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ALCALDIA

BON ANY
Benvolguts espluguins i espluguines,
Comença l’any 2016 i, d’alguna
manera, podríem dir inconscient,
tenim la confiança que sigui un
bon any.
És un desig per a nosaltres i per
a tothom i és que realment tenim
aquesta necessitat de pensar que
ens serà més propici i les coses
ens sortiran millor.
També és el moment de fer balanç
i des d’una perspectiva municipal
és clar que les diferents eleccions ens han marcat d’una manera
clara el ritme polític.
Les municipals han comportat un
nou ajuntament, amb una correlació diferent de grups i també amb
les lògiques renovacions d’una
part dels seus membres.
Tal com ha quedat configurat
l’ajuntament, la necessitat d’arribar al màxim de consensos i
acords és una realitat més enllà
de les pures sumes i restes, i intentarem que així sigui, pel bé de
l’Espluga, al llarg de tot el mandat.
Les eleccions a la Generalitat varen
ser un moment molt especial i determinant per al futur de Catalunya
i encara que, quan escric aquestes
ratlles, tot apunta a unes noves
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eleccions, el camí que s’ha fet ha
estat molt important i de segur que
marcarà una nova etapa. Res serà
com fins ara i la transició del 1979
cap a la democràcia ha esgotat el
seu recorregut.
Per a l’Espluga ha significat tenir
el primer diputat, en la persona
del Ferran Civit, al Parlament de
Catalunya. El felicitem i estem segurs que el seu paper serà positiu
per a l’Espluga, per a la Conca i per
a Catalunya.
No puc estar-me de dir que, tenint
en compte el resultat de les eleccions del 27-S, fins ara ha estat una
decepció i la pèrdua d’una oportunitat d’aprofitar l’embranzida i
mobilització que s’havia aconseguit per poder avançar a favor de
la plena llibertat de Catalunya. Que
cadascú en faci la lectura que li
sembli pertinent de com han anat
les coses i assumeixi les seves
responsabilitats, però no serà fàcil
tornar a agafar forces per aconseguir el nivell i el clima al qual havíem arribat. Caldrà seguir amb
tenacitat i no defallir.
Acabo aquest repàs amb les eleccions a l’Estat, on també s’ha posat
de manifest que la situació política ha canviat radicalment i on els
experiments creats artificialment
per perjudicar un i altre partit, tot
a base de talonari i ajudes mediàtiques, ha acabat comportant
que el mapa sigui complicadíssim
per poder governar amb un mínim
d’estabilitat. En el que segur que
es posaran d’acord ràpidament és
en com ho fan per tal que el procés
de Catalunya no avanci.
En clau local, seguim amb una
situació econòmica municipal
d’equilibri fràgil sense inversions
per part de la Generalitat i hem de
seguir confiant en la Diputació per
poder fer millores.
L’excepció ha estat la inversió en
el vial de vianants a Poblet que,
després de molts anys de demanar-lo, ha estat realitat gràcies a

David Rovira i Minguella, alcalde de
l’Espluga de Francolí.

uns fons de millora de la seguretat
vial vehiculats per la Generalitat.
Parar les emissions de l’Espluga FM Ràdio ha estat un situació
desafortunada i de conseqüències, a hores d’ara, totalment impredictibles, més tenint en compte tota la despesa feta per tal de
millorar de manera clara totes les
instal·lacions i els mitjans a l’abast
d’aquesta.
Tenir la Biblioteca i tot l’edifici de
l’antic Hospital totalment remodelat i adaptat a les noves necessitats ha estat una de les actuacions culturals que han comportat
la total recuperació d’aquest edifici emblemàtic per a l’Espluga.
Hem iniciat el Festival de Novel·la
Negra i Criminal “El vi fa sang” que
volem que es consolidi com un referent d’aquest gènere literari.
No puc fer un repàs de totes i cadascuna de les moltes activitats i
actuacions que s’han fet al llarg de
l’any, moltes es veuran reflectides
com a notícies d’aquest butlletí,
però no vull desaprofitar l’ocasió
per agrair i felicitar a totes les entitats i persones que any rere any
treballen per a la millora de la vida
social, cultural i esportiva de l’Espluga i que són els veritables protagonistes de l’activitat i vitalitat
del nostre poble. A tots, els encoratjo a seguir treballant, cadascú
en el seu àmbit, per tal de fer realitat que el 2016 sigui un bon any.
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Visita dels Reis Mags

Confeti, focs artificials i una nova carrossa pel carbó
L’arribada dels Reis Mags
d’espluguins, inundats per
de l’Orient a l’Espluga de
una gran pluja de confeti
Francolí va anar acomvariat i serpentines quan
panyada, aquest any, de
els mags van sortir al balcó.
sorpreses i novetats, com
Després del tradicional disla nova carrossa del carcurs amb l’alcalde de l’Esbó, formada per dues vapluga, la disparada de focs
gonetes carregades del
artificials al ritme del so de
regal que Melcior, Gaspar
les gralles va ser un dels
i Baltasar van repartir als
moments més simbòlics.
nens i nenes que s’havien
També hi va haver altres
portat més malament. La
novetats, com la fotografia
visita dels tres savis també ELS REIS MAGS AL CASAL DE L’ESPLUGA. Foto: Ricard Peña
de grup de tota la comitiva
va incloure sorpreses com
que es va fer per primera
la disparada de confeti de colors a l’arribada dels tres vegada, davant l’església Nova; o el passadís d’honor
reis a l’Ajuntament de l’Espluga. Allà, Melcior, amb de tots els patges a l’arribada al Casal de l’Espluga.
confeti blanc, Gaspar, amb confeti daurat, i Baltasar, Fins la matinada, els tres reis van visitar la majoria
amb confeti grana, van ser rebuts per la multitud de cases espluguines per repartir-los els seus regals.

TURISME
L’ARRIBADA DELS REIS A LA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.
Foto: Ricard Peña

L’Espluga estrena una webcam
a la plaça de l’Església amb LaConcaDiari.cat
L’Espluga de Francolí va estrenar el passat gener una nova càmera per Internet instal·lada a la
plaça de l’Església. L’Ajuntament
de l’Espluga va col·locar el visor

amb el suport del diari digital
DelCamp.cat i LaConcaDiari.cat,
del grup NacioDigital. L’objectiu
és donar visibilitat al municipi
a través de les xarxes. La càmera es va col·locar a
l’edifici municipal de la
plaça de l’Església, on
s’ubiquen part de les
oficines d’administració i també la Llar de
Jubilats, i des d’on es
pot veure la particular
estampa de les dues
esglésies espluguines.
L’estrena va coincidir
amb la 450a Fira de
CAPTURA DE LA IMATGE DE LA CÀMERA.
Sant Vicenç.
Foto: LaConcaDiari

L’Oficina de Turisme
augmenta un 10% les
visites durant el 2014
L’Oficina Municipal de Turisme
de l’Espluga va rebre durant el
2014 un 10% més de visitants
que l’any anterior, arribant a
les 21.000 persones. Això implica alhora un augment del
2,5% de consultes amb 5.686.
Pel que fa als museus i espais
visitables de l’Espluga, es van
mantenir les xifres de visitants
durant l’any 2014. La Cova de
l’Espluga va registrar 47.170
visitants, 500 menys que el
2013, el Museu de la Fassina
Balanyà 3.950 visitants, el
Miqvé Jueu 1.240 visitants, i el
Museu del Vi 2.597 visitants.
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450 Fira de Sant Vicenç
El fred torna a ser el protagonista

Jordi Jané, vicepresident quart al Congrés dels De fet, els actes previs van començar divendres, al
Diputats, acompanyat per l’alcalde de l’Espluga, Museu de la Vida Rural, amb la inauguració de l’expoDavid Rovira i els regidors espluguins va inaugurar el sició ‘DesFragmentArt. Volums, Cossos i Segments
passat dissabte 24 de gener al matí la 450a Fira de de Philippe Lavaill’. A les 10 de la nit, a la sala Llucià
Sant Vicenç. També es va comptat amb la presència Navarro, l’Associació Juvenil Auvënguen va oferir un
del portaveu adjunt de la federació nacionalista de maridatge gastronòmic. En aquesta edició, l’entitat
CiU al Congrés, Pere Macias,
va escollir la xocolata per ser
amb vincles familiars a l’Escombinada amb diversos vins
pluga, que a la una del migi caves. Primer es va tastar la
dia va presentar el llibre
xocolata, després el vi o el ca‘Infraestructures
d’Estat.
va assignat i, finalment, es va
Dels incompliments d’Espafer el maridatge dels dos pronya a l’esperança sobiranisductes observant els canvis
ta’, junt amb Òscar Oliver, dique això provoca. El Museu de
rector comercial d’Aeroports
la Xocolata va ser l’encarregat
de Catalunya. Un any més
de conduir el maridatge i suel centre de l’Espluga es va
mar a l’experiència les expliomplir de parades de dife- JORDI JANÉ INAUGURANT LA FIRA. Foto: Ricard Peña
cacions oportunes.
rents tipus, a més, la plaça
Ja el diumenge al matí va tede l’Església es va convertir en un espai gastronò- nir lloc la 12a Festa Comarcal de l’Oli, que anys enrere
mic dedicat exclusivament a parades d’alimentació, s’havia celebrat al desembre. Prop d’unes 300 perprocedents la majoria de productors catalans de les sones van omplir la Plaça de l’Església a partir de les
comarques properes a l’Espluga de Francolí. Durant 10 del matí per menjar pa torrat amb llonganissa a la
el dissabte al matí també va tenir lloc la 9a Trobada brasa, arengades i fesols, regat amb oli i vi Francolí,
de Plaques de Cava i l’esmorzar popular, i a la tarda, de la Cooperativa de la Conca, pel preu de 3 euros.
el grup d’alpinisme de la Secció Excursionista del Club Diumenge al matí també va tenir lloc el tradicional
Atlètic Espluguí va projectar i va fer una xerrada sobre Mercadet Filatèlic i Numismàtic al vestíbul del teatre
el seu ascens al Gran Paradiso, als Alps Italians. Com del Casal. Al migdia hi va haver el 12è Concurs d’Alliés habitual la Fira de Sant Vicenç també va incloure oli. Per cloure la fira, unes dues-centes persones van
la 17a Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins que va assistir a l’últim acte de la 450a Fira de l’Espluga, la
tenir lloc al pavelló del Casal i que va reconèixer a 10 representació de l’obra teatral ‘La Jaula de las Locas’, a
entitats i una trentena de mèrits espluguins.
càrrec de la companyia ‘Emfapatir’ de Constantí.

nous Plans d’Ocupació
L’Ajuntament contracta 6 aturats

L’Ajuntament de l’Espluga va contractar 6 persones aturades de la població a través dels Plans d’Ocupació finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu. En concret es va crear una brigada d’obres que va
actuar al centre històric, formada per un oficial de primera
i 3 peons de la construcció que van començar a treballar
en la renovació del paviment i de les conduccions d’aigua L’ACTUACIÓ DELS PLANS D’OCUPACIÓ AL
al carrer de l’Arc. Després van arreglar baixos de l’edifici CARRER DE L’ARC. Foto: LaConcaDiari
del carrer Templaris que forma part de la Ruta Templera i
Hospitalera, sota els locals rehabilitats, i finalment van treballar al carrer de Sant Bernat, on van arranjar
el paviment de les escales. A banda, també es van contractar 2 tècniques, una per la dinamització a la
gent gran amb activitats físiques, classes d’informàtica i sortides al municipi i l’altra per la integració
social dels infants i adults.
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NIT D’ENTITATS

La 17a Nit d’Entitats reconeix 10 entitats espluguines i
una trentena de mèrits espluguins
Dissabte 24 de gener a la nit arribava la dissetena Nit d’Entitats i mèrits espluguins, dins els actes de la
Fira, que va posar de relleu l’esforç
i la implicació del teixit social, cultural, esportiu i econòmic dels espluguins. Seguint el format de l’any
passat, quatre locutors de l’Espluga FM Ràdio, Jordina Picanyol,
Gerard Bosch, Laia Torres i Albert
Grinyó, van presentar un acte més
dinàmic en el qual hi van participar
els guardonats. En concret, es van
reconèixer 10 entitats espluguines,
la Cultural Jordi Francolí per la publicació del Cançoner Jordi Francolí,
amb un recull d’una trentena de
cançons amb les lletres, partitures i
acords, acompanyades d’il·lustracions fetes pels nens i nenes de l’Espluga. També es va reconèixer la
tasca de la reactivació de la Unió de
Botiguers de l’Espluga, del Futbol
Infantil i la creació del grup de pares i mares del Casalet Kids. També
es van premiar els 10 anys de
Castanyada de l’Associació Juvenil
Auvënguen, 50 anys dels Caçadors
de l’Espluga i dels 25 del Club Atlètic
Espluguí, a qui a més també es va
reconèixer l’haver impulsat la cursa
de 5 quilòmetres per la Festa Major
i el grup de la Secció Excursionista
format per 7 persones que va pujar al cim italià “Il grand Paradiso”
de 4061 metres, en una expedició
feta als Alps italians del 4 al 7 de
setembre. La Nit d’Entitats també
va voler reconèixer la tasca que el
passat 2014 va fer l’Assemblea
Nacional Catalana a la nostra població. Per la seva banda, el grup
de patchwork i un grup de puntaires també van ser reconegudes per
la campanya “Apadrina un coixí”.
Una altra entitat reconeguda va
ser els Diables de l’Espluga, per la
creació de la colla infantil, amb la
incorporació d’un nou element de
cultura popular, el senglar petit.

