixi les naus. 
Alhora, l’Ajuntament demana, a 
les empreses que puguin tenir-hi 
interès, que ho comuniquin al 
consistori, ja que una demanda 
important de naus podria ser un 
estímul per als promotors amb 
vistes a emprendre l’ampliació del 
polígon més ambiciosa. 

Petit projecte 
d’ampliació del 
polígon industrial
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L’Ajuntament ha concedit 10.000 
euros en subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de lucre 
de Falset. Podien ser objecte 
d’aquests ajuts els programes i 
activitats culturals, socials i espor-
tius que tinguessin com a finalitat 
el foment de l’associacionisme, 
la participació ciutadana i la 
solidaritat.
En la darrera convocatòria s’han 
atorgat subvencions a set entitats, 
atenent així totes les sol·licituds 
presentades. Les beneficiàries 
han estat l’Associació Montsant, 

l’Associació Musical Vila de 
Falset, l’AMPA Antoni Vilanova, La 
Carinyena, Solcats, la Creu Roja i 
Càritas.

Criteris de concessió
Els criteris de concessió de les 
subvencions han tingut en comp-
te, entre altres, l’interès social 
del projecte, la coherència entre 
els objectius de l’activitat i els 
resultats, el nombre de benefici-
aris, la participació de voluntariat 
i la col·laboració de l’entitat amb 
altres organitzacions.

Concedits 10.000€ en subvencions a entitats

El camí de la Fuïna, que connec-
ta Falset i l’institut (INS Priorat) 
és un dels camins en els quals 
l’Ajuntament posarà el focus 
durant el 2021. 
L’objectiu és fer més segura 
una via utilitzada diàriament 
per molts alumnes en els seus 
desplaçaments entre el centre 
educatiu i el poble. 
De fet, les actuacions en aquesta 
via responen a una demanda de 
l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) de l’INS Prio-
rat, compartida per l’Ajuntament.
En aquest sentit, el camí serà 
senyalitzat amb indicacions de 
reducció de velocitat fins a 20 
km/h i de proximitat de centre 
escolar. 
Alhora, també s’hi instal·larà 
un sistema de semàfors en dos 
punts del camí, que alertarà 
els vehicles de la necessitat de 
reduir la velocitat de la marxa.
Al marge del camí de la Fuïna, i a 
banda dels manteniments habi-
tuals en tots els camins, l’Ajun-
tament de Falset també preveu 
millores en el ferm del camí dels 
Fontanals, per eliminar-ne els 
nombrosos clots. 
També està prevista la recupera-
ció de dos camins, el camí dels 
Molins (a mà esquerra direcció 
a Bellmunt del Priorat, passada 
l’antiga vaqueria) i el camí del 
Mas Obac (a mà esquerra a la 
carretera de Porrera, a l’alçada 
de l’INS Priorat). Aquest últim 
comunicaria amb el camí dels 
Masos.

Senyalització d’itineraris
D’altra banda, l’Ajuntament estu-
dia la possibilitat de senyalitzar 
diversos itineraris pels camins 
del terme municipal. 
Es tracta d’una iniciativa de 
caire turístic que convidaria els 
visitants a gaudir del paisatge 
del territori, alhora que incidiria 
en els diferents recursos que 
aquests podrien trobar al llarg 
dels diferents recorreguts, com 
cellers i cases rurals, per posar 
alguns exemples. 
Els diferents itineraris senyalit-
zats es recollirien en un plà-
nol informatiu i serien també 
consultables des dels dispositius 
mòbils.

Previsió de 
millora de camins 
al llarg de 2021

L’Ajuntament, a la Quartera. 

Cessió d’espais 
a diverses entitats

L’Ajuntament ha cedit gratuï-
tament a l’associació Prioritat 
un espai a la Casa de la Festa, 
als baixos de Can Magrinyà. La 
cessió de l’espai, per a quatre 
anys prorrogables, es recull en un 
conveni signat el novembre per 
la presidenta de Prioritat, Pilar 
Just, i l’alcalde de Falset, Carlos 
Brull. L’Ajuntament considera que 
aquesta és una bona manera de 
donar suport a una entitat que 
aglutina el teixit socioeconòmic 
i cultural del Priorat entorn dels 
valors del paisatge cultural de 
la comarca, que persegueix el 
reconeixement com a Patrimoni 
mundial per part de la UNESCO.
D’altra banda, tot i que els res-

pectius convenis estan pendents 
de signar (se signaran propera-
ment), l’associació sociocultural 
La Carinyena i Òmnium Cultural 
Priorat també disposen d’un espai 
cedit per l’Ajuntament a La Casa 
de la Festa. 
En aquest sentit, l’Ajuntament 
destaca la polivalència d’aquest 
equipament, així com la voluntat 
del consistori d’ajudar les entitats 
en allò que li sigui possible.
A banda dels espais interiors de 
la Casa de la Festa, les entitats 
de Falset també poden fer ús de 
la placeta que es troba davant 
l’entrada de l’edifici, sempre que 
ho sol·licitin prèviament a l’Ajun-
tament.

Signatura de la cessió d’un espai a l’associació Prioritat. 