La Nit d’Entitats també va servir
per posar de relleu una trentena
de mèrits espluguins. Pel que fa a
les publicacions es van reconèixer
Roger Galofré, per la publicació de
la novel·la ‘El misterio de los cerdos
cantores’, José Ángel Castro, que va
publicar la seva tercera novel·la ‘La
Niebla Roja’, M. Carme Poblet per
la novel·la ‘Pluja sobre terra molla’,
Antoni Carreras per la publicació
sobre la figura del Dr. Bertran a l’Espluga i Josep Maria Vallès per la publicació d’’Albert Talavera Sabater.
Un lideratge ambiciós, malaguanyat’ i per la publicació sobre ‘Judici
a un poble’. Per la seva tasca professional es van distingir l’advocat
espluguí Carles Ferrer per la Creu al
Mèrit espanyola, Anna Hernández
Aguilera pel descobriment de com
millorar la detecció de l’arteriosclerosi a les cames, el metge espluguí Josep M. Bertran per la màxima distinció de la ‘Organización
Médica Colegial’, Pilar Buscallà per
tota una trajectòria com a llevadora a l’Espluga, l’empresa espluguina ‘La Musca’ pel premi Emprèn
Jove de la Diputació de Tarragona,
l’Art Restaurant de l’Espluga, el primer de la Conca distingit per Slow
Food, l’Hotel Masia del Cadet per la
distinció ‘hotel gastronòmic’ de la
Generalitat i Mercè Cabestany pel
premi Conama a la millor recepta ecochef d’Espanya. En l’àmbit
de creacions, la 17a Nit d’Entitats
i Mèrits espluguins va reconèixer
la tasca de Sergi Esparza i Ferran
Andechaga per l’edició del ‘Do,
Re, Mi, Fa, Fred’, de Miquel Mas
Vendrell per haver guanyat els Jocs
Florals de Catalunya de cicle inicial,
Helena Rivero per il·lustrar el llibret
de pintar els gegants i nans de l’Espluga, Xavier Lozano i Sergi Civit
per ser els creadors de l’Skyline de
l’Espluga, Josep Vallverdú per crear
un nou pròleg pels Pastorets, Josep

Gabriel Carmona per crear i regalar
el senglar petit de la colla infantil
de diables i Noe Gaya per crear una
campanya de pedres pintades que
reparteix per tot el món. I finalment
en l’àmbit esportiu es van reconèixer les ballarines del Casal de l’Espluga, per haver quedat segones
al concurs nacional Anaprode amb
‘Akar’, Josep M. Trullols, Júlia Valls,
Aina Palau, Mar Minguella i Mar
Lisart del Club Patí Casal de l’Espluga per haver accedit a categoria,
Meritxell Lorca per haver aconseguit diversos podis al Campionat
d’Espanya d’Atletisme Adaptat i
al campionat de Catalunya d’esquí
adaptat, Glòria Casanovas per haver guanyat una medalla de bronze als Special Olympics, Cristina
Pulido per haver guanyat una medalla de plata als Special Olympics,
Èrika Soriano per ser campiona de Catalunya de natació, Jordi
Pàmies per proclamar-se campió
de Catalunya en raids, Ingrid Sales
per aconseguir Medalla de Plata al
campionat d’Espanya de Patinatge
Artístic i l’espluguí Manuel Rubio
per la seva carrera en la lluita de
braços i per haver tancat el 2014
amb 19 títols, en repetides ocasions havent aconseguit la primera
posició d’Espanya.

UN INSTANT DE LA NIT D’ENTITATS.
FOTO: Ferran Lozano
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TURISME
L’Espluga s’adhereix
a la Marca Turística
Familiar Muntanyes
de Prades
L’Ajuntament de l’Espluga va
aprovar el passat febrer per
unanimitat al Ple Municipal
adherir-se a la Marca de
Destinació Turística Familiar
Muntanyes de Prades creada per la Generalitat. Ho farà juntament amb Vallclara,
Vilaverd, i Vimbodí i Poblet.
El mes de desembre van començar les visites als allotjaments, restaurants i serveis turístics interessats en
rebre el segell de Destinació
de Turisme Familiar. El segell
de Destinació de Turisme
Familiar l’atorga l’Agencia
Catalana de Turisme de la
Generalitat als municipis
que són especialment sensibles en turisme familiar i
que ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a
les necessitats de les famílies amb nens, per això, han
de complir una sèrie de requisits, tant a nivell de destinació com d’establiments i
serveis turístics. Les muntanyes de Prades ja gaudeixen
d’aquesta distinció des de
l’1 de juny de 2014, data en
que va tenir lloc l’acte oficial
a Prades presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació,
en Felip Puig. A la primera
fase es va incloure els municipis d’Alcover, Arbolí, la
Febró, Capafonts, Mont-ral,
Prades i Vilanova de Prades.

febrer

PAVELLÓ

Actuació per acabar amb les constants goteres
L’Ajuntament de l’Espluga
va dura terme una actuació al Pavelló del Casal per
acabar amb les constants
goteres que reapareixien a
les tempestes importants.
En concret es va desviar
una sortida d’aigua propera a l’Hostal del Senglar cap
a la xarxa de clavegueram,
per evitar que en dies de EL PAVELLÓ EN LES DARRERES TEMPESTES.
ruixat entri a la pista, com Foto: Xavier Lozano
passava habitualment. A
banda es va aplicar un producte especial a les juntes de les plaques metàl·liques del sostre per convertir-les en impermeables.

ruta templera

Comencen les últimes obres
que permetran estrenar la ruta
Les empreses Cal Paleta i Digivisión van començar el passat dilluns 9 de
febrer les obres de la fase gairebé final que permetrà inaugurar aquest any
la Ruta Templera i Hospitalera de l’Espluga de Francolí. Amb aquesta actuació
només quedarà pendent la incorporació de l’església Vella al recorregut pel
passat medieval de l’Espluga. El mes de novembre de 2014 es va fer l’adjudicació a l’única empresa que es va presentar al concurs. El projecte s’ha
desenvolupat en els últims anys amb importants millores a carrers i edificis
integrats a la Llei de Barris, la recreació del Micvé Jueu, la col·locació dels plafons informatius i les figures de ferro còrtex, però quedava pendent aquesta
fase, que tot i no ser la última permetrà estrenar el recorregut. L’actuació
inclou la museïtzació de l’espai del vidrier, a la casa del carrer dels Peninents,
i de l’antiga torre del Castell, amb la recreació virtual de la fortalesa. També
s’instal·larà l’últim tram del recorregut a l’edifici de l’Antic Hospital on hi haurà la projecció final pels visitants. A més, s’ha inclòs al projecte la rehabilitació d’un altre immoble de propietat municipal, al carrer Templaris, inclòs
a l’àmbit de la Ruta, que es
llogarà com a habitatge. La
Diputació de Tarragona va
fer una aportació de 2.500
€ per fer la senyalització de
la Ruta. A banda, l’Ajuntament de l’Espluga a invertir-hi 76.000 € per un projecte que incorporarà visió
amb realitat augmentada a
la visita turística a la zona de
LA CASA QUE ES REHABILITARÀ EN AQUESTA
l’antic castell i altres punts
FASE. Foto: Xavier Lozano
del municipi.

febrer
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carnaval de l’espluga de francolí
AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ

El Rei Carnestoltes 33è va arribar
divendres 13 de febrer al matí a
l’Espluga de Francolí, amb la seva
carrossa, convertit en un monarca templer. Aquest any formava
part de la temàtica medieval escollida per la comparsa Runa’s
Legend, que va preparat una paròdia de la Setmana Medieval
de Montblanc, organitzant una
Setmana Templera que va començar el mateix divendres a la tarda
amb una ronda templera, un sopar medieval i a les 10 de la nit,
la gala d’elecció de Sant Abdon
i la donzella, al bar del Casal.
Divendres al matí alguns dels personatges ja van acompanyar el Rei
Carnestoltes, que també va comptar amb la companyia del ‘Petit
Carnesoltes’, una paròdia del Petit
Nicolàs. El personatge va visitar
els centres escolars, començant
per la Llar d’Infants Municipal, on
els nens i nenes van fer una rua
pels voltants del centre. L’Institut
Joan Amigó va celebrar el Carnaval
a partir de les 12 del migdia. A la
tarda, el Carnestoltes va anar a
veure els nens i nenes del col·legi
Martí Poch i els de la Mare de Déu
del Carme. Dissabte 14 de febrer
a les 6 de la tarda va tenir lloc la
concentració de comparses als
carrers Priorat i Segarra. Tot seguit
va començar la Rua de les 1.000
disfresses que, seguint el model
dels dos últims anys, va allargar
el recorregut fent dues voltes pel
poble. També es va mantenir una

LES MODERNETES. Foto: Josep M. Morató

SISTER ACT. Foto: Pep Torres

de les novetats de l’any passat,
un espai exclusiu al carrer Lluís
Carulla, il·luminat amb ponts de
llum, amb l’objectiu de crear un
ambient més festiu i potenciar així
alguns trams del recorregut que
quedaven molt foscos. Aquest
any la Rua de les 1.000 disfresses va aplegar una gran afluència
d’espectadors, i mig miler de persones, gairebé mig centenar més
que l’any passat, disfressades en
21 comparses. Ja a la nit tots els
actes es van fer al pavelló i l’antiga
Sínia, on primer hi va tenir lloc el
sopar de disfresses, amb 222 participants, seguit de la gran desfilada i la festa. En aquesta edició, a
la passarel·la es van repartir 3.150
euros, distribuïts amb 6 premis,
patrocinats per la Comissió Cívica
del Carnaval, el Casal de l’Espluga,
la Benzinera Bonàrea, Cunicarn,
Celler Vidbertus, Carbòniques
Franquès, Blau Advisors, Dental
Montblanc, Cal Nicolau
i Cistelleria M. Rosa. Els
‘Runa’s Legend’ es van
emportar els 1.000 euros i
la màxima puntuació per la
seva recreació de la llegenda de Sant Abdon i Sant
Senén, el segon i el tercer
lloc es va repartir en forma
d’emptat entre les ampolles i gerres de cervesa
dels ‘Jo què sé van de far-

ra’ i les verges de Montserrat ‘Les
Modernetes’, amb 625 euros cada
comparsa. En quart lloc van quedar les monges de Sister Act, de
‘Els de la Flor al Cul’, amb 400 euros. Finalment, el 5è i el 6è premi
es va repartir entre quatre comparses empatades en puntuació,
els ratolins de ‘Cheedar News’, els
personatges de ‘Vivim del Cuento’,
la tribu massai de ‘Els de la bòvila’
i els superherois de ‘Popurri’, amb
125 euros cada grup. La nit va acabar amb una bona festa, que va
tenir dos ambients, un al mateix
pavelló amb el Dj. Moya i un altre,
a una part de l’antiga Sínia, amb Dj.
Sergi Molina, aplegant aquest any
un total de 705 persones, algunes
més que l’any passat. Diumenge
es celebra el Carnaval Infantil i
dimarts es farà el Carnaval a la
Residència Jaume I i l’enterrament del Carnestoltes. Diumenge
va ser el torn del Carnaval infantil al Pavelló del Casal, amb més
de 200 persones participant-hi.
L’acte va aplegar famílies senceres que van acompanyar els nens
i nenes disfressats a l’acte dedicat
especialment per ells. A banda del
berenar popular a base de xocolata calenta i coca, la companyia
Sac Espectacles va representar
l’espectacle musical ‘Boti-Boti’. Els
més petits hi van participar amb
les seves disfresses de princeses,
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superherois, cavallers, entre d’altres. Finalment, dimarts 17 a la
tarda, els nens i nenes de l’Espluga
van participar a la desfilada infantil
a la Residència Jaume I i després
van gaudir de l’espectacle d’animació a la plaça de l’Església, on,
com és tradicional, es va repartir
escudella per tothom que va voler donar el condol a les vídues. A
l’hora del repartiment dels premis,
la fàbrica de cervesa dels ‘Jo què
sé van de farra’ va guanyar el premi a la millor carrossa del Carnaval
de l’Espluga, valorat en 200 euros.
L’església de Sister Act de ‘Els de
la Flor al Cul’ es va emportar el
segon premi, de 100 euros, creat
per primer cop enguany. Aquest
dimarts de Carnaval l’Espluga va
tancar els actes de la festa de la
disbauxa amb l’enterrament del

Carnesoltes i el lliurament dels del Carnestoltes 33è, que va ser
premis de la Rua. Aquest any les incinerat amb un funeral templer,
10 millors comparses van ser els seguint la tònica de la dinamitzacontes de ‘Vivim del cuento’, les ció d’aquest any sobre la Setmana
monges de ‘Els de la flor al cul’, Templera de Sant Abdon. El cos
les verges de Montserrat de ‘Les del rei del Carnaval va arribar proModernetes’, els esperits de la cedent de la Residència Jaume I en
mort de ‘Ja ho sap tothom’, la tri- la seva carrossa estirada per un
bu massai de ‘Els de la bòvila’, cavall. A la nit, més d’un centenar
les ampolles de cervesa de ‘Els de persones va participar al Sopar
jo que sé van de farra’, la paròdia de Comparses al Bar del Casal.
de la Setmana Medieval de
‘Runa’s Legend’, la tribu de
‘Entre amics i parents’, els
ratolins de ‘Cheedar News’ i
els superherois de ‘Popurri’.
Tots ells van rebre els premis de 140 euros patrocinats per l’Ajuntament de
l’Espluga. Els actes de dimarts també van incloure
la lectura del testament ELS JO QUÈ SÉ VAN DE FARRA. FOTO: Pep Torres

NOU MURAL A LA BIBLIOTECA

OBRES

Una quarantena
d’alumnes de 3r
o 4t d’educació
primària de les
escoles de l’Espluga van donar
color, el passat 27
de febrer, al mural
que l’il·lustrador
Joan Turu va dibuixar al vestíbul
de la Biblioteca
Mn.
Ramon
Muntanyola
de
l’Espluga.
EL NOU MURAL DE LA BIBLIOTECA. FOTO: Mercè Rosell
L’activitat va format part d’una jornada educativa ca en diferents tallers, i també van
organitzada per l’Ajuntament de elaborar punts de llibre. A la tarda,
l’Espluga que es va celebrar du- l’il·lustrador va fer els últims derant tot el matí a l’Antic Hospital talls al mural que ja es pot veure a
i que va incloure una xerrada del la paret exterior de la Sala de Fons
mateix il·lustrador sobre el món Local, al costat mateix de la porta
dels dibuixos.
d’accés a la Biblioteca.
Els nens i nens van poder descobrir el funcionament de la bibliote-

La Brigada Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga va acabar l’arranjament de la bassa dels peixos
ubicada entre el carrer Anselm
Clavé i la carretera de Poblet.
L’actuació va incloure la renovació
del paviment de la bassa i també l’arranjament de tota la vorera
que envolta la zona enjardinada. A
més, s’hi va instal·lar una depuradora perquè l’aigua no marxi constantment i es renovi.

Els infants de l’Espluga pinten amb
Joan Turu el nou mural de la Biblioteca

millores a
la bassa dels peixos

LA BASSA DELS PEIXOS DESPRÉS DE
LA MILLORA. Foto: Xavier Lozano

febrer

la ‘iaia’

omple el Teatre
del Casal amb
450 espectadors
El teatre del Casal es va omplir amb més de 450 espectadors, el passat diumenge
22 de febrer, per veure l’obra
‘Iaia’ protagonitzada per la
coneguda actriu Montserrat
Carulla, que s’acomiada dels
escenaris amb aquesta comèdia escrita pel seu fill,
Roger Peña, i en la qual actua
amb el seu nét, Aleix Peña.
L’espectacle va fer parada a
l’Espluga, dins el Cicle d’Activitats Culturals d’Hivern de
l’Ajuntament de l’Espluga.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA IAIA
A L’ESPLUGA. Foto: Josep Morató
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noves cartelleres

L’Espluga instal·la noves cartelleres
amb l’objectiu de regular l’ús dels cartells
L’Ajuntament de l’Espluga va instal·lar dues noves cartelleres d’ús públic al carrer Lluís Carulla i al Parc Rovelló, com a fase de prova per una
futura regulació de l’ús dels cartells a la població. L’actuació responia a
la petició de la Coordinadora d’Entitats que va fer la proposta per tal de
fixar espais idonis per la col·locació de tots els cartells que anuncien les
activitats del poble, evitant l’ocupació de façanes, i davant el poc ús que
es fa de les antigues cartelles metàl·liques de la plaça de l’Església, la
plaça de Sant Isidre i la Urbanització Carreras. La ubicació de les cartelleres es va acordar amb les entitats, prop de les zones escolars. D’aquesta
manera s’aconseguia una millor imatge del centre del poble. A banda
també es va recol·locar l’antiga cartellera a la Rambla Lluís Companys
de la Urbanització Carreras i la de la plaça de Sant Isidre. Ara en total, es
disposa de cartelleres a la Plaça de l’Església, a la plaça de Sant Isidre,
a la Urbanització Carreras, al carrer Lluís Carulla, al Parc del Rovelló i al
Parc Biosaludable, a banda de les antigues cartelleres del cinema, a la
Travessera de Poblet.

LA NOVA CARTELLERA AL
CARRER LLUÍS CARULLA.
FOTO: Xavier Lozano

ADÉU A LA BENZINERA

Comença el desmantellament de
la històrica benzinera del centre de l’Espluga
L’última setmana de febrer va començar el desmantellament de la bezinera Campsa Exprés, ubicada a la plaça de
Sant Isidre de l’Espluga, en ple nucli de població, propietat
actualment de Repsol. Els tècnics van començar a treballar
amb l’eliminació dels hidrocarburs, ja que el subsòl havia de
quedar completament net i sense els dipòsits. Ara el terreny
ha retornat al poble i l’Ajuntament el podrà convertir en un
nou espai públic pels veïns. La instal·lació, en plena dictadura franquista, de la benzinera a l’Espluga va suposar una
millora important pel poble ja que fins llavors els espluguins
havien d’anar a fora.

EL DESMANTELLAMENT DE LA BENZINERA.
Foto: Xavier Lozano
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bicicletes ben posades
L’Espluga instal·la aparcaments
als principals equipaments
L’Ajuntament de l’Espluga va instal·lar aparcaments per a bicicletes
als principals equipaments públics
del municipi, com l’edifici de l’Antic
Hospital, al carrer Torres Jordi i la
Plaça de l’Església. Es tracta d’una
estructura de ferro a la qual es pot
recolzar la bicicleta i fixar-la amb
el candau. Es va col·locar el mateix
sistema davant la Casa de la Vila,
al Casal de l’Espluga, al Casalet,
a la Plaça del Novè Centenari i a
l’Antic institut Joan Amigó.

EL NOU APARCABICIS INSTAL·LAT A
L’ANTIC HOSPITAL. Foto: Xavier Lozano

El COR DEL liceu al Casal
L’actuació atrau més
de 250 espectadors al teatre
Més de 250 persones van gaudir
el passat diumenge 15 de març de
l’actuació del Cor del Gran Teatre
del Liceu al Teatre del Casal de
l’Espluga de Francolí. L’acte es va
incloure al cicle d’activitats culturals de la tardor hivern, organitzat per l’Ajuntament de l’Espluga.
Durant el concert, el Cor del Gran
Teatre del Liceu va oferir, acompanyat de piano, peces extretes
d’òperes de primer nivell com

ara Idomeneo, Orfeo ed Euridice,
Macbeth, Otelo, Faust, Carmen o
Maria Stuarda, entre d’altres, i va
acabar amb un vis de ‘El Rossinyol’.
En total, 56 cantants d’elit van
posar veu a totes aquestes peces, sota la direcció de Peter F.
Burian i amb l’acompanyament de
Vanessa García al piano i els solistes Maria Such, Carmen Jimenez,
Yordanka Leon, Joan Prados, José
Luis Casanova i Pierpaolo Palloni.

L’ACTUACIÓ DEL COR DEL LICEU. Foto: Josep Morató

Salut

El recinte del Casal
de l’Espluga de
Francolí acull
la 1a Fira-Mostra
Solidària
Ecobenestar
Els passats dissabte i diumenge 14 i 15 de març
va tenir lloc a l’Espluga de
Francolí la primera edició de
la Fira-Mostra Ecobenestar.
Dissabte al matí, l’alcalde,
David Rovira i els regidors
del consistori van inaugurar l’esdeveniment davant
d’una trentena d’expositors
ubicats al pavelló del Casal,
on s’hi podien trobar mostres d’artesania, formatges,
pa, cervesa, conserves, teràpies alternatives o herbes remeieres. Durant tot el
cap de setmana es van anar
realitzant diferents xerrades, conferències i tallers
en diferents sales del Casal
de l’Espluga, que també
va comptar amb un parell
d’entreteniments pels més
petits, ubicats a la plaça
Montserrat Canals.

març
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Aigua neta

S’instal·la una depuradora a
la bassa dels peixos de l’església Vella
La Brigada Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga va
instal·lar una depuradora d’aigua a la històrica bassa
dels peixos de la plaça de l’Església, just davant de
l’església Vella de Sant Miquel. L’actuació la van fer
els operaris de la construcció del Pla d’Ocupació de
la Generalitat, dins l’àmbit de la Llei de Barris. La instal·lació d’aquesta depuradora permet estalviar una
quantitat important d’aigua i mantenir el recinte net.
EL MUSICAL GISELA Y EL LIBRO MÁGICO. Foto: Josep Morató

”GISELA Y EL LIBRO MÁGICO”
El musical infantil omple
el Teatre del Casal de fantasia
LES OBRES A LA BASSA DELS PEIXOS DE L’ESGLÉSIA VELLA.
Foto: Xavier Lozano

Sota terra

Les Coves de l’Espluga estrenen
recorregut virtual
Les Coves de l’Espluga van estrenar un recorregut virtual pel seu interior a través de la plataforma Google
Street View. Això és fruit de l’acord entre la regidoria
de turisme de l’Ajuntament de l’Espluga i Google. Fins
ara, des d’aquesta plataforma només es podia veure l’entrada de la Cova. La idea és que Google Street
View inclogui les visualitzacions de la Cova de l’Espluga, el Micvé Jueu i la Ruta Templera i Hospitalera.
D’aquesta manera es podrà fer un recorregut virtual
per aquests atractius turístics del municipi.

L’INTERIOR DE LA COVA A GOOGLE STREET VIEW. Cedida

Un total de 500 persones van gaudir el passat diumenge 29 de març del musical “Gisela y el Libro
Mágico” que es va representar al Teatre del Casal.
L’acte va servir com a cloenda del cicle d’activitats
culturals de tardor-hivern de l’Ajuntament de l’Espluga. “Gisela y el Libro Mágico” va entretenir gent
de totes les edats que van poder gaudir de la història d’una bruixa malvada que vol fer-se amb el regne
i és per això que captura a totes les fades per fer-se
amb els seus poders. Les captura a totes menys a
una, Gisel, un fada molt jove que no té encara tots
els poders màgics per enfrontar-s’hi. Durant l’espectacle el públic ha pogut ser testimoni del procés
de maduració que pateix aquesta fada bona, entre cançons, personatges fantàstics, missatges de
positivisme i, sobretot, màgia. Al costat de Gisela,
i compartint escenari amb ella, van actuar a l’Espluga cares populars, com l’actriu i presentadora
Elsa Anka, que va interpretar el paper de bruixa, o
Octavi Pujades, com a bruixot del bosc. Un equip total de quinze actors i diversos ninots completaven
el repartiment d’aquest espectacle. S’hi van poder
escoltar catorze cançons de pel·lícules emblemàtiques com La bella i la bèstia, La sireneta, El rei Lleó,
Hèrcules, El geperut de Nôtre Dame, Pocahontas,
Peter Pan i Mary Poppins. Com a regal final Gisela
va decidir incloure al repertori la cançó de la pel·lícula
Frozen, que va cantar amb l’ajuda de les nenes espluguines.
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Guaita

La Ruta Templera
inclourà un mirador
a la torre del
Castell de l’Espluga

abril

No tot són llibres

La Biblioteca de l’Espluga participa al cicle
Biblioteques amb DO

Un mirador a l’antiga torre del Castell de l’Espluga
completarà la visita a la
Ruta Templera i Hospitalera,
que es posarà en marxa
aquest 2016. L’Ajuntament
de l’Espluga va decidir finalment incloure al projecte
aquest atractiu, ja previst
inicialment però que s’havia descartat. Les obres
de construcció del mirador
ja han finalitzat, coincidint
amb la remodelació de l’interior de la torre, a la qual es
podrà accedir des del carrer
del Castell. Al mirador, que
mantindrà l’alçada actual per criteris arqueològics,
s’hi accedirà mitjançant
unes escales des de l’interior de la torre, que portaran a
un pas de ronda des del qual
es podran veure poblacions
com Barberà o Montblanc.
A l’interior de la torre es podran visionar els diferents
audiovisuals i la maqueta
que explicaran l’origen i la
forma de la fortalesa.

La Biblioteca Municipal Mn. Ramon
Muntanyola de l’Espluga es va estrenar aquest abril al
cicle
Biblioteques
amb DO, una iniciativa del Servei de
Biblioteques que té
com a objectiu dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats ASSISTENTS A L’ESPECTACLE INAUGURAL DEL CICLE
i propostes culturals BIBLIOTEQUES AMB DO. Foto: Josep Morató
variades i per a tots
els públics que mostren els trets taller infantil de decoració pintant
característics de cada territori vi- un mural de la vinya amb taps de
tivinícola. Enguany es celebra la suro. El divendres 17 a les 18.30h
tercera edició d’aquesta iniciativa al pati de l’Antic Hospital hi va tei en aquesta ocasió la Biblioteca nir lloc l’actuació del grup musical
Mossèn Ramon Muntanyola tam- ‘Corrandes són corrandes’ acombé hi participava amb diverses ac- panyat d’un tast de vins. Els actes
tivitats durant aquest mes d’abril. van continuar el dilluns 27 d’abril
Mig centenar de persones van as- amb la trobada dels dos clubs de
sistir a l’espectacle inaugural que lectura de la Conca de Barberà que
es va fer al pati de l’Antic Hospital, va comptar amb un tast de vins.
amb les titelles de ‘El Ratolí Valentí Els dies 28 i 29 d’abril, dins dels
descobreix el vi’, a càrrec de la actes del I Festival Internacional
companyia Cia Patawa. El dimarts de Novel·la Criminal en català de
14 d’abril a les 19h als estudis de l’Espluga de Francolí ‘El Vi fa Sang’,
l’Espluga FM Ràdio es va parlar del es van presentar diverses novel·
vi, la música i les Biblioteques amb les a la Sala Polivalent de l’Antic
DO amb la col·laboració del progra- Hospital. A més, durant tot el mes
ma d’aquesta emissora ‘Tast de la biblioteca va estar ambientada
clàssica’, on els convidats al pro- amb motius de vi i de la vinya, tamgrama van ser diferents celleristes bé hi havia una exposició d’ampode l’Espluga de Francolí. L’endemà, lles de vi de l’Espluga de Francolí i
dimecres 15, a les 18h a l’entrada una exposició de llibres relacionats
de la biblioteca va tenir-hi lloc un amb el món i la cultura del vi.

EL MIRADOR ESTÀ SITUAT AL
CAPDAMUNT DE LA TORRE DEL
CASTELL. Foto: Xavier Lozano

L’ESPECTACLE
INAUGURAL DEL CICLE
BIBLIOTEQUES AMB DO
Foto: Foto: Josep Morató

abril/maig
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El plafó amb l’Skyline estrena ubicació
ARA visible des de la carretera
L’Ajuntament de l’Espluga
va acabar els treballs de
reubicació del plafó amb
l’Skyline de l’Espluga, inaugurat l’octubre de 2014 al
Coll Roig en motiu de les
obres d’ampliació de la carretera TV-7001. La ubicació
inicialment escollida, pensada per fer-hi fotografies a
peu del mirador, va generar
diverses queixes i comentaris perquè no era favorable pels conductors que

EL PLAFÓ EN LA SEVA NOVA UBICACIÓ.
Foto: Xavier Lozano

volien veure el plafó des de
la carretera, ja que a més
de ser poc visible, quedava
tapat per les senyals del revolt. Per això, finalment, es
va traslladar uns metres a
l’esquerra de manera que
des de la recta prèvia al Coll
Roig ja es pot veure sense
cap destorb visual. Un cop
al mirador, la nova ubicació
també permet fer-hi fotografies amb la silueta real
de l’Espluga al fons.

nou estudi per a la ràdio
Comencen les obres del nou estudi
multimèdia de l’Espluga FM Ràdio

L’Ajuntament de l’Espluga va iniciar les obres de construcció del nou estudi multimèdia de l’Espluga FM Ràdio, l’última fase d’ampliació de les dependències de l’emissora
municipal, a la segona planta de l’Antic Hospital. L’empresa
Acústica Integral va començar a l’abril a habilitar l’estructura dels murs insonoritzats, aprofitant l’espai que ocu- CONSTRUCCIÓ DEL NOU ESTUDI DE L’EFMR.
pava l’antiga sala del Club d’Escacs i l’estudi 2 de l’EFMR, Foto: Xavier Lozano
inaugurat el 2004, i que havia quedat petit. Aquest nou
equipament, finançat per la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Espluga, permetrà emetre programes de ràdio amb senyal de televisió a través d’Internet, fer tertúlies amb fins a 6 convidats a l’hora, i
rebre actuacions musicals en directe. L’actual estudi 1 de l’EFMR, amb capacitat per només 4 persones,
limitava la tipologia dels programes i per això l’equip de l’emissora demanava la construcció d’un estudi
definitiu amb les últimes tecnologies audiovisuals.