La Biblioteca Pública Salvador 
Estrem i Fa segueix prestant 
servei als usuaris diàriament, i els 
darrers mesos ha engegat iniciati-
ves com ara el prèstec domiciliari, 
que permet fer arribar la lectura, 
la música o el cinema a cases 
particulars. 
Paral·lelament, la Biblioteca se-
gueix oferint als centres educatius 
de tota la comarca lots de llibres 
seleccionats especialment per 
treballar alguna matèria o projecte 
educatiu. En aquest sentit, a 
tall d’exemple, aquest mes de 
desembre són una desena els lots 
que la Biblioteca té distribuïts en 
centres escolars de la comarca, 
el que per si sol representa tenir 
mobilitzats uns 500 llibres.
Pel que fa a l’ús de la Biblioteca 
de manera presencial, l’activitat 
ha caigut sobre un 40% arran 
de la declaració de l’emergència 
sanitària, la qual cosa significa 
que, ara mateix, són una seixan-
tena les persones que accedeixen 
a l’equipament cada dia, mentre 
que abans de la pandèmia eren 
un centenar. D’altra banda, creix 
el número d’usuaris de serveis de 
prèstec digital com ara la plata-
forma e-biblio. 
Tot i el descens dels usuaris pre-
sencials, la xifra millora l’estadísti-
ca mitjana de les biblioteques del 
país, que a les ciutats ha arribat a 
caigudes del 80%.  La Biblioteca 
insisteix que es tracta d’un espai 
segur, on es compleix el percen-
tatge d’aforament i se segueixen 
totes les mesures  sanitàries. 

La Biblioteca 
manté els serveis 
i en crea de nous
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L’Ajuntament va posar en marxa 
el passat 12 de desembre la 
campanya “Vals fem Falset”, una 
campanya d’impuls del comerç 
local que es perllongarà fins al 
17 de gener de 2021. En el  marc 
d’aquesta campanya, a la qual 
s’han adherit una seixantena de 
comerços de la localitat, l’Ajun-
tament ha previst repartir 3 vals 
de 5 € a 1.100 unitats familiars 
del municipi (15 € en vals per 
unitat familiar). Els vals es poden 
utilitzar en fer una compra mínima 
en els comerços adherits, que es 
poden consultar a la pàgina web 
del consistori www.falset.org). 
Per cada 10 € de compra es pot 
utilitzar un val de 5 €.
En total, l’Ajuntament inverteix 
en aquesta campanya 16.500 
€, amb l’objectiu de generar un 
volum de negoci molt superior 
a aquesta xifra. Com s’explica 
des de l’Ajuntament, “la fórmula 
no implica només una injecció 
de 16.500 € en el comerç local, 
també incentiva la compra de 
béns i serveis a negocis del poble 
per una xifra superior als diners 
invertits en la campanya, ja que la 
utilització dels vals depèn d’una 
compra mínima”. 

L’Ajuntament inverteix 16.500€ en una 
campanya d’impuls del comerç local
La iniciativa repartirà 15€ en vals a les unitats familiars del poble

DISSABTE, 19
l 13.00 h. Rifa a favor de la Mara-
tó de TV3 (Ràdio Falset). Organit-
za: Dones de la Quartera.

DIJOUS, 24
l 10.30 h. Des de la Parròquia de 
Santa Maria, retransmissió de la 
Missa del gall (Ràdio Falset).

DIVENDRES, 25
l 13.00 h. Missa del dia de Nadal 
(Ràdio Falset)
l 17:00 h. Inici de la programació 
especial de Nadal al TeleServei i 
Ràdio Falset: cantada de nadales 
pels alumnes de l’Escola Antoni 
Vilanova i proclamació de la pu-
billa, damisel·la, hereus i fadrins. 

DIUMENGE, 27
l De 18.00 a 20.00 h. Tots els 
nens i nenes podran depositar la 
carta als reis a la bústia reial situa-
da a la Casa de la festa.
l Al mateix espai, exposició de 
dioremes nadalencs cedits pel 
sr. Ventura Arbonès, convidat 
especial del 2n concurs de dio-
rames. Organitza: associació La 
carinyena.
l 18.00 h. 20è aniversari de La 
Soul Machine a l’Artesana.

DILLUNS, 28
l De 18.00 a 20.00 h. Tots els 
nens i nenes podran depositar 
la carta als Reis a la bústia reial 
situada a la Casa de la festa.

DIMARTS, 29
l 19.00 h. Quintet de corda 
Mompou a l’Artesana. Organitza: 
I Catalani.

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
l TARDA. Cursa de Sant Silvestre 
Barretina & Gandaia
l 23.00 h. Inici de la programa-
ció especial de “Cap d’Any Km 
0” al TeleServei. Emissió de les 
felicitacions locals. Menja’t el raïm 
amb les campanades de Falset i, 
a continuació, música dels grups i 
DJs locals.

DIVENDRES, 1
l 18.00 h. Retransmissió de “Els 
Pastorets de Falset” (TeleServei).

DISSABTE, 2
l 20.00 h. Projecció a  l’Artesana 
de “Lavabo Quàntic” i “Un conte 
de Nadal en temps de COVID”.

DIUMENGE, 3
l De 18.00 a 20.00 h. Tots els 
nens i nenes podran depositar 
la carta als Reis a la bústia reial 
situada a la Casa de la festa.
l18.00. Concert d’any nou amb 
PriorArt Ensemble a l’Artesana.

DIMARTS, 5
l17.30 h.  Arribada dels Reis 
d’Orient, retransmessa pel Tele-
Servei. Des dels balcons, podrem 
seguir la cavalcada, ja que els 
Reis recorreran tots els carrers.

Tot el que et cal saber sobre l’agenda d’aquest Nadal

L’equip de govern té clar que, 
arran de la pandèmia, el teixit 
econòmic i comercial de Falset 
s’ha vist tocat. Per aquest motiu, 
vol fer palès que, ara més que 
mai, cal estar al costat del comerç 
local. 
Els diners que l’Ajuntament 
inverteix en aquesta campanya 
provenen d’una partida  pressu-
postària reservada per a la reacti-
vació local post-confinament, una 
prioritat absoluta per a l’equip de 
govern.