el vi fa sang

El 1r Festival Internacional de novel·la criminal
en català omple l’Espluga de literatura i vi
El divendres 1 de maig s’inaugurava oficialment la primera edició de
‘El Vi fa Sang’, el festival internacional de novel·la criminal en català
de l’Espluga de Francolí. Després
d’un inici tímid de públic amb els
actes previs que s’havien dut a

terme durant la setmana, el tret
de sortida de la programació al
Museu de la Vida Rural, era la carta de presentació del que es viuria
durant tot el pont: gent a tots els
actes, convidats i continguts de
primera divisió però poc públic de

l’Espluga i la Conca. A priori, lligar
novel·la negra i l’Espluga podria
semblar una combinació arbitrària, casual o massa buscada. Lluny
d’això, el poble ha donat escriptors
que han publicat obres del gènere més negre com Joan Randé o
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Salvador Balcells que,
amb el seu llibre ‘El Vi
fa Sang’ donava, sense adonar-se’n, nom
al festival. A l’Espluga
però, no només hi ha
escriptors que maten
gràcies a la llibertat
que els dóna el blanc
del paper verge, sinó
que també hi ha crims. CLOENDA DEL FESTIVAL EL VI FA SANG. Foto: Pep Torres
El misteri de la mort
del cobrador d’impostos l’any Casalet. Un acte produït per l’equip
1899 a mans de desconeguts, un de l’Espluga FM Ràdio, servia per
assassinat que mai s’ha arribat a entregar els primers premis del
resoldre, ha estat un altre ingredi- festival amb un format digne de
ent que ha fet que aquest festival catifa vermella. No hi va haver camarqui perfil propi des del minut tifa però sí que hi va haver convizero. Durant tres dies, hi va haver dats i premiats de photocall. L’italià
una vintena d’actes. Les taules ro- Andrea Camilleri era distingit amb
dones, algunes sobre temàtiques el guardó internacional del festitan específiques com la traducció val. Camilleri, pare, entre altres, de
de novel·la criminial o bé sobre les les narracions protagonitzades pel
col·leccions especialitzades en el comissari Salvo Montalbano, no
gènere es van dur a terme en un es podia desplaçar a l’Espluga pel
ambient familiar, entre col·legues. seu estat de salut i rebia el recoInevitablement, les presentacions neixement a Roma, fa unes setde llibres regades amb vins dels manes, de mans del seu traductor
cellers de l’Espluga, eren els ac- al català, Pau Vidal. Camilleri però,
tes que aconseguien aplegar més ha ser present a la gala a través
públic local. Tanta lletra també va d’una salutació enregistrada amb
fet un racó al cinema i a la música. vídeo. ‘El Vi fa Sang’ atorgava reLa projecció de la gairebé clàssica coneixements als autors locals
‘Seven’, un thriller de David Fincher Joan Rendé i Salvador Balcells i
i el concert de jazz amb Jordi també a Josep Maria Vallès que
Rabascall 12 to 12 quartet featu- rebia, per sorpresa, un premi per
ring Oriol Vallès, ampliaven l’ofer- la seva tasca d’endreçar i explicar
ta estrictament literària. ‘El Vi fa en un llibre el crim de la mort del
Sang’, festival impulsat per l’Ajun- cobrador. Aquest acte final tamtament de l’Espluga de Francolí i bé servia per premiar a cinc relats
una comissió formada, entre al- participants a la primera edició del
tres, per Salvador Balcells, Joan concurs que naixia lligada al festiRendé, Margarida Aritzeta i Josep val. La cirereta del pastís: el premi
Maria Rovira, va teixir complicitats nacional entregat a Isabel-Clara
amb el Museu de la Vida Rural, Simó. L’escriptora alcoiana recoels cellers espluguins i diversos llia el premi després de la glosa de
veïns de l’Espluga i entitats com Margarida Aritzeta i es confessava
els Diables, els grups de Teatre o emocionada perquè es tracta d’un
l’Espluga FM Ràdio, responsable premi “entranyable que serveix
de la comunicació de l’esdeveni- per dir-te: ‘Isabel tira endavant’”.
ment i de la gala de tancament La gala va comptar amb un concelebrada aquest diumenge 3 de vidat inesperat: el cobrador asmaig al Casalet. La primera edi- sassinat a l’Espluga. Ell mateix va
ció del festival de novel·la criminal aparèixer en diverses ocasions i va
de l’Espluga de Francolí acabava narrar la història de la seva mort
diumenge 3 de maig al teatre del a través d’un curtmetratge obra

de l’Espluga FM Ràdio.
Salvador Balcells, comissari del festival, destacava
que hi va haver una participació i una complicitat
extraordinàries per part de
la quarantena d’escriptors
de novel·la negra en català
que ens van acompanyar
aquells dies. Balcells, que
considerava que no es podrà parlar de consolidació
fins a la segona o tercera edició, es
mostrava convençut de la continuïtat de la cita l’any vinent i reconeixia que calia treballar per donar
a conèixer l’esdeveniment entre
els espluguins.

CARTELL EL VI FA SANG
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El dia de l’activitat física

L’Espluga ho celebra amb esport i xerrades
Professionals i aficionats es van sumar al dia de l’activitat física de l’Espluga amb la celebració de diverses activitats esportives i una taula rodona amb esportistes espluguins destacats.
L’Espluga es va sumar el dia 16 de maig al Dia Mundial de l’Activitat Física que va ser el 6 d’abril, ja que en aquella ocasió no es
va poder organitzar la jornada. Les activitats van començar a dos
quarts de nou del matí des de Drac Actiu des d’on una quinzena
d’espluguins van començar un recorregut pel terme espluguí a
peu o en bicicleta. Els recorreguts van acabar al complex esportiu
del Casalet on s’hi va fer un esmorzar saludable. Les activitats
del matí van acabar amb la taula rodona d’esportistes espluguins LA TAULA RODONA D’ESPORTISTES.
conduïda pel director de Drac Actiu, Gonzalo Gil, que es va fer a la Foto: Josep Morató
sala Folch i Torres del Casalet. També al complex del Casalet s’hi
va fer una classe de zumba a càrrec de Totalgym a les 17.30h, Crossfit a càrrec de Jordi Pàmies a les 18.15h
i GAC (glutis, abdominals i cames) a càrrec d’Erika Soriano a les 19h. La proposta va sorgir des del Centre de
Benestar d’Erika Soriano i va ser coorganitzat amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament. A més, en l’acte
també hi van col·laborar altres entitats, empreses i esportistes de l’Espluga.

Casal

El teatre compta
amb una sala tècnica
El teatre del Casal compta
amb una sala tècnica que
permetrà agrupar els elements escenogràfics com
les taules de llum i de so
en un únic emplaçament.
L’espai, que té uns 10 metres quadrats, està situat al fons de la platea, just
darrere de l’entrada. Aquest
fet garanteix que els tècnics
tinguin una visió directa de
l’escenari.

LA NOVA SALA TÈCNICA DEL
TEATRE DEL CASAL. Foto: Jordi Torre

Arranjaments

En marxa els treballs de remodelació de
la piscina i les 100 fonts
L’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí va iniciar les obres de remodelació de la piscina municipal,
que incloïen principalment la instal·lació de nous equipaments sanitaris. En el cas de l’espai de bany
s’hi van instal·lar nous sanitaris, es
va posar llum als vestidors i es van
estrenar noves dutxes. El terra dels
equipaments és de gres, substituint al formigó. Els treballs van
quedar enllestits per la inauguració de la temporada estival, el 24

de juny. Les obres van tenir un cost
aproximat de 15.000 euros. D’altra
banda, també es va iniciar l’arranjament de la zona de les 100 fonts
amb la construcció d’un marge de
pedra, la recuperació de la font i la
col·locació d’una zona de descans
amb taules de pedra. Aquests treballs van ascendir a 19.868,20 euros, dels quals 14.778 provenien
d’una subvenció del Departament
de Medi Ambient, i 5.090,20 d’inversió municipal.

LA REMODELACIÓ
DELS VESTUARIS I
SANITARIS DE LA
PISCINA.
Foto: Josep Morató
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somriu a la primavera

La campanya reparteix 430 vals amb l’objectiu
d’engalanar el municipi
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va repartir 430 vals de la campanya ‘L’Espluga Somriu a la
Primavera’. Fins l’11 de juny aquests es podien bescanviar en els diversos establiments col·laboradors
amb la campanya, que té com objectiu aconseguir que els espluguins decorin les façanes amb plantes i
flors. Finalment es van generar 30 vals més dels 400 previstos inicialment. La gent podia bescanviar els
vals en qualsevol de les quatre floristeries adherides a la campanya.

Català nivell B
Clou el curs de català
amb 12 alumnes

ALUMNES DEL NIVEL B DE CATALÀ. Cedida

Dimecres 10 de juny va finalitzar el curs de
català nivell B impulsat per l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí juntament amb l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà. El curs es realitzava cada dimecres a la tarda a l’antic Institut de Secundària,
avui Local de formació d’adults del municipi. En
el curs hi van participar 12 persones que volien
ampliar i/o consolidar el seu nivell de català.

Celebració sonora

L’Escola Municipal de Música de l’Espluga celebra els 10 anys
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de l’Espluga (EMME) van celebrar el passat dissabte 13 de
juny al matí el concert de final de curs al Teatre de
Casal de l’Espluga. Una actuació que també va servir
per celebrar els 10 anys de l’EMME. La primera actuació va anar a càrrec dels alumnes de sensibilització
amb la interpretació de la cantata “La Bruixa Maduixa
i el Bruixot Pebrot”. Els alumnes d’iniciació, nivell elemental i nivell mitjà de l’escola van representar l’espectacle “Les 4 estacions”. En motiu del desè aniversari de la municipalització de l’EMME es va estrenar
un nou logotip de l’escola i es van estrenar les samarretes amb el logotip per alumnes i professors. Al final
de l’acte també es van mostrar imatges dels alumnes
i de l’escola d’aquests últims deu anys.

CONCERT DELS ALUMNES DE SENSIBILITZACIÓ.
Foto: Josep Morató
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Eleccions municipals

David Rovira torna a ser alcalde de l’Espluga
Després del ball de pactes i negociacions després de les eleccions
municipals del 25 de maig, el Ple
de constitució del nou Ajuntament
de l’Espluga de Francolí es celebrava a la sala polivalent de l’antic
Hospital el passat 13 de juny. La
mesa d’edat estava formada per
Antoni Vendrell, com a regidor electe de més edat i per Erika Soriano,
l’electe més jove. El secretari municipal va procedir a cridar un a un
els regidors electes que alguns
d’ells van prometre el seu càrrec
adaptant la fórmula proposada
per l’Associació de Municipis per
la Independència que expressa el
suport al Parlament i al president
que sorgeixi de les eleccions del
proper 27 de setembre. No hi va
haver sorpreses a la votació. Al Ple
de constitució del nou Ajuntament
es va materialitzar el pacte de
govern al que arribaven Converg
i la Candidatura de Progrés-PSC
– Espluga Viva, formacions liderades per David Rovira i Antoni
Vendrell. D’aquesta manera, David
Rovira aconseguia sis vots i Jordi
Miró, de SOM Espluga, cinc vots.
Després de la votació, el nou alcal-

de posava la medalla
als onze regidors de
l’Espluga i repartia les
insígnies als nous regidors del consistori.
L’encarregat de posar
la medalla a Rovira
va ser Joan Amigó, el EL NOU CONSISTORI ESPLUGUÍ. Foto: Pep Torres
regidor actual que ha
estat càrrec electe durant més Ensenyament. Jordi Torre assuanys consecutius, des del principi mia Cultura, Turisme, Comunicació
dels 90. Mitjançant Decret d’Alcal- i Informació. Erika Soriano, que
dia, David Rovira va fer efectiva, el s’estrena com a regidora, assumia
dijous 18 de juny, la delegació de les carteres d’Esports, Joventut i
les àrees i carteres als regidors Festes. Joan Amigó s’encarregadel nou govern de l’Espluga de va d’Hisenda, Personal i Serveis
Francolí. L’actual equip de govern Municipals. Antoni Vendrell, regiquedava format per Maria Jesús dor de Candidatura de Progrés –
Martín, Jordi Torre, Erika Soriano, PSC – Espluga Viva, esdevenia el
Joan Amigó, Antoni Vendrell i segon tinent d’alcalde i es feia càrDavid Rovira. D’aquests sis regi- rec de les regidories d’Agricultura,
dors, quatre ja provenen de l’an- Comerç i Medi Ambient. L’alcalde,
terior mandat i alguns d’aquests David Rovira, assumia, a més de
repeteixen com a titulars en de- l’alcaldia, les regidories d’urbanisterminades matèries. Un cop me, habitatge, indústria i sanitat.
constituït el nou ajuntament i pel La Junta de Govern Local quedava
que fa als regidors del grup muni- formada per Maria Jesús Martín,
cipal de Convergència, Maria Jesús Antoni Vendrell i Jordi Torre, a més
Martín assumia, de nou, la prime- de l’alcalde.
ra tinença d’alcaldia i es feia càrrec
de les àrees de Benestar Social i

Integració turística

Una quinzena de professionals del sector turístic de
la Conca visiten el MVR i el Miqvé Jueu de l’Espluga

VISITA AL MVR. Foto: Cedida

Diversos professionals de la cultura, el turisme i els serveis de
la Conca de Barberà, van realitzar una visita de familiarització al
Museu de la Vida Rural i al Miqvé Jueu de l’Espluga de Francolí
el passat dilluns dia 15 de juny. Diferents representants, tant
d’entitats públiques com privades, van participar en la jornada,
que tenia l’objectiu de crear vincles i donar impuls al turisme des
de la proximitat. Aquestes visites de familiarització s’organitzen
perquè aquelles persones que treballen en llocs clau per a la promoció turística d’un territori coneguin, de ben a prop, els atractius culturals i turístics de la zona. Tanmateix, també serveixen
per tractar conjuntament problemàtiques comunes i coordinar
iniciatives que, en molts casos, es plantegen per separat.
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divendres
divins
A les Coves de
l’Espluga

La segona edició del cicle
Divendres Divins va arribar
el passat divendres 24 de
juliol a l’Espluga de Francolí
de la mà de la DO Conca
de Barberà amb el suport
de l’INCAVI i els Serveis
Territorials d’Agricultura de
la Generalitat a Tarragona.
S’oferia una visita a les
Coves de l’Espluga i l’espectacle ‘El vi i la vinya en la
història de l’art’, a càrrec de
Roser Pros-Roca i Ariadna
Guinart-Prosuna a més d’un
tast de vins de la DO Conca
de Barberà. Per finalitzar
la nit unes magnífiques tapetes de la Creperia Quart
Creixent. La vetllada va començar a dos quarts de vuit
del vespre i va ser tot un
èxit.

ASSISTENTS AL DIVENDRES
DIVINS. Foto: Cedida

Aniversari faistiu

Celebració en gran el seu desè
aniversari a l’Espluga de Francolí
La desena edició del Faistiu va finalitzar amb gran èxit de participació el passat diumenge dia 26
de juliol després de tota una setmana plena d’activitats dintre de
la setmana de la joventut a l’Espluga de Francolí. La setmana de
la joventut començava diumenge
19 de juliol amb el 3r triatló jove i
el ja tradicional concurs de paelkles, que va aplegar a gairebé 200
persones. Dilluns va ser el dia dels
inflables, i el dimarts es va celebrar el Chill Out Saludable, així com
el tast de melmelades, el circuit de
Burricletes, la piscina nocturna i el
tast de vins i tòfones. Dimecres,
taller d’estiu: body painting, taller:
Cuida’t la pell i per acabar el dia,
la caminada nocturna i piscina.
Dijous, el joc de l’oca de la Conca,
Bubble football, sopar saludable
amb Sana Coctione i inauguració dels di-XOUS de la gelateria el
Carquinyoli amb l’actuació dels espluguins Con Nada a ritme de versions de rock. Divendres, concurs
de puzles, seguit del corre bars
de les Ovelles Esgarriades #pastureigesgarriat, i a la nit, festa de
l’escuma amb música en directe.
Durant tota la setmana, també
hi va haver els futbolins, inflables
i circuits d’Skate i BMX a la plaça
del Casal. El cap de setmana es va
dur a terme el campionat de pà-

PARTICIPANTS AL MARIDATGE DE VINS
I TÒFONA. Foto: Cedida

del organitzat pel Casal. I dissabte
va ser el colofó amb la inauguració del nou local de l’Associació
Juvenil Auvënguen en un espai de
l’antiga discoteca Sínia, espai que
l’Ajuntament de la vila, ha cedit a
l’Associació Juvenil Auvënguen, un
nou local perquè els joves puguin
organitzar actes i tenir un punt de
trobada. Seguint aquest acte es
va celebrar un concert de la Black
Rider Country Band al jardí dels
Francolins, seguit d’un sopar popular i acabant la nit amb la festa
jove amb la música de The Cover
Band.

ACTIVITATS
DURANT LA
SETMANA DE
LA JOVENTUT.
Foto: Cedida
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Festa grossa

L’Espluga viu una nova Festa Major
L’Espluga va viure una
Rural per assistir a la ternova Festa Major en
cera edició del RUSC, el
honor a Sant Abdon i
festival de poesia impulSant Senén els passats
sat per Jordi Carulla-Ruíz
30 i 31 de juliol i 1, 2 i 3
que va comptar amb
d’agost. Una festa que
Màrius Sampere, Mireia
va obrir, oficialment,
Vidal-Conte,
Blanca
l’escriptor i poeta Jordi
Llum Vidal, Arnau Pons i
Llavina amb el pregó al
Guim Valls a més de l’acjardí de la Residència
tuació del grup ‘Malva de
Jaume I, després del traRuna’. Mentrestant, a la
dicional toc de campaplaça Montserrat Canals,
nes i disparada de salves
hi havia l’exhibició dels
anunciant la festa a les
alumnes del gimnàs
dotze del migdia, de la fiTotal Gym de l’Espluga.
nal del curset de natació BALLADA DE FESTA MAJOR. Foto: Josep Morató
La primera nit de Festa
que aplegava centenars
Major acabava amb la
d’espluguins a la piscina del Casal després de dinar, i final del 23è torneig de futbol sala, discoteca mòbil
de que a quarts de set de la tarda, el Casalet s’omplís al bar Wengué de la piscina i el club del xist a la gelaamb motiu de la presentació del conte que explica el teria Carquinyoli de la plaça de l’Església. Divendres al
passat medieval de l’Espluga a
migdia, el tradicional concert vertravés dels gegants de la localimut obria la jornada al Jardí dels
tat. Tot seguit, la cercavila omplia
Francolins, i després de dinar, un
carrers i places fins a arribar als
gran parc aquàtic s’instal•lava a la
jardins de la residència Jaume I.
piscina. A la tarda inauguració de
Jordi Llavina, escriptor i crític lil’exposició Josep Cañas al Museu
terari, molt vinculat a l’Espluga a
de la Vida Rural, i partides simultravés del Museu de la Vida Rural
tànies d’escacs al Pati de l’Antic
i la Fundació Carulla, oferia una
Hospital. Tot i l’amenaça de pluobertura de Festa Major repasja, la cercavila gran amb tots els
sant la seva relació amb la vila i PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘EL CAPUTXET’.
grups de cultura popular va poamb moltes de les persones amb Foto: LaConcaDiari
der arrancar des de la piscina del
qui ha establert llaços d’amistat.
Casal, però les primeres gotes de
L’acte també servia per presentar els ventalls, obra pluja van obligar a suspendre-la a mig recorregut. La
de Josep Maïllo, que lluiran les pubilles de l’Espluga. pluja també va obligar a anul•lar els actes musicals
Del jardí de la residència, al jardí del Museu de la Vida de la nit, les Funkstep & The Sey Sisters, La Loca
Histéria i la 1a Espluga Gold Party, però si que es va
poder dur a terme la representació de l’obra de teatre “APM? Show - Viu l’APM? en directe!”, al Teatre
del Casal. La pluja també va permetre que els grallers poguessin celebrar les tradicionals matinades.
Dissabte al matí arribava la 2a edició del RUSQUET,
seguida de la inauguració de l’Exposició fotogràfica
d’activitats 2014-2015 del Centre Excursionista del
Club Atlètic Espluguí al Museu de la Vida Rural. A la
tarda era el torn de la 38a Cursa Atlètica de l’Espluga,
que enguany sumava esforços amb l’espluguina Noe
Gaya, que també participà a la prova, de les sardanes
a càrrec de La Principal de la Bisbal i a la nit, del correfoc amb bestiari a càrrec dels Diables de l’Espluga,
els diables de Bellpuig i la bèstia de foc de Jesús. Nit
EL PREGÓ DE FESTA MAJOR. Foto: Jordi Torre
de ball a la Plaça Montserrat Canals amb l’orquestra
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La Principal de la Bisbal, i nit jove a la Plaça de l’Església amb el grup de versions Old Star, seguida de disco-mòbil. La jornada acabava amb la tradicional xaranga pels carrers de la vila, que enguany recuperava
el format dels instruments de vent. Diumenge s’iniciava amb la tirada social al plat, i seguia amb l’eucaristia solemne en honor als patrons de la vila, Sant Abdó
i Sant Senén, precedida de la cercavila d’acompanyament amb les autoritats i alguns components de l’Orquesta Treu-li La Pols al Teu Instrument. A la una del
migdia arribava un dels moments més esperats de la
Festa Major, amb la cercavila i la gran ballada de tots
els grups de cultura popular a la Plaça de la Vila. La
jornada acabava amb el concert de tarda de l’orquestra Atalaia, l’espectacle pirotècnic i castell de focs, i a
la nit ball i festa jove amb la ja tradicional orquestra
Atalaia. Dilluns, el dia del Cós posava punt i final a la

LA FESTA JOVE. Foto: Cedida

Festa Major de l’Espluga, amb un espectacle infantil
amb festa de l’escuma, i un concert a càrrec del cantautor català Joan Reig, presentant el seu espectacle
Joan Reig en solitari.

Espluga FM Ràdio

Acord entre l’Ajuntament i l’EFMR per garantir la
continuïtat de l’emissora
L’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí va fer públic un comunicat
on anunciava el principi d’acord
a que van arribar amb l’equip de
l’Espluga FM Ràdio per garantir
la continuïtat de l’emissora municipal. Els seus col·laboradors
han estat inactius a l’espera de
trobar una solució i un nou model de gestió de l’emissora. El
comunicat, signat pels tres grups
amb representació al consistori (SOM Espluga, Convergència i
Candidatura de Progrés) destaca
que l’Ajuntament creu que no s’ha
de perdre l’esperit inicial de l’emissora i que s’ha de potenciar al màxim a través de l’equip de col·laboradors, assegurant que des del
primer dia ha estat una escola per
a futurs periodistes o tècnics de so
i imatge. L’equip de l’emissora va
alertar, un cop passades les eleccions municipals, que la dimissió
de diversos càrrecs directius havien fet inviable l’actual model de
gestió, i que calia buscar una solució. El comunicat destacava que es
van fer diverses trobades entre els

diversos grups municipals i l’equip luntaris i els col·laboradors, que no
de l’EFMR per poder trobar un mo- percebran cap aportació econòdel que en garanteixi la seva conti- mica però sí que estaran assegunuïtat. S’explicava que s’havia po- rats, i hi haurà serveis externs que
gut consensuar i confeccionar un es contractaran a professionals
document compartit que reflexa autònoms per arribar on no ho
el nou model de l’emissora muni- puguin fer els col·laboradors, socipal. Alguns dels acords que pre- bretot pel que fa a la tasca inforveu el nou model de gestió és que mativa i tècnica, a més dels funcid’una banda, es crearà un consell onaris municipals que ja treballen
d’administració que s’encarregarà en el funcionament de l’emissora.
de gestionar la ràdio, integrat pels El ple de l’Ajuntament del passat
partits polítics i els membres de mes d’agost va aprovar, amb cal’EFMR. Serà aquest organisme, ràcter d’urgència i amb el suport
de caràcter legal, l’encarregat de dels tres grups municipals, aquest
crear les noves normes de funci- document.
onament i de
nomenar els
membres de
l’equip directiu de la ràdio.
D’altra banda,
l’acord també
preveu regularitzar tot l’equip
de l’EFMR, en
tres
àmbits
diferents.
Hi UNA DE LES REUNIONS PER CONSENSUAR EL FUTUR DE
haurà els vo- L’EFMR. Foto: Josep Morató
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Brinda’m Vi

Guanya públic i consolida les noves propostes
La 45a edició del Brinda’m Vi, Festa de la Verema
de l’Espluga de Francolí, tancava portes el passat
diumenge 30 d’agost amb satisfacció entre els
organitzadors. La festa, que fa dos anys que incorporava la nova denominació ‘Brinda’m’, ha anat
incorporant novetats que s’estan consolidant
gràcies a l’acceptació per part del públic. El sopar
maridatge Brinda’m Baccus doblava el nombre
d’assistents respecte a l’any passat i la música
en directe al recinte firal atreien públic divers que
no dubtava a seure a la plaça mentre degustaven
vins dels cellers de la DO Conca de Barberà i creacions culinàries de la restauració de la comarca
o bé dolços locals. La presidenta de la DO Conca
de Barberà, Mariona Rendé, assenyalava que tot i
que ja es té llista de qüestions per millorar, aquesta edició acabava amb una sensació molt agradable. Els actes van ser un èxit i es van omplir de públic. Rendé destacava l’ambient de la plaça gràcies
a la música en directe i plantejava ampliar el nombre de taules i obrir el diumenge al matí perquè hi
ha demanda dels establiments però caldrà buscar
una fórmula atractiva. El regidor de Turisme de
l’Espluga de Francolí, Jordi Torre, destacava l’èxit
de les noves iniciatives com el tast comentat a
càrrec de Josep Pelegrín, el millor sommelier de
Catalunya dels anys 2014 i 2015. Per al regidor, la
programació musical va ajudar a consolidar el format de degustacions i actuacions i destacava que

LA PLAÇA PLENA DE GOM A GOM
DURANT EL BRINDA’M VI. Foto: LaConcaDiari

el nou sistema de tiquets que va entrar en funcionament fa tres anys que prescindia del format
tancat, s’ha assumit definitivament. L’organització
també afirma que cal treballar per oferir una opció
atractiva que permeti obrir el recinte del Brinda’m
Vi el diumenge al matí. Des de l’organització estimen que dissabte 29 d’agost s’haurien aplegat
unes mil persones a la plaça Montserrat Canals
al moment de màxima afluència mentre que diumenge el nombre d’assistents hauria baixat lleugerament fins als vuit-cents. El nombre de copes
venudes supera lleugerament la xifra de l’any anterior i s’apropava a les 850 unitats. L’organització
de la Festa de la Verema assegurava, però, que
cada cop hi ha més assistents que no compren la
copa perquè utilitzen la d’altres edicions.