Repartiment de vals
Els veïns i veïnes que vulguin el 
seu talonari hauran d’estar empa-
dronats a Falset i ser majors de 
18 anys. 
Es podrà sol·licitar un màxim d’un 
talonari de vals per unitat familiar. 
Aquest s’haurà de sol·licitar a 
l’Ajuntament per correu electrò-
nic (valsfemfalset@falset.org), 
WhatsApp (689 405 446) o telèfon 
(977 830 057), de dimarts a diven-
dres de 10 h a 14 h. Una vegada 
rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament 
es posarà en contacte amb el 
sol·licitant perquè passi a recollir 
el talonari de vals per la seu de 
l’Ajuntament.
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Aquest és un any estrany, també 
pressupostàriament. En començar 
l’exercici ningú no podia preveure 
ni el temporal Glòria ni la CO-
VID-19, que han estat sotragades 
que ho han alterat tot (i també el 
pressupost).
D’una banda, els ingressos dels 
impostos directes, indirectes i 
taxes han estat els previstos, però 
no ha estat així el cas de la Fira 
del Vi, la Festa Major o l’Artesana, 
per exemple. En contrapartida, no 
hi ha hagut la despesa de la Fira 
del Vi o de la Festa Major, però, 
en canvi, s’ha hagut de fer front 
als estralls del Glòria i a tot allò 
que ha comportat la Covid: epi’s, 
material de desinfecció, augment 
puntual de personal, etc.
A banda, el primer pla de xoc per 
plantar cara a la Covid va obligar 
a fer despeses no previstes en el 
condicionament de les terrasses 
al carrer Miquel Barceló. Així ma-
teix es va decretar no cobrar les 
llicències de terrasses per al 2020,  
bonificar la taxa d’escombraries 
comercial durant el tancament 
obligatori, no cobrar l’escola 
bressol ni tampoc els lloguers del 
espais municipals tancats.
Ara mateix, s’ha iniciat un segon 
pla de xoc, que està fent efectiva 
la distribució de vals de descomp-
te de 15€  per utilitzar als comer-
ços i serveis que s’han adherit a la 
campanya, entre d’altres iniciati-
ves.
Tot i això, el 2020 ha permès em-
prendre un seguit d’inversions, en-
tre les quals hi ha: la renovació de 
part de l’enllumenat, la substitució 
de la caldera de la llar d’infants, 
la redacció del projecte de la 
nova piscina, la implantació d’un 
sistema de detecció d’incendis a 
l’Artesana, la compra de telèfons 
mòbils i ordinadors, la millora de la 
xarxa del clavegueram del carrer 
Torroja, el condicionament de sen-
ders de l’espai Grèfol i la compra 
del solar del carrer Bonaventura 
Pascó, entre d’altres.
El pressupost de 2020 i dels anys 
següents també estarà condici-
onat pel Pla d’Acció Municipal 
(PAM), que recentment ha aprovat 
la Diputació de Tarragona per al 
període 2020-2023. Corresponent 

El maldecap pressupostari de la Covid
L’Ajuntament opta per la prudència i per garantir tots els serveis municipals

Gràfics sobre la situació del pressupost municipal a dia 30 d’octubre de 2020. 

al pressupost de 2020 (tot i que 
encara s’hagin d’executar) hi ha 
dos treballs: l’habilitació d’un mò-
dul de serveis higiènics a l’absis 
del Castell de Falset (42.462,14€) 
i l’adequació d’un camí saludable 
per a vianants al voral dret de la 
carretera de Reus (36.213,95€). 
Pel que fa al 2021, la situació 
incerta actual obliga a dissenyar 
el pressupost amb la màxima pru-

dència, sense que això signifiqui, 
en cas cas, haver de renunciar 
a la prestació de serveis bàsics. 
“Contenir la despesa, ens obligarà 
a disminuir algunes partides, 
però no tenim cap intenció de 
reduir serveis municipals”, segons 
l’Ajuntament. 
“Un exemple entenedor és que 
seguirem fent la Fira del Vi, però 
la partida prevista haurà de ser 

inferior”, conclouen. 
L’objectiu del consistori és dedi-
car esforços importants abuscar i 
trobar finançament extern per fer 
possible qualsevol intervenció que 
s’hagi de dur a terme. 
Mitjançant el PAM, el 2021 ja 
està garantit el finançament de la 
reforma de la piscina  municipal i 
la instal.lació d’una pista multies-
portiva a l’Euterpe. 
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El Projecte museològic i pla 
d’usos del Castell de Falset-Mu-
seu Comarcal, un dels requisits 
perquè aquest pugui ser inclòs al 
Registre de Museus de Catalunya, 
es troba en una fase molt avan-
çada, pràcticament a punt de ser 
enllestit per passar a aprovació.
La redacció d’aquest document 
suposa un pas ferm de cara a la 
gestió integral dels béns patrimo-
nials de la vila i la comarca. Entre 
els seus objectius destaquen ga-
rantir la salvaguarda del patrimoni 
cultural i natural que custodia 
l’Institut de Cultura i Patrimoni 
de Falset, així com de tot aquell 
que es vulgui acollir a aquest 
projecte; l’impuls de l’equipament 
museològic, creant una estructu-
ra professional que sigui viable i 
eficient; l’homologació pel registre 
de museus de la Generalitat, i la 
conversió en una estructura de 
gestió que pugui activar i manco-
munar serveis en el territori.
El document se centra en la defi-
nició del projecte, el seu patrimoni 
vinculat, l’anàlisi dels públics, 
l’estructura de gestió, les funci-
ons, serveis i activitats, els espais 
i equipaments, i l’anàlisi de costos 
i viabilitat.