CELEBRACIÓ DEL BRINDA'M BACCUS. Foto: LaConcaDiari

LA TARRAGONAKO TXALAPARTA ESKOLA. Foto: LaConcaDiari

PÚBLIC ASSISTENT AL BRINDA’M VI. Foto: LaConcaDiari

TAST DE VINS AMB JOSEP PELEGRÍN. Foto: LaConcaDiari
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setembre

distincions a la vila

L’Espluga, nova Vila Florida de Catalunya
amb dues flors d’honor
El passat dimecres 9 de setembre va tenir lloc a l’Espai natural Riera de Villacrosa - Font del Pic, a Sant
Hilari Sacalm, l’acte de lliurament de distincions a les
Viles Florides. La jornada va estar marcada per un
ambient festiu on alcaldes, regidors, tècnics municipals, i convilatans de tots els pobles de Catalunya
que hi participàven es van trobar per continuar unint
voluntats i en fer créixer el verd a Catalunya. L’entrega
de reconeixements Viles Florides 2015 va tenir l’honor de comptar amb l’Honorable Sr. Vicenç Estanyol,
director dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació a
Girona, l’Honorable Sra. Neus Ferrete Gracia, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agri- L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ HA ACONSEGUIT DUES FLORS
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació a Barcelona, D’HONOR. Foto: Cedida
amb l’il·lustríssim Sr. Joan Ramon Veciana Martínez,
alcalde de Sant Hilari Sacalm i amfitrió de l’acte, en res edicions de Viles Florides, en les quals s’havien
Josep Pastó, president de la Confederació d’Horticul- atorgat Flors d’Honor a 37 municipis, enguany, en la
tura Ornamental de Catalunya, el Sr. Josep Almirall seva quarta edició, la participació al moviment Viles
Roig, Cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Florides va estar realment un èxit amb 68 municipis
Artesania i Moda de Catalunya i els patrocinadors guardonats, 6 iniciatives florides destacades i més
Terres Boix, Massó Garden i Hobby Flowers. L’acte de 2.900 seguidors en xarxes socials que han decidit
va comptar amb la presència del Director Executiu sumar-se al moviment, compartint les imatges dels
de l’Agencia Catalana de Turisme, Sr. Patrick Torrent, seus espais verds a la web de Viles Florides. El preja que el passat mes d’agost l’Agència Catalana de sentador, Jordi Cartanyà i el saxofonista Pep Poblet
Turisme i la Confederació d’Horticultura Ornamental van dinamitzar l’acte i acompanyar els 68 municipis i
de Catalunya promotora del moviment Viles Florides, els representants de les iniciatives florides destacavan signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu des durant l’entrega de distincions. En les intervencide promocionar les Viles
ons de l’Honorable Sr. Vicenç
Florides en l’àmbit turísEstanyol i de Pere Cabot,
tic. El Sr. Patrick Torrent va
enginyer agrònom i membre
destacar el gran pas que
del jurat de Viles Florides, es
suposa incorporar les Viles
va destacar el valor i l’aposta
Florides en el seu pla d’accidels municipis catalans per
ons de promoció, inclosa la
la millora i el sosteniment
difusió a través de les seves
de l’espai urbà amb l’objecxarxes socials del Catalunya
tiu de fer créixer l’interès per
Experience, perquè amb
la natura i el verd, i afavorir
aquest conveni l’Agència
la consciència sobre el meCatalana de Turisme ha decidi ambient i la necessitat de
dit donar visibilitat a aquest
viure en espais sostenibles,
reconeixement que, sens
més atractius pels visitants
dubte, incideix positivament
i que ofereixen una major
en la visió i percepció que
qualitat de vida als habitants.
els turistes s’enduran de la
L’Espluga de francolí, que era
destinació, augmentant la
el primer any que es presenseva satisfacció i afavorint
tava com a candidatura al
la retenció i fidelització dels
certamen Viles Florides de
visitants arreu de Catalunya. ACTE D’ENTREGA DELS GUARDONS VILES FLORIDES. Catalunya, va obtenir dues
Després de tres prime- Foto: Cedida
Flors d’Honor.

setembre
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onze de setembre

L’Espluga va viure una Diada Nacional carregada d’actes
L’ANC Espluga en coordinació amb l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí i
la Comissió de l’Onze de
Setembre van organitzar
diversos actes per celebrar la Diada Nacional de
Catalunya. Els actes s’havien d’iniciar amb la celebració de la 30a Caminada
Popular, el dijous dia 10 ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA DE
a les vuit del vespre però L’11 DE SETEMBRE. Foto: LaConcaDiari
l’activitat va quedar ajornada perquè la pluja que va caure hi ha al Parlament de Catalunya.
durant el dia va enfangar el re- També es va desplegar una gran
corregut i finalment va haver de senyera a la façana de l’Església
fer-se el diumenge 13. L’Onze de Vella. A continuació va començar
Setembre a les 10 del matí es do- l’acte central de la Diada a l’Esplunà el tret de sortida als actes de la ga que va servir per cloure la camDiada a la Plaça de l’Església amb panya ‘10 eixos de la República
el llançament de 135 coets en Catalana’ de l’Assemblea Nacional
forma de traca, tants com escons Catalana. També hi va haver par-

laments per part de l’ANC i
de l’Ajuntament de l’Espluga
i es va llegir el manifest de la
Diada Nacional de Catalunya
2015. Seguidament, sobre tres quarts d’onze es
va formar el punter humà
gegant a la Plaça de la Vila
i en acabar el punter s’oferí gratuïtament un vermut.
A continuació, des de l’ANC
Espluga es va animar a tothom a assistir a la Via Lliure
per la República Catalana, a l’Avinguda Meridiana de Barcelona, als
trams de la Conca de Barberà 104
i 105. Els autocars van sortir des
de la Plaça Montserrat Canals a
les 12.30h. L’organització va entregar a cada participant un punter
del color del tram Innovació.

Visita institucional

El conseller Ciuraneta visita el Museu
de la Vida Rural i l’empresa Cunicarn
El Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Ciuraneta, va visitar el passat dimecres 16 de
setembre el Museu de la Vida Rural de l’Espluga
de Francolí i l’empresa agroalimentària Cunicarn.
Ciuraneta va visitar el Museu de la Vida Rural
acompanyat del director de la Fundació Lluís
Carulla, Carles Duarte; de la Presidenta de la
Fundació Lluís Carulla, Montserrat Carulla; del
director dels Serveis Territorials d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Medi Natural a Tarragona,
Anton Bellvé, del director del Museu de la Vida
Rural, Ramon Rosich; de l’alcaldessa accidental
de l’Espluga, M. Jesús Martín i del regidor de Medi
Ambient i Comerç de l’Espluga, Antonio Vendrell.
El Conseller va fer la visita al Museu de la Vida
Rural tot recordant algunes anècdotes personals
del treball al camp. Ciuraneta creu que el camp
necessita seguir evolucionant i apunta que per
fer-ho cal incorporar joves, talent i maneres de fer
diferents. El Conseller també va fer referència a la

LA VISITA DEL CONSELLER JORDI CIURANETA AL MUSEU
DE LA VIDA RURAL. Foto: Laura Poblet

Política Agrícola Comuna, que gestiona les subvencions que es donen a la producció agrícola a
la Unió Europea. Ciuraneta va defensar el plantejament de la PAC però va lamentar la incapacitat
de Catalunya per poder gestionar aquestes polítiques i creu que caldria donar-nos de la possibilitat
de poder decidir per nosaltres mateixos. Ciuraneta
també va insistir en saber donar valor i prestigi a la
pagesia i la ramaderia per tal de potenciar l’entrada de joves formats en aquests oficis. El Conseller
creu que s’ha de donar més prestigi al treball del
camp fins a aconseguir que la gent no faci de pagès perquè sigui la única sortida, sinó que ho facin
perquè sigui la sortida.
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50 anys

El Casal de
l’Espluga obre
els actes de
celebració del
cinquantenari
El Casal de l’Espluga de
Francolí obria, el passat
diumenge 4 d’octubre, els
actes de celebració del 50è
aniversari de la seva fundació. Poc després de les onze
del matí, la sala polivalent
de l’antic Hospital acollia
l’acte d’entrega de la bandera commemorativa. David
Rovira, alcalde de l’Espluga;
Josep Pijoan, president del
Consell Comarcal de la Conca
de Barberà; Montserrat i
Mariona Carulla i diversos
regidors feien entrega de la
bandera del cinquantenari a
M. Dolors Civit, actual presidenta de l’entitat. Els actes
d’obertura del cinquantenari es van extendre al llarg de
tota una jornada festiva, i es
seguiran realitzant actes al
llarg de tot l’any fins a finals
d’estiu del 2016.

LA CERCAVILA AL CARRER LLUÍS
CARULLA. Foto: LaConcaDiari

octubre

Creació de consells

El Ple de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí aprova
la creació d’un Consell General de Participació i
d’un Consell Sectorial d’Entitats
El Ple de l’Ajuntament de l’Espluga s’integraran en el Consell Sectorial
de Francolí va aprovar, el passat 29 d’Entitats, aquelles que pel seu obd’agost, amb els vots a favor dels jecte fundacional es dediquin a te5 regidors de Convergència i Unió i mes culturals, esportius o socials.
el vot del regidor d’Espluga Viva – Aquest Consell serà presidit per
Candidatura de Progrés i l’absten- l’alcalde/essa, o persona en qui deció dels 5 regidors de Som Espluga, legui, i ostentarà la vicepresidènla creació d’un Consell General de cia primera el regidor/a que tingui
Participació i d’un Consell Sectorial la responsabilitat de la regidoria
d’Entitats, i que s’adreçaran prin- de participació, i la vicepresidèncipalment a informar sobre les cia segona un dels membres del
iniciatives municipals relatives Consell Sectorial d’Entitats que no
al sector que afecti al consell en sigui representant de l’ajuntament
qüestió, i a proposar a l’ajunta- ni de qualsevol altra administració
ment iniciatives pròpies referents pública. Per tal d’iniciar els primers
al sector d’interessos que els passos per crear aquests consells,
són propis. La creació del Consell el passat dijous 15 d’octubre va
General de Participació contempla tenir lloc una reunió informativa
a títol enunciatiu, no restrictiu, que amb les entitats espluguines per
s’integraran en el Consell General, posar la primera llavor del que seun representant de les entitats, rà el Consell Sectorial d’Entitats de
culturals, un de les entitats es- l’Espluga de Francolí. Dit Consell
portives, un de les entitats soci- pretén treballar per esdevenir una
als, un representant del sector de eina participativa espluguina que
l’ensenyament, un del sector del consensuï i interactuï en aquells
turisme, un del sector del comerç afers municipals que fan especial
i indústria, un del sòcio-sanitari i èmfasi en el teixit associatiu. Una
medi ambient, un representant del representació d’aquest, formarà
sector agrícola i un representant part del Consell de Participació,
de cada grup municipal, i d’altres que conjuntament amb repremembres que es puguin integrar a sentants d’altres sectors (sanitaposteriori. Aquest Consell General ri, agrícola, turístic...), servirà per
serà presidit per l’alcalde/essa, o conèixer i participar dels assumppersona en qui delegui, i ostentarà tes municipals interactuant amb
la vicepresidència primera el re- l’ajuntament.
gidor/a que tingui
la responsabilitat
de la regidora de
participació, i la
v i ce p re s i d è n c i a
segona
recaurà
en un dels membres del Consell
General, que no
sigui representant
de l’ajuntament ni
de qualsevol altra
administració pública. Establir que UN INSTANT DE LA REUNIÓ AMB LES ENTITATS. Foto: Cedida
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els joves a consulta

L’Ajuntament de l’Espluga convoca els joves
per parlar de la Festa Major 2016
El passat divendres 30 d’octubre la regidora de festes
i el regidor de cultura van reunir-se amb una vintena
de joves que van voler assistir a la reunió convocada
per conèixer la seva opinió vers el format actual de
la Festa Major, conèixer les seves preferències musicals i consensuar la vessant més jove de la Festa
Major 2016. Van sortir moltes propostes i idees noves que es veuran executades en la propera Festa
Major 2016.

REUNIÓ DE JOVES PER PARLAR DE LA FESTA
MAJOR 2016. Foto: Pep Torres

turisme educatiu

Rècord històric de visites
escolars a les Coves de l’Espluga
en un mes d’octubre
Aquest mes d’octubre les Coves
de l’Espluga van aconseguir el seu
millor mes d’octubre en visites escolars des que estan obertes, ara
fa 21 anys. La xifra de visitants
s’ha situat en 2.729 alumnes i 202
professors, un increment del 31%
respecte les visites de l’octubre de
2014 i un increment del 7,5% respecte el mes d’octubre de 2009,
que era el màxim fins ara. Els tallers escolars també van aconseguir rebre una xifra de participants
molt elevada. El taller d’excavació,
dedicat als alumnes de secundària, també va tenir el seu màxim
històric en un mes d’octubre amb
més de 600 alumnes i un creixement del 32% respecte l’octubre
anterior. Per la seva banda, el taller
de prehistòria, destinat als alumnes de primària, va aconseguir ser
el segon millor mes d’octubre des

de l’any 1994
en situar-se en AUTOCARS AL PÀRQUING DE LA COVA. Foto: Cedida
1081 alumnes,
xifra que significa un augment del d’augment) i s’espera que durant
46% respecte l’any passat. La ruta tot el curs 2015-2016 s’arribin
aventura pel riu subterrani també a atendre més de 300 escoles i
va arribar a fer pòdium en aquest 16.000 escolars, acompanyats
rànquing de visitants. A la ruta es- d’uns 1000 professors, dels quals
peleològica hi van participat 250 més de la meitat també faran
escolars (un increment del 150%) un taller o la ruta d’espeleologia.
i això l’ha situat en el tercer mi- Aquestes xifres inèdites en visillor mes d’octubre absolut. Cal tants escolars convertien el mes
destacar que aquest curs escolar d’octubre en el millor mes de visique acaba de començar s’espera tants absoluts de tot el 2015, pasque sigui un dels millors cursos en sant per davant de l’agost, i també
nombre de visitants a les Coves del març i l’abril (dos mesos amb
de l’Espluga i a totes les activitats molta afluència per les calçotades
que es duen a terme per a les es- i la Setmana Santa). L’octubre de
coles. És molt indicatiu el creixe- 2015 se situa en visitants totals
ment que han tingut les reserves en el segon millor mes d’octubre
de principi de curs: més de 220 des de l’obertura del museu de les
escoles ja han reservat les activi- Coves de l’Espluga.
tats a l’Espluga de Francolí (13%
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octubre