Afluència de visitants
D’altra banda, en un any mar-
cat per la COVID, els territoris 
rurals poc massificats han estat 
percebuts com a destins segurs i 
saludables per part dels turistes. 
A més, l’activitat pròpia dels mu-
seus, basada en la contemplació 
tranquil·la d’objectes i la lectura 

de panells, també ha fet que 
aquests equipaments es consi-
deressin una opció molt atractiva, 
sobretot per la facilitat d’aplicar 
mesures com l’aforament limitat, 
l’ús de mascareta i el manteni-
ment de la distància de seguretat.
Al Castell de Falset-Museu 
Comarcal les dades corroboren 

aquestes hipòtesis. Al llarg de 
l’estiu i fins a les restriccions de 
meitats d’octubre, l’afluència de 
públic ha estat elevada i cons-
tant. De fet, durant l’agost es van 
comptabilitzar 560 visites (120 
més que l’agost de 2019), de les 
quals gairebé el 90% correspo-
nien a públic català.

L’Ajuntament preveu que, a 
principi de l’any vinent, ja esti-
gui en funcionament un espai 
de coworking al municipi, situat 
en un dels baixos de la Casa 
de la música, després de l’inte-
rès que hi han mostrat diversos 
autònoms i petites empreses de 
Falset i comarca. El coworking 
és un espai ampli i ben equipat 

que permet treballar amb més 
comoditat i compartir l’oficina 
amb altres emprenedors/es i així, 
a més de compartir un espai físic, 
es comencen a crear sinergies 
i a compartir idees amb altres 
empresaris (networking). A més, 
el preu és inferior i més econòmic 
que el despatx privatiu tradicional.
L’Ajuntament decideix impulsar 

aquest projecte i està decidit a 
anar-hi fent millores continuada-
ment, amb la qual cosa ja s’han 
sol·licitat ajuts en en el marc del 
programa Leader. “Aquest és un 
espai d’interès estratègic perquè 
dinamitza l’emprenedoria local i 
és un atractiu per a professionals 
que vulguin instal·lar-se en el món 
rural”, segons l’Ajuntament.

Pas endavant en el projecte 
i pla d’usos del Castell-museu 
El número de visitants va crèixer notablement durant l’estiu

Interior d’una de les plantes del Castell de Falset-Museu comarcal. 

Impuls decidit a un espai de coworking

L’Ajuntament dóna per finalitzada 
la digitalització de totes les dades 
relatives al cementiri. La situa-
ció d’excepcionalitat arran de la 
COVID-19 ha provocat una certa 
demora en el projecte, ja que, en 
principi, es preveia que s’acabés 
fa uns mesos.
La finalitat de digitalitzar les da-
des del cementiri és doble. D’una 
banda, poder-les tractar informà-
ticament i de manera unificada 
n’agilitza la gestió. 
De l’altra, i en conseqüència, 
la prestació del servei millorarà 
considerablement. 
Fins ara, les dades relatives al 
cementiri, com per exemple les 
titularitats dels nínxols, l’ocupació 
i els cobraments, es trobaven en 
diferents suports i, de fet, algunes 
d’aquestes dades encara estan 
en paper. 
Per tot plegat, la resolució d’al-
gunes consultes i tràmits requeria 
temps. 
Amb la digitalització de les dades, 
la resposta a moltes consultes 
es podrà fer de manera gairebé 
immediata.

Digitalització
de les dades 
del cementiri

L’Ajuntament està interessat a 
impulsar un Pla Local d’Habitatge 
(PLH). Un PLH és un document 
que vol fixar les polítiques locals 
d’habitatge des d’una triple pers-
pectiva: analítica (diagnòstic de la 
realitat local en matèria d’habitat-
ge), estratègica (en establir ob-
jectius i estratègies) i programà-
tica (en definir les actuacions de 
l’ajuntament relatives a l’habitatge 
per a un període de sis anys).

Gestions per un 
Pla d’habitatge

Imatge promocional del coworking a Falset.
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Breus

L’Ajuntament de Falset va finalitzar, a final de novembre, les obres que 
s’han fet en el vial que permet l’accés al Camí del cementiri des de la 
cruïlla dels carrers Torroja i de l’Era, que ja ha estat obert al trànsit. Les 
obres han permès ampliar la capacitat de la claveguera, en substituir 
l’antic tub de 250 mm per un altre de 600 mm. D’aquesta manera, 
s’evitarà el col·lapse que es produïa en aquest tram del clavegueram en 
cas de fortes avingudes d’aigua. L’obra, compromesa per l’Ajuntament 
davant el veïnat, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tar-
ragona. El pressupost ha estat de 31.019,86 euros, i ha ha anat a càrrec 
de l’empresa J.P.C.P. el Forans S.L.

Renovat part del clavegueram

L’Ajuntament de Falset es va 
sumar al Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra 
les dones, el 25 de novembre, 
amb la campanya de conscien-
ciació “No us en calleu ni una”. 
El lema de la campanya era una 
crida a la societat, no només a la 
víctima, per denunciar qualsevol 
mena d’agressió contra les dones.
L’Ajuntament considera que una 
de les premisses de les quals 
parteix la campanya és que una 
agressió “no és un fet puntual, 
sinó una expressió d’una estruc-
tura patriarcal predominant en 
la societat”. En aquest sentit, és 
la societat, amb la implicació de 
tota la ciutadania, la que ha de 
ser molt activa si es vol erradicar 
aquesta xacra. La campanya ha 
comptat amb fons de l’Ajuntament 
de Falset i del Pacto de Estado 
contra la violencia de género.

L’Ajuntament 
impulsa “No us 
en calleu ni una”

L’Ajuntament de Falset dedicarà 
una avinguda al falsetà Ignasi Rull 
Llebaria (1944-2009), missioner 
salesià que ja va ser declarat fill 
predilecte de la població. 
Va ser el passat mes de gener, 
abans de la pandèmia, que el 
ple municipal va aprovar donar-li 
el seu nom a un carrer i és ara 
que s’hi instal·laran les plaques 
pertinents. L’avinguda escollida ha 
estat el tram de l’actual carrete-
ra Nova, entre la residència i la 
primera rotonda venint de Reus. 
L’Ajuntament li reconeix així la 
tasca humanitària que Rull va fer 
durant anys de missioner al Perú.

Avinguda dedicada 
a Ignasi Rull

La regidoria d’Esports ha dut 
a terme diversos treballs a les 
instal·lacions del camp de futbol 
Nou Domènech Aragpnès. Al 
marge del tractament i mante-
niment de la gespa artificial, el 
consistori ha netejat diversos dels 
espais adjacents al terreny de joc 
que s’havien vist perjudicats per 
les intenses pluges d’aquest any. 
Paral·lelament, ja s’han retirat una 
trentena de seients de la graderia 
que estaven malmesos i que, en 
principi, seran substituïts al llarg 
de 2021, d’acord amb la previsió 
d’inversions del pressupost muni-
cipal. D’altra banda, l’Ajuntament 
es mostra satisfet de l’ús que se 
li està donant al poliesportiu arran 
de la declaració de l’emergència 
sanitària. Aquestes instal·lacions 
tenen ara un ús molt elevat, atès 
que acullen nombroses activitats 
que no poden fer-se en altres 
espais per raons de seguretat 
sanitària. 

Diverses millores 
al camp de futbol

Els actuals responsables de la Regió Sanitària Camp de Tarragona han 
informat l’Ajuntament que, al llarg de l’any que ve, preveuen iniciar les 
obres d’un centre de rehabilitació, que s’ubicarà en la zona adjunta 
al CAP de Falset. Aquest nou equipament tindrà una dotació d’es-
pais composta per una sala de consulta polivalent per a ús de metge 
rehabilitador i fisioterapeuta, una sala polivalent que inclou espais per a 
tractaments grupals i tres box específics per a tractaments. Així mateix 
el centre estarà dotat amb magatzem i vestidor per al personal. El nou 
centre tindrà una superfície aproximada de 350 metres quadrats. Amb 
aquest projecte es pretén dotar l’Àrea Bàsica de Salut d’un centre de 
rehabilitació per tal de poder apropar les prestacions especialitzades i 
les unitats de suport a l’atenció primària de salut. Avui dia, aquest servei 
s’ofereix de forma provisional en un espai situat al poliesportiu.

El centre de rehabilitació avança

L’artista Carles Arola serà l’en-
carregat de pintar un gran mural 
en una façana a l’encreuament 
del carrer de Dalt i la plaça de 
l’Església. La fotografia mostra el 
moment de la signatura de l’acord 
entre l’Ajuntament i els propietaris 
de la façana, la família Rull.
Reconegut, entre altres, pel mural 
de la plaça dels Sedassos de 
Tarragona, Arola recrearà a Falset 
la façana d’una plaça viva, amb 
balcons florits, elements arquitec-
tònics i uns porxos en els quals 
es recreen escenes quotidianes. 
Podeu veure un esbós del mural a 
la contraportada d’aquesta revista. 

Falset tindrà 
un nou mural
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Amb l’objectiu d’incentivar el comerç local entre els municipis del 
Priorat, l’Ajuntament posarà en marxa durant el 2021 un bus gratuït que 
connectarà diferents pobles de la comarca amb Falset.
El servei es prestarà un cop al mes, el primer dissabte. La recollida dels 
usuaris pels diferents pobles serà al voltant les 9 de matí i el viatge de 
retorn es farà cap a les 13 hores del migdia.
Més concretament, el servei mensual de bus gratuït connectarà Falset 
amb els municipis de La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Gratallops, Porrera, 
Bellmunt, La Torre de Fontaubella, Marçà, Capçanes, Els Guiamets i El 
Masroig. L’Ajuntament preveu dur a terme una campanya informativa 
per donar a conèixer el servei entre els veïns i veïnes d’aquests pobles.

Bus gratuït per incentivar el comerç 
a Falset entre els veïns de la comarca

L’Ajuntament preveu que, al llarg 
de l’any vinent, entri en servei una 
àrea d’autocaravanes, com una 
eina pensada per a la promoció 
del turisme i el comerç local. 
Aquesta àrea de servei s’instal·la-
ria en un espai de la Sénia del Pa-
dró, a tocar de l’edifici històric de 
la cooperativa. El consistori ja té 
el projecte redactat i, en aquests 
moments, treballa en l’ordenança 
que ha de regular aquest espai, 
amb l’assessorament de la l’en-
titat Plataforma d’Autocaravanes 
Autònomes. Aquest és un tipus 

Futura àrea de servei d’autocaravanes

Els operaris de l’Ajuntament 
han hagut de fer una reparació 
d’urgència en part de les cano-
nades de la calefacció de l’es-
cola Antoni Vilanova, que amb 
el pas dels anys es deterioren 
progressivament i presenten 
pèrdues d’aigua importants. 
Aquest no és el primer cop que 
cal intervenir en aquestes ca-
nonades de distribució general, 
situades en la primera planta de 
l’edifici. El consistori ja té sobre 
la taula un projecte de substitu-
ció integral d’aquestes cano-
nades de ferro per unes d’acer 
inoxidable. El cost previst és de 
24.000 euros, dels quals el de-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat ja s’ha compromès 
a finançar-ne 10.000.