POUM

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí aprova inicialment
el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
El 15 de setembre de l’any 2004 el notificació individualitzada a to- POUM es van produir importants
Ple de l’Ajuntament de l’Espluga de tes les persones i entitats que van modificacions legislatives que feFrancolí va acordar realitzar la revi- participar en el programa de parti- ien referència al sòl, a urbanisme i
sió de les Normes Subsidiàries de cipació ciutadana. Durant el termi- a l’habitatge, i per aquest motiu, el
Planejament Urbanístic del muni- ni d’exposició pública es van pre- 31 de juliol de 2008 va acordar-se
cipi, que eren vigents des de la se- sentar un total de 65 al·legacions pel Ple municipal, obrir un segon
va aprovació el 23 d’abril de 1986. per part dels particulars i col·lectius període de participació ciutadana,
La revisió d’aquestes normes sub- afectats, i totes feien referència a d’una durada de dos mesos, i que
sidiàries va comportar la redacció aspectes puntuals que no posa- va ser publicitat mitjançant anundel Pla d’Ordenació Urbanística ven en crisi el model urbanístic ni cis inserits a la web municipal, al
Municipal (POUM) d’acord amb el els criteris ni objectius marcats taulell d’anuncis municipal, al setDecret legislatiu de la Llei d’Urba- per la redacció del POUM, i totes manari El Pati, al Butlletí Oficial de
nisme. El 24 de novembre d’aquell elles van ser informades pel tèc- la Província de Tarragona i notifimateix any, es va acordar adjudicar nic i consten en l’expedient. També cació individualitzada a totes les
l’encàrrec de d’aquest Pla
persones que havien pred’Ordenació Urbanística
sentat alguna al·legació en
Municipal. Ja el 27 d’ocel termini d’exposició pútubre de 2005, també en
blica de l’aprovació inicial.
el marc del Ple de l’AjunDurant aquest període es
tament de l’ Espluga de
van presentar més sugFrancolí es va prendre
geriments i al·legacions
l’acord d’aprovar el proper incorporar al docugrama de participació
ment de l’aprovació proviciutadana i d’exposar
sional, en total 239, de les
al públic l’Avanç del Pla
que 199 eren idèntiques, i
d’Ordenació Urbanística
que de la mateixa manera
Municipal. Aquest avanç
que en la primera expova ser exposat al públic
sició, van ser informades
durant dos mesos, enpel tècnic i també consten
tre l’11 de desembre de PRESENTACIÓ DEL POUM ALS REGIDORS MUNICIPALS.
a l’expedient. Novament
2005 i l’11 de febrer de Foto: Jordi Torre
redactat pel tècnic el
2006, i durant aquests
Document de Referència
dos mesos es van recollir suggeri- com a resultat del tràmit d’infor- per a l’Aprovació Provisional, es
ments i propostes al planejament. mació pública del document de va trametre al Departament de
Transcorregut aquest termini i ja POUM aprovat inicialment, es van Medi Ambient, qui en data 10 de
amb data 22 de març de 2007, el rebre els informes sol·licitats a les novembre de 2010, va emetre el
Ple de l’Ajuntament de l’Espluga de administracions amb competència seu informe donant conformitat a
Francolí aprovà inicialment el Pla sectorial, essent aquests majori- la memòria ambiental del POUM
d’Ordenació Urbanística Municipal, tàriament favorables, demanant condicionada a ajustar l’àmbit
exposant novament el document només alguna condició o requeri- del Pla Especial Urbanístic 2 Les
al públic durant el termini de dos ment que van ser recollits en la Masies a la realitat existent, o en el
mesos més, entre el 14 d’abril i el documentació del POUM, i només cas de preveure alguna petita am14 de juny de 2007, tot fent-ne l’Agència Catalana de l’Aigua, (ACA) pliació, justificar degudament la fipublicitat a través dels anuncis va emetre, inicialment, un informe nalitat, i modificar el plànol d’acord
del Butlletí Oficial de la Província desfavorable, però un cop estudi- amb la seva avaluació, i incorporar
de Tarragona, del taulell d’anuncis ada la documentació complemen- l’informe del Programa de planejamunicipal, de la pàgina web mu- taria tramesa per l’ajuntament va ment Territorial sobre l’adequació
nicipal, del butlletí d’informació emetre un informe favorable en del POUM al Pla Territorial Parcial
municipal, del Diari de Tarragona, data 23 de febrer de 2010. Ja amb del Camp de Tarragona. Un cop
del setmanari El Pati, així com amb posterioritat a l’aprovació inicial del sol•licitat aquest últim informe,

octubre
la Secretaria per a la Planificació
Territorial, l’emet i, principalment,
obliga a una reducció important
de l’extensió urbanitzable prevista.
D’acord amb tots aquests informes i disposicions d’obligat compliment, es va procedir a redactar
el document del POUM que va ser
sotmès a aprovació provisional
aquest mes d’octubre, entenent
que no era possible obrir un nou
període d’informació ni al•legació,
ja que les variacions introduïdes al
document aprovat són el resultat
dels informes dels departaments
pertinents i que forçosament han
de ser introduïts i contemplats al
POUM. El POUM de l’Espluga de
Francolí, finalment, va ser aprovat
provisionalment per majoria absoluta amb 6 vots a favor dels regidors de l’Equip de Govern i 5 vots
en contra dels regidors de l’oposició. En aquest sentit, l’Equip de
Govern, deu dies abans de l’aprovació del POUM va optar per organitzar una sessió informativa amb
tots els regidors de la corporació,
els tècnics municipals i el tècnic
redactor del Pla per donar a conèi-
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xer més abastament el projecte
a tots els assistents, ja que cal
tenir en compte
que és un procés
que va iniciar-se
l’any 2004 i per
tant molts dels
assistents a la PRESENTACIÓ DEL POUM ALS REGIDORS MUNICIPALS.
sessió informa- Foto: Jordi Torre
tiva no tenien el
coneixement de tots els passos d’Ordenació Urbanística Municipal,
que havien anat esdevenint-se en quan el grup de l’oposició va deel temps, i els tècnics municipals manar retirar aquest punt de l’orvan posar-se a disposició, també, dre del dia manifestant que no hi
per atendre qualsevol consulta, havia hagut un període de particiaclariment, mostrar el projecte pació en aquesta darrera modifio fer les explicacions que fossin cació, l’equip de govern no va acoportunes. El dimarts 27 d’octu- ceptar aquesta retirada defensant,
bre, dos dies abans del ple i com en primer lloc, que aquesta petició
ja és habitual, va celebrar-se la s’hauria d’haver fet en el marc de
Junta de Portaveus per tractar els la Junta de Portaveus, i en segon
punts de l’ordre del dia que serien lloc, que els canvis que hi ha hasotmesos a aprovació, i en aquest gut en aquesta darrera modificació
cas, cap dels assistents va fer cap són d’obligada aplicació ja que són
proposta ni suggeriment respec- els que vénen marcats per les adte al punt del POUM, i per aquest ministracions competents i no hi
motiu, el dia del Ple, en el moment ha la possibilitat de presentar cap
de sotmetre a aprovació el Pla al·legació a les mateixes.

rebuig

L’Espluga de Francolí rebutja les imputacions pel 9-N
L’Espluga de Francolí també
vivint Catalunya. Després es
es va concentrar, el passat
va llegir un text en record dels
dimarts a la tarda, per re75 anys de l’afusellament
butjar les imputacions pel 9
del President Companys i el
de novembre. De fet, va ser
manifest, redactat per l’Asprecisament aquell dimarts
sociació de Municipis per
quan van declarar l’ex vicela Independència, l’ANC i
presidenta Joana Ortega i la
Òmnium Cultural. L’alcalde i
consellera d’ensenyament
alguns regidors espluguins
en funcions, Irene Rigau, imtambé van ser presents a
putades, junt amb el presiBarcelona juntament amb
dent Artur Mas, per posar les CONCENTRACIÓ DE REBUIG PER LES IMPUTACIONS altres alcaldes, que es conurnes el passat 9 de novem- DEL 9N. Foto: Pep Torres
centraren a les portes del
bre. Les concentracions es
Tribunal Superior de Justicia
van repetir a la majoria de pobles dors i l’alcalde espluguí. L’acte va de Catalunya per mostrar el sui ciutat de Catalunya. A l’Espluga, començar a dos quarts de vuit del port del municipalisme al presiunes 150 persones es van con- vespre amb un vídeo que va re- dent Mas quan aquest va declarar
centrar davant de l’Ajuntament passar, en imatges, els moments davant del TSJC.
amb presència de diversos regi- més destacats del procés que està
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novembre

futures rehabilitacions

L’Ajuntament de l’Espluga adquireix l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
El passat dimecres 11 de novembre l’alcalde de l’Espluga de
Francolí, David Rovira, signava
l’escriptura que materialitzava la compra de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil ubicada a la
Urbanització Carreras, un edifici
amb gairebé cinquanta anys d’història i que està distribuït en nou habitatges repartits en tres plantes, i
espais d’oficines a la planta baixa.
A més també compta amb una zona de jardí i un garatge. La compra
ha ascendit a un preu de 214.000
euros, que seran liquidats en quatre anys, havent-se ja efectuat el
pagament corresponent al primer
any, i que suma 70.000 euros. Cal
destacar que aquest preu final ha
suposat una important rebaixa
del preu inicial que demanava el
Ministeri de Defensa, antic propi-

L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA
CIVIL. Foto: Cedida

etari de l’immoble, i que havia tingut un preu de venda de 450.000
euros. L’edifici, ara ja de propietat
municipal, serà rehabilitat per ubicar-hi pisos de protecció oficial,
destinats tant a joves com a la
ciutadania en general. De moment
s’ha demanat a la Generalitat que
redacti el projecte de rehabilitació
mentre es busquen els recursos
per a rehabilitar-lo, sense sa-

ber-se encara els terminis de les
obres que s’hi puguin dur a terme. L’edifici compta actualment
amb una bona salut pel que fa a
estructura i caldrà fer-hi adaptacions a l’interior, sense necessitat
de dur a terme una gran reforma,
ja que l’escala interior compleix
la normativa actual i l’estructura
de l’immoble permetria la col·locació d’un ascensor. La intenció
del consistori espluguí és que la
venda d’aquests pisos de protecció oficial serveixi per recuperar la
inversió efectuada, sense que això
suposi un ànim de lucre pel propi
ajuntament. La resta d’espais que
no siguin ocupats pels habitatges
de protecció oficial podrien destinar-se a equipaments municipals.

llibres

El Museu de la Fassina presenta un llibre sobre vinyes, vins i aiguardents
El passat dissabte 14 de
novembre a dos quarts
de set de la tarda, el
Museu de la Fassina de
l’Espluga de Francolí
acollia la presentació del
llibre ‘Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a
Catalunya’. L’acte s’emmarcava dins la celebració de la Setmana de la
Ciència, i per aquest mo- PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. Foto: Cedida
tiu, la Fassina Balanyà
oferia també una jornada de por- en la publicació i difusió. L’edició
tes obertes durant el dissabte i del llibre ha estat coordinada
el diumenge. La presentació va per Josep Colomé, Jordi Planas i
comptar amb l’assistència del re- Francesc Valls-Junyent, profesgidor de cultura i turisme de l’Es- sors del Departament d’Històpluga de Francolí, Jordi Torre, i amb ria i Institucions Econòmiques
la presència dels editors, que van de la Universitat de Barcelona,
fer la presentació del volum, ai- i la publicació ha anat a càrxí com dels representants de les rec de Publicacions de l’Abadia
institucions que han col·laborat de Montserrat dins la col·lecció

Biblioteca Abat Oliba. El
llibre conté 16 dels treballs d’investigació que
es van presentar en les
jornades d’estudi De la
Vinya a la Fassina. Vinyes,
vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya,
celebrades a l’Espluga de
Francolí els dies 27 i 28
de setembre de 2013, al
Museu de la Vida Rural.
L’edició ha comptat amb
el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, la Diputació de
Tarragona, el Museu de la Fassina
Balanyà, el Centre d’Estudis Antoni
de Capmany de la Universitat de
Barcelona, la Fundació Carulla
- Museu de la Vida Rural i el
Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya.

desembre
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Il·luminació nadalenca
benvinguda al Nadal
amb l’encesa dels llums

L’Espluga va donar la benvinguda al Nadal el passat
4 de desembre amb prop de dues-centes persones
que van participar a l’acte d’encesa de la il·luminació
nadalenca que es va fer a la plaça de la Vila. Hi van assistir sobretot infants, que amb l’ajuda de les bengales i la música dels Grallers de l’Espluga van donar el
tret de sortida a la campanya de Nadal. Una cercavila
pels carrers del nucli comercial va servir per descobrir
també la decoració especial que han elaborat els comerços de la Unió de Botiguers, i que lluïa a les portes
dels establiments.

DESENES D’INFANTS VAN FER CAGAR EL TIÓ. Foto: Jordi Torre

Il·luminació nadalenca
Els nens i nenes fan cagar el tió
per celebrar el Nadal

L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL. Foto: Jordi Torre

Desenes de nens i nenes de l’Espluga van poder fer
cagar el tió la tarda del 24 de desembre a la plaça de
l’Església, al tradicional acte que cada any organitza
l’Ajuntament de l’Espluga. Envoltats de nadales, els
nens van cantar la cançó tradicional per fer cagar el
tió, cedit com cada any per la Polleria Antònia, i es van
poder endur les llaminadures que els va cagar. Tot i
les gèlides temperatures pares, mares i nens van celebrar l’arribada del Nadal com és tradicional.

Curs de guies

L’Espluga forma guies per
la nova Ruta Templera i Hospitalera
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha organitzat un curs per a formar guies turístics per la
nova ruta Templera i Hospitalera del municipi. La
formació oferirà continguts en cinc mòduls i se
centrarà en el període històric que va de la fi de
l’Imperi Romà fins a l’Edat Moderna. Aquestes
sessions serviran també per conèixer a fons els
fets més rellevants de cada segle de la història
de l’Espluga de Francolí a més dels continguts temàtics de la Ruta Templera i Hospitalera. A més
dels continguts històrics, el curs oferirà nocions
sobre comunicació oral i dinàmiques de grup que
també formen part de les tasques a desenvolu-

par com a guia del municipi. Hi haurà una sortida
per la ruta per les persones que s’hagin inscrit a
qui es lliurarà els dossiers sobre el recorregut, i hi
haurà classes teòriques de set a nou del vespre,
alguns divendres i dimarts de gener i febrer. Les
proves teòriques seran al febrer i s’haurà de superar un test i una exposició oral. A la prova pràctica els aspirants a guia hauran d’explicar part de
la Ruta Templera i Hospitalera. Qui superi el curs
de formació obtindrà un certificat que acreditarà que pot dur a terme tasques de guia a la Ruta
Templera i Hospitalera amb coordinació amb l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.
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desembre

pressupost 2016

L’Espluga aprova un Pressupost de prop de 5 milions d’euros
L’Ajuntament de l’Espluga va
aprovar aquest desembre el
Pressupost del 2016, valorat en
gairebé 5 milions d’euros. Hi va
votar a favor tot l’equip de govern,
mentre que l’oposició s’hi va abstenir. El regidor d’Hisenda, Joan
Amigó, va destacar que són uns
pressupostos continuistes. Com
estava previst, la principal inversió
serà la construcció definitiva del
Pavelló Poliesportiu Municipal al
Pla Parcial Milmanda, una reivindicació de les dues últimes dècades que es farà realitat aquest any
amb finançament municipal que
s’amortitzarà any rere any amb
l’aportació de la subvenció de la
Secretaria General de l’Esport. A
banda dels 60.000 euros que es
destinaran a les obres diverses,
la segona inversió més important
serà l’adquisició de Cal Cabeça, valorada en 115.000 euros. També
s’han contemplat les quanties que
composen la part anual de l’adquisició de diferents equipaments
municipals, com ara 25.000 euros
de la Masia del Fartet, 53.425
de la caserna de la Guàrdia Civil i
15.000 d’altre patrimoni. Es preveuen 30.000 euros per la il·luminació de la Finca del Fartet i
35.000 euros més per la remodelació de la Plaça de Sant Isidre.
També es construiran la barana i
les escales del Carrer Ermita, per
valor de 35.000 euros. Una altra
inversió de l’any es farà als estudis
de l’Espluga FM Ràdio, on s’acabarà el projecte d’ampliació amb la
construcció del nou estudi multimèdia a la segona planta de l’Antic
Hospital, projecte pressupostat en
17.000 euros. L’Ajuntament també preveu, pel 2016, 8.000 euros
per renovar les banquetes i altres
millores del Camp de Futbol del
Riu Sec. A banda, també s’ha previst una partida per equipaments
al Teatre del Casal. S’hi destinaran
15.000 euros. També hi ha previs-