Reparació a la 
calefacció escolar

Els alumnes de 6è de l’Escola 
Antoni Vilanova i el consistori 
prenen part en una iniciativa 
conjunta anomenada “L’Ajunta-
ment petit”. Per mitjà d’aquest 
projecte, els alumnes es cons-
tituiran i assumiran el rol d’un 
ajuntament, alhora que hauran 
de gestionar un pressupost de 
1.000 euros que el consistori 
falsetà posarà a la seva dispo-
sició.
Els alumnes treballaran amb les 
seves mestres diverses propos-
tes per al bé del municipi i els 
seus habitants. Aquestes pro-
postes s’hauran de presentar i 
debatre, amb l’objectiu d’aca-
bar de decidir quin és finalment 
el projecte que s’executarà 
amb el pressupost disponible.
La iniciativa, que es durà a 
terme per primer cop a Falset 
durant els primers mesos de 
2021, pretén fomentar valors 
com l’empatia envers els altres, 
el sentiment de pertinença a 
una comunitat, la responsabi-
litat, la necessitat de debat i 
la democràcia, entre d’altres. 
Alhora, també es vol apropar 
als escolars, d’una manera 
bàsica i entenedora, quin és el 
funcionament i com és la presa 
de decisions en un ajuntament.

“L’Ajuntament 
petit” fa els 
primers passos

L’APP de Rutes de Falset, dis-
ponible per a mòbils amb siste-
ma Android i iOS, incorporarà 
properament els itineraris del 
camí saludable, els dos circuits 
de salut del CAP i una ruta per 
l’espai Grèfol. Se sumaran a 
les tres rutes temàtiques amb 
les quals ja compta l’aplicació: 
ruta general de Falset, ruta de 
la Guerra Civil i ruta del passat 
jueu.
També s’incorporarà un as-
sistent virtual, que oferirà als 
usuaris informacions pràctiques 
i resposta a diversos temes 
d’ajuda sobre Falset.

Millores a 
l’APP turística

En el marc de les modificaci-
ons viàries i canvis en el carrer 
Miquel Barceló, l’Ajuntament 
procedirà properament a la 
instal·lació de la nova senyalit-
zació vertical d’aquesta via. 
Així doncs, es procedirà a la 
col·locació dels senyals de les 
zones de càrrega i descàrrega 
així com de les parades d’auto-
busos i taxis, entre d’altres.
Cal recordar que, el passat es-
tiu, el consistori va aplicar en el 
carrer Miquel Barceló un seguit 
de mesures entre les quals des-
tacaven la reducció de places 
d’estacionament en benefici 
de zones de càrrega i descar-
rega, el trasllat de la parada de 
taxis, l’habilitació d’un nou pas 
de vianants i l’habilitació d’un 
aparcament especial habilitat 
per a motos. 
En paral·lel, l’Ajuntament va 
substituir les tanques que 
delimitaven les terrasses dels 
establiments per tanques de 
ferro que segueixen l’estètica 
del mobiliari urbà.

Noves senyals de 
trànsit al carrer 
Miquel Barceló

de turisme clarament a l’alça els 
darrers anys i que, en les actuals 
circumstàncies, guanya encara 
més terreny.
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L’Ajuntament ha procedit a l’arranjament del sender que uneix les ermi-
tes 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 Con-
sorci de la Serra de Llaberia, s’ha habilitat un tram nou en el traçat del 
sender i que ha substituït un bocí que presentava dificultats de pas.
En el marc de les actuacions a l’Espai Grèfol, l’Ajuntament també ha 
previst la ubicació de plafons informatius i una tanca per regular 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.

Finalitzat l’arranjament del sender
de Sant Gregori a Sant Cristòfol

L’Ajuntament fa aquest mes de desembre el primer dels dos pagaments 
que converteixen en municipal el solar que hi ha al capdamunt del car-
rer Bonaventura Pascó, gairebé a tocar del Castell, tot fent efectiva una 
opció de compra que es remunta a anys enrere. El segon i últim dels 
pagaments es farà el 2021. El consistori encara no ha decidit quin ús 
vol donar a aquest solar, i valora en aquests moment diverses possibili-
tats: magatzem del museu, aparcament, zona enjardinada... En tot cas, 
l’Ajuntament entén que la sortida que se li doni al solar ha d’estar en 
relació amb l’ús que acabi tenint el solar contigu, el que es coneix com 
el Forn de Dalt i que ja és de propietat municipal.

L’Ajuntament executa l’opció de compra 
del solar del carrer Bonaventura Pascó

L’Ajuntament de Falset té sobre 
la taula, en aquests moments, 
diversos projectes per potenciar 
l’ús d’energia sostenible al muni-
cipi, en el marc dels Plans d’acció 
per l’energia sostenible i el clima 
(PAESC) . 
D’una banda, la Diputació de 
Tarragona ha concedit aquest mes 
de desembre una subvenció per 
un import de 14.485 euros per a la 
instal·lació d’una planta solar fo-
tovoltaica d’autoconsum a l’edifici 
de l’escola Antoni Vilanova, que 
és de titularitat municipal. 
Es tracta d’un ajut molt important, 
tenint en compte que permet fer 
front al 90% del pressupost total 
que representa aquesta inversió. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
sol·licitat una altra subvenció a 
la Diputació de Tarragona que té 
com a objectiu el foment de l’ús 
de la biomassa en equipaments 
públics del municipi i amb finali-
tats energètiques. 

L’escola tindrà una 
planta solar per al 
seu autoconsum

L’Ajuntament treballa per fer 
possible un acord de custòdia 
d’espais naturals del municipi, 
com, per exemple, l’Espai Grèfol. 
Els acords de custòdia són 
estratègies per a la conservació 
i bon ús dels recursos naturals, 
culturals i paisatgístics. Impliquen 
de manera voluntària particulars 
i entitats, a fi de pactar la millor 
manera de conservar i gestionar 
un espai concret.
L’Ajuntament entén que un acord 
de custòdia fomenta la implicació 
de la comunitat. Alhora, creu que 
és una bona fórmula de gestió, ja 
que vetlla per l’ús responsable i 
planificat de les activitats que te-
nen lloc en els espais custodiats, 
té en compte el seu manteniment 
i promou el foment de l’interès per 
la conservació dels seus valors.
Els acords de custòdia no són una 
eina nova. De fet, són habituals 
arreu del país. En aquest sentit, 
l’Ajuntament afirma que hi ha 
bons exemples, alguns propers, 
que posen en relleu experiènci-
es força profitoses pel que fa a 
l’equilibri entre conservació i ús 
dels espais custodiats.

Acords de custòdia 
en espais naturals

Com a municipi del Priorat, Falset 
forma part de l’àrea d’influència 
del Parc Natural de la Serra del 
Montsant pel que fa a la màxima 
protecció envers la contaminació 
lumínica, segons va publicar el Di-
ari Oficial de la Generalitat (DOGC) 
el passat 12 de juny. D’acord amb 
aquesta classificació, l’Ajuntament 
ja ha impulsat, els darrers mesos, 
dues obres en consonància amb 
els paràmetres més exigents con-
tra aquest tipus de contaminació. 
La primera d’aquestes obres va 
ser l’adaptació de l’enllumenat de 
l’accés al municipi quan s’arri-
ba des de Reus. D’altra banda, 
també s’ha procedit al canvi de 
la il·luminació de l’aparcament de 
l’Artesana.  D’acord amb aques-
ta normativa, l’enllumenat s’ha 
d’adequar totalment en un termini 
de 4 anys, de manera que les 
làmpades siguin de vapor de sodi, 
LED PC-Ambre o filtre equivalent.

Accions contra 
la contaminació 
lumínica 

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits i 
les gestions per fer possible que el 
municipi compti amb una estació 
de recàrrega de vehicles elèctrics 
al més aviat que sigui possible. 
El primer pas consisteix en la 
redacció d’una memòria tècnica, 
en la qual ja s’ha començat a tre-
ballar i que és imprescindible per 
poder optar a les diverses línies 
de subvencions que existeixen al 
respecte. El projecte preveu que la 
inversió pugui ser amortitzada en 
un període màxim de quatre anys, 
i que a partir d’aquest moment 
fins i tot generi beneficis per al 
municipi.

Punt de recàrrega 
elèctrica
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L’Ajuntament de Falset i el Castell de Falset-Museu Comarcal van 
participar de les Jornades Europees del Patrimoni celebrades els 
passats 11, 12 i 13 d’octubre. En el marc d’aquesta iniciativa, el Castell 
de Falset-Museu Comarcal va oferir dues propostes culturals, totes 
dues gratuïtes. D’una banda, el Castell de Falset-Museu Comarcal va 
fer jornades de portes obertes durant aquests tres dies. D’altra banda, 
el dissabte 12 d’octubre, es va oferir un itinerari interpretatiu i guiat pel 
conjunt històric del castell, a càrrec de l’arqueòleg Oriol Achón, que ha 
participat en diverses de les campanyes d’excavació que s’hi han fet 
els darrers anys.

Bona acollida a les jornades celebrades 
al Castell de Falset-Museu Comarcal

L’Ajuntament ha habilitat un buc d’assaig per a grups musicals en un 
espai que estava en desús a les instal·lacions del pavelló poliesportiu. 
Aquest buc compta amb els equipaments necessaris, i, de fet, ja està 
plenament operatiu i són diversos els grups de Falset que en fan ús. 
Inicialment, el consistori preveia que aquest espai s’habilités als baixos 
de la Casa de la música però, finalment, ha optat per aquestes instal·la-
cions del poliesportiu per diverses raons. D’una banda, perquè reuneix 
millors condicions en les circumstàncies actuals de pandèmia i, d’una 
altra, perquè els baixos de la Casa de la música es destinen a espai de 
coworking. 

Buc musical d’assaig al poliesportiu

El Teleservei de l’Ajuntament ha 
evidenciat al llarg de l’episo-
di d’emergència sanitària la 
seva utilitat envers la ciutada-
nia. D’una banda, perquè ha 
recollit i mostrat diàriament i 
de manera actualitzada tota 
la informació en matèria de 
seguretat i prevenció per fer 
front a la COVID. De l’altra, 
perquè ha estat una alternativa 
d’oci durant el confinament, 
amb la reposició de material 
audiovisual d’espectacles i 
festes, material enregistrat 
durant anys a Falset. En aquest 
sentit, l’Ajuntament agraeix la 
tasca feta per l’empresa local 
Dinàmica i els treballadors del 
consistori, alhora que estudia 
donar un impuls al Teleservei.

Teleservei, una 
eina molt útil

L’Ajuntament prossegueix 
amb la tasca d’identificació i 
senyalització de pous i mines 
d’aigua en finques i àrees rurals 
del municipi. D’ençà de l’inici 
d’aquesta iniciativa, el consisto-
ri compta que s’han senyalitzat 
i tancat una desena de pous 
i s’ha senyalitzat el perímetre 
d’un parell de basses, la majo-
ria en desús.
L’Ajuntament vol agrair, espe-
cialment, la col·laboració dels 
veïns i veïnes que informen el 
consistori sobre l’existència 
d’aquests pous que represen-
ten un perill per a les persones 
i animals. Els agents municipals 
senyalitzen provisionalment 
els pous i mines identificats i 
l’Ajuntament notifica als pro-
pietaris la necessitat d’aplicar 
mesures que en millorin la 
seguretat.
El consistori insiteix que és fàcil 
que tots aquests pous passin 
desapercebuts o generin certa 
curiositat si són vistos. 
Amb la qual cosa, i en tots dos 
casos, “el risc per a les per-
sones és evident, sobretot si 
tenim en compte que són força 
nombroses les que recorren ha-
bitualment els camins del terme 
municipal”.