tos 8.000 euros pel
mobiliari urbà, 8.000
per la senyalització,
15.000 per l’arranjament de camins,
8.000 per la compra
de noves taules i cadires, 6.000 per la
substitució de llums
de Nadal, 2.000 per
l’enllumenat públic
malmès a la carretera
de Les Masies i 8.000 LA SALA POLIVALENT. Foto: Ricard Peña
euros per millorar
els enjardinaments. Finalment, da també preveu destinar, durant
l’Ajuntament també ha previst el 2016, més de 150.000 euros
una partida de 10.000 euros per en cultura i festes, entre la Festa
la instal·lació d’una àrea per auto- Major, la Setmana de la Joventut, la
caravanes al Parc Fluvial, 10.000 Nit d’Entitats i la Fira, Sant Joan i la
per dur a terme una actuació ob- Festa de la Verema entre d’altres.
jecte de procés participatiu, on Del total del Pressupost del 2016 a
els espluguins podran escollir l’Ajuntament de l’Espluga, 1,6 miliquina actuació volen que es du- ons d’euros es destinaran a invergui a terme d’entre tres projectes sions. La resta es gastarà en perdiferents. També es destina una sonal, amb més d’un milió d’euros
partida de 5.300 euros per col·lo- de despesa, un milió i mig per descar tancaments visuals a algunes peses corrents i gairebé 150.000
illetes de contenidors, 5.500 euros euros en transferències a altres orper unir amb fibra òptica els dife- ganismes i subvencions. També hi
rents equipaments que integren han previst més de 250.000 euros
la Ruta Templera i Hospitalera, per amortitzar crèdits bancaris. A
10.000 euros per l’adquisició d’un banda, el Ple també va aprovar el
nou vehicle per la brigada munici- pressupost de la Cova de la Font
pal i 1.500 euros per la col·locació Major, que puja 330.000 euros i el
d’una escala adaptada a la piscina de l’Espluga FM Ràdio que ascenmunicipal. L’Ajuntament a ban- deix a gairebé 29.000 euros.

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA. Foto: Roc Baldrich

GRUPS MUNICIPALS

Comencem el 2016 amb una situació d’incertesa pel que fa a la governabilitat de Catalunya i, a hores d’ara, no sabem si tindrem
govern o haurem d’anar a noves eleccions.
El 2015 ha estat un any intens pel que fa a
eleccions i sens dubte les que més ens afecten a nosaltres han estat les municipals.
Els resultats no van ser els que ens esperàvem i, després d’un procés de negociació en
què estàvem disposats a participar en un
pacte de tots els grups representats a l’ajuntament, es va configurar el nou ajuntament.
Tornem a tenir la responsabilitat del govern
de l’Ajuntament de l’Espluga i ho fem amb
un pacte amb una altra formació, vinculada
al PSC, mitjançant la persona de l’Antonio
Vendrell.
És un pacte basat en la confiança, la responsabilitat i les ganes de treballar conjuntament
pel bé de l’Espluga.
Estem contents de com estem treballant i del
grau de complicitat que estem assolint, conscients que hi ha qui intenta, en cada ocasió
que pot, desestabilitzar-lo, per poder aconseguir el que no varen voler fer amb un pacte.
Tenim present la nova situació en la qual
ens trobem i per part nostra estem fent tot el
possible per arribar al màxim de consens que
puguem i siguem capaços, sense renunciar a
portar a terme el màxim que puguem del nostre programa electoral.
Sabem que segueixen sent moments delicats
per a molta gent que té dificultats per tirar
endavant i d’aquí que intentem prioritzar el
programa social i de suport a les necessitats
més bàsiques de les persones, procurant que
no es quedi ningú sense un mínim tot buscant
un futur millor.
Tot el que fa referència a formació segueix
sent prioritari, ja que sabem que només
aquesta via pot conduir a tenir més possibilitats.
El nostre segueix sent un compromís amb
l’Espluga i tot el que això representa i és amb
aquest nord amb el qual treballem.
També tenim present el moment polític de Catalunya i farem el que estigui al nostre abast
per fer possible assolir la màxima llibertat,
tot i que volem deixar constància de la nostra
disconformitat amb aquells que volen imposar el seu criteri en contra de la voluntat d’una
gran majoria, i que han malmès l’impuls que
s’havia generat, amb l’esforç de molta gent,
que ara se sent decebuda i desmotivada. No
voler reconèixer el paper que el president Mas
ha fet pel procés de Catalunya és un error que
pot costar-nos molt car. El temps dirà.
Us desitgem que aquest 2016 sigui un bon
any per a tots i que tots els vostres desitjos
us siguin propicis.
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Amb el 2015 finalitzat, el projecte de SOM Espluga ja
porta més de mig any treballant des de l'Ajuntament.
Ens vam presentar al març com una suma de les esquerres espluguines i aquesta va ser la fórmula que els
ciutadans vam fer guanyadora a les eleccions municipals. Tot i estar a només 33 vots de la majoria absoluta
de SOM Espluga, un pacte recolzat sobre un regidor
trànsfuga d'Espluga Viva donava l'alcaldia per quarta
vegada consecutiva a David Rovira, expulsant del govern la llista més votada. SOM Espluga no volia formar
part de cap govern en el qual hi hagués un trànsfuga.
Després de les eleccions, durant el ple d’investidura,
el ple d’organització i també els posteriors es va fer
evident que l'“oferta” d’un govern d’unitat era una veritable fal·làcia i que l’autoritarisme seguia instal·lat a
la Casa de la Vila. Els representants de l’equip de govern continuaven actuant com a propietaris de l'Ajuntament enlloc de representants del poble. Es van
augmentar els sous dels regidors de l’equip de govern
i el de l'alcalde i no van mostrar massa predisposició
al diàleg en alguns assumptes clau per al desenvolupament i el futur de l’Espluga. Per citar-ne alguns
exemples: en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) considerem que no es va informar adequadament al poble abans d'aprovar-lo al Ple i la creació
dels Consells de Participació es va fer de manera unilateral, sense haver informat les entitats prèviament
a l’aprovació de les bases al Ple.
Hem volgut ser una oposició activa i transparent i
hem aportat idees, moltes de les quals han estat
rebutjades, com ara la creació de la comissió informativa d'urbanisme, equipaments i habitatge i la de
personal i serveis, o la publicació de les dedicacions de
tots els regidors de l'Ajuntament i les seves retribucions econòmiques trimestrals.
Hem participat activament en la negociació per a la
reobertura de l'Espluga FM Ràdio, dins de les nostres
possibilitats com a grup de l'oposició; hem plantejat
tot un seguit de propostes per donar resposta a la
crisi dels refugiats de Síria; hem demanat que el Ple
de l'Ajuntament es posicionés en contra de la retirada
de l'ambulància medicalitzada de Montblanc i la que
cobreix 12 hores en horari nocturn des de l’Espluga,
hem proposat un acord per anar suprimint les barreres arquitectòniques del nostre poble. Aquestes
propostes sí que han estat entomades pel govern
Rovira-Vendrell.
També hem participat en l'elaboració dels pressupostos forçant que la partida de promoció del comerç
passi dels 8.000 euros als 15.000, entenent aquest
sector com a motor de desenvolupament del nostre
poble. Hem aconseguit que s’inclogui una partida de
10.000 euros per realitzar un projecte que escollim
els espluguins de manera participativa i 2.000 euros
per una campanya per eradicar els excrements d’animals de companyia al carrer, entre d'altres. Ple rere
ple hem fet un seguiment exhaustiu de l'estat del poble i dels problemes socials existents traslladant de
manera pública la situació als regidors responsables
de cada àrea.
Pel que fa a les negociacions amb l'Espluga FM Ràdio, pensem que la represa de l’activitat de l'emissora
municipal s'ha retardat per qüestions personals i alguna promesa no acomplerta.
Des de SOM Espluga desitgem que l’any 2016 sigui
un any de realització dels projectes iniciats i d’una millor planificació per part de l’equip de govern. Els regidors de l’agrupació d’esquerres de l’Espluga continuarem fent propostes per millorar l’Espluga i la Conca.
No volem acabar aquest escrit sense tornar a donar
les gràcies als 867 espluguins que ens van donar la
seva confiança el 24 de maig. Esperem ser-ne dignes
i també que aquest 2016 Catalunya arribi al seu màxim grau de llibertat.

És aviat per fer balanç d'aquesta legislatura pel poc temps transcorregut.
No cal explicar com va anar la constitució del nou ajuntament, perquè
tothom ja n'està assabentat i cadascú n’ha pogut treure les seves pròpies
conclusions.
Podem preveure quina serà la relació
entre els grups municipals que n’han
sortit elegits.
Pensem que el treball i el consens és
bo per fer coses en benefici de tots.
Vull constatar que les diferents reunions de treball que hem dut a terme
en aquest curt període de mandat,
tant amb l'equip de govern com amb
l'oposició, sempre han estat positives
i basades en el bon funcionament de
l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Tot i així, són els ciutadans els que,
amb la seva implicació, han de decidir
el camí a seguir.
Mai he volgut entrar en enfrontaments, atacs i acusacions contra la
meva persona ni cap membre del
meu cercle familiar, tot i que de vegades s’han produït, fins i tot, en el marc
del Ple municipal. Són aspectes que,
per a mi, transcendeixen més enllà de
la política i el treball en benefici del
municipi, i crec que no són tampoc,
segons la meva opinió, una bona eina
d’oposició.
Pensem que la prioritat són les persones de l'Espluga de Francolí i la
Conca de Barberà. Procurem treballar
per millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i de les persones que ens
visiten.
Procurarem, en aquests anys de legislatura que ens quedem per endavant, estar a l'altura que es mereix la
gent de l'Espluga.
Tant de bo aquest 2016 sigui un bon
any per a tots nosaltres i que la bona
entesa segueixi sent la principal eina
d’actuació.
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451a FIRA MULTISECTORIAL I DE PRODUCTES
DE PROXIMITAT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
18a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS
13a FESTA COMARCAL DE L’OLI
DIVENDRES 22 DE GENER
A 7 de la tarda
Al Museu de la Vida Rural, inauguració
de l’exposició “En aquesta alba del vespre” de la pintora Aurora Vallero.
A 7 de la tarda
Al Casalet, torneig americà de dobles
de ping-pong.

Les inscripcions poden fer-se fins el dia 18 de
gener al Casalet. Les parelles es faran el mateix dia. Més informació al Casalet.

A les 10 de la nit
A la sala Llucià Navarro, Maridatge amb
l’Associació Juvenil Auvënguen. Places
limitades. Més informació a www.auvenguen.cat

DISSABTE 23 DE GENER
De les 10 del matí a la 1 del migdia
A la Plaça de l’Església, esmorzar popular amb caldo, llonganissa a la brasa i
pa torrat a coure al gust de cadascú.
Preu: 2 €
De les 10 del matí a la 1 del migdia
Al Motopark Francolí, esmorzar, tanda
d’entrenaments i rodada a càrrec del
Motoclub Francolí.
A 2/4 d’11 del matí
Al Museu de la Vida Rural, “El vi fa
sang. Ofici i tradició”

Uuna experiència enoturística que us convida a
emocionar-vos amb el patrimoni cultural de l’Espluga de Francolí. Una proposta que explica com ha
evolucionat la viticultura al nostre país mitjançant
una visita guiada a tres museus, complementada
amb un tast de vins i una degustació d’aiguardent.
L’experiència es pot rematar, opcionalment, i segons
disponibilitat, amb un dinar en clau de vi a l’Art Restaurant de l’Espluga. Trobareu més informació a la
pàgina web del Museu de la Vida Rural o a la de
l’oficina de turisme de l’Espluga.

Organitza:

Col·laboren:

A 2/4 de 12 del migdia
A la Rotonda de Lluís Carulla, inauguració de la 451a Fira Multisectorial i de
productes de proximitat a càrrec de les
autoritats.
A les 7 de la tarda
A l’Auditori Carulla Font, 213, els tres
mils del Pirineu. Xerrada, audiovisual i
torn de preguntes a càrrec de Toni Morlans, del grup d’alpinisme de la Secció
Excursionista del Club Atlètic Espluguí.
Entrada gratuïta
A 2/4 de 10 de la nit
Al pavelló del Casal, sopar i celebració
de la 18a Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins.
Menú adults
Escudella casolana
Fricandó de vedella amb xampinyons i prunes
Copa de gelat
Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 18 €
Menú infantil
Macarrons
Escalopa de pollastre amb patates xips
Terrina de gelat
Pa, aigua i refresc
Preu: 11 €

A partir de les 12 de la nit
Actuació musical a càrrec de Funkystep
& The Sey Sisters

Una explosió de música, passió i molta diversió al
ritme dels millors temes del soul-funk de tots els
temps. Un concert que comporta estar disposat a
deixar-se portar per un groove trepidant que incita a moure i ballar sense complexos durant tota la
seva actuació. La banda està formada per una secció rítmica completa: bateria, baix, teclats i guitarra,
tres veus negres (les germanes Sey) i una secció de
vent formada per saxo i trompeta. Tot barrejat per
les bones vibracions i l’electritzant energia, fan que
el públic es posi a ballar sense poder evitar-ho.. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 24 DE GENER
Durant el matí
Al vestíbul del cinema del Casal, 11a
Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava.
A les 10 del matí
A la Plaça de l’Església, gran esmorzar
popular de la 13a Festa Comarcal de
l’Oli, amb llonganissa a la brasa, pa torrat, arengades i fesols, regat amb oli i
vi Francolí, de la Cooperativa de la Conca. Preu: 3 €.
A 2/4 d’1 del migdia
A la Plaça de l’Església,
13è Concurs d’Allioli
Bases: Cal portar-se el morter, de casa. Es pot