Senyalització 
d’una desena de 
pous perillosos

Infraestructures de la Generali-
tat de Catalunya ha adjudicat la 
redacció del projecte construc-
tiu de dues parades de busos 
al carrer Miquel Barceló, a tocar 
de l’aparcament de l’Euterpe. 
El projecte ha estat adjudicat 
a l’empresa Ingeniería, Ges-
tión y Consultoría Barcelona, 
per un import de 26.743,50 
euros, IVA no inclòs. La pre-
sentació del projecte per part 
de l’empresa tindrà lloc durant 
el primer trimestre de 2021 i el 
cost de redacció serà assumit 
íntegrament pel departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.
Entre els objectius als quals ha 
de donar resposta el projecte 
s’hi troba el d’oferir resguard 
a les persones que fan ús del 
servei de bus en aquest punt. 
Cal tenir en compte que, actual-
ment, la parada del Miquel Bar-
celó és una de les més concor-
regudes de Falset. És emprada 
diàriament per un elevat nombre 
d’alumnes que han de despla-
çar-se a l’INS Priorat per cursar 
els seus estudis.

Millora de les 
parades de bus

Falset serà la quinzena seu dels 
Campus Extens de la Universi-
tat Rovira i Virgili. L’interès de 
l’Ajuntament i la bona entesa 
amb la URV i la Diputació de 
Tarragona ha permès aconse-
guir una dotació pressupostària 
perquè la seu de Falset pugui 
tirar endavant el 2021.
Els Campus Extens són un nucli 
dinamitzador d’activitats d’in-
terès territorial, com xerrades 
divulgatives, exposicions temà-
tiques, concursos, etc. Apropen 
al territori les potencialitats de la 
URV, així com els seus serveis i 
activitats universitàries.
Els Campus Extens de la URV 
s’adrecen a un ampli ventall 
d’usuaris, no només vinculats 
a la universitat, sinó també 
a estudiants i professorat de 
secundària, institucions, grups 
culturals, empreses, membres 
d’associacions i entitats.

Falset serà seu 
del Campus 
Extens de la URV
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Toca arromangar-se de valent
Aquest 2020 el recordarem, més que res, per la 

pandèmia de la COVID-19 i totes les conseqüències 
que se’n deriven; projectes que tornen al calaix, 
negocis i famílies amb moltes dificultats, somnis 
que s’esvaeixen, pèrdues d’éssers estimats, i un 
llarg etc. 

Toca arromangar-se de valent, posar-se a treba-
llar per revertir tots els efectes negatius d’aquesta 
crisi. Si alguna cosa ens pot ensenyar aquest difícil 
moment viscut, és a valorar, encara més, el nostre 
territori, el potencial de la nostra gent, dels fruits i 
la productivitat de la comarca del Priorat en tots els 
seus àmbits. 

Toca buscar fórmules de poca despesa pública 
que dinamitzin i potenciïn tot allò que el nostre po-
ble i comarca poden oferir, i aquí tothom és impres-
cindible, volem que els joves tinguin oportunitats 
per quedar-se al poble i que tinguin la possibilitat 
de fer realitat els seus somnis i els seus projectes, 
i que això no sigui una exclusivitat per a uns pocs. 
Però també és necessari destinar esforços i recur-
sos per fer de Falset, en els propers anys, un poble 
on arrelar-se, amb accés a l’habitatge i amb serveis 

de qualitat.  Un bon exemple  és que la pandèmia ha 
accentuat  la necessitat d’una bona connectivitat 
de xarxa.

Replantegem els pressupostos enfocats en 
l’emergència social i en donar suport al nostre co-
merç i al sector primari.  Hem pogut observar durant 
l’aplicació de les mesures per frenar la pandèmia 
un poble fred, inactiu i apagat. No volem imaginar 
en un futur una situació similar amb els efectes que 
puguin causar aquesta crisi. Ara toca prioritzar i 
focalitzar els nostres esforços en una recuperació 
i reforçar l’activitat principal del nostre poble i 
comarca: comerç, turisme i sector primari. 

Volem enviar el nostre més sentit condol i 
escalf a les més de 40 famílies que han perdut un 
ser estimat pel brot de la COVID 19 al municipi, i en 
especial als afectats de la Residència Les Vinyes. 
Creiem que, ha quedat més clar que mai que, la 
salut i el benestar de la nostra gent gran no pot ser 
un negoci, no pot ser un mitjà d’enriquiment d’uns 
pocs, lluitem per una sanitat pública i de qualitat i 
desitgem que es reverteixi la situació de precarit-
zació i abandonament que ha patit la residència del 

nostre municipi per part de totes les administraci-
ons i els seus accionistes. 

Un especial agraïment també al personal sani-
tari, a totes la associacions de caire social que han  
estat al costat de les persones en aquestes mesos 
tant complexos, a tots els voluntaris i voluntàries  
que han destinat estones per acompanyar i cuidar 
de les persones més vulnerables. 

Tenir cura i estimar els nostres veïns i veïnes ha 
ajudat a fer més fàcils moments tant difícils .

Moltes gràcies a tots els que lluiteu per tirar 
endavant, per mantenir la persiana del comerç 
orgullosament aixecada, pels que cada matí ben 
d’hora treballeu la terra i cuideu el nostre paisatge, 
per tots aquells emprenedors i emprenedores amb 
ganes d’invertir al nostre municipi i comarca. Estem 
convençuts que ens en sortirem, que tirarem enda-
vant com en altres ocasions adverses a les que hem 
hagut de fer front. El que més valor té per nosaltres, 
és el nostre capital humà. 

El grup municipal Falset Pot Més us desitja Bon 
Nadal i bones festes. 
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Imatge simulada del mural de grans dimensi-
ons que l’artista Carles Arola pintarà en una 
façana lateral situada a la confluència entre el 
carrer de Dalt i la plaça de l’Església. 
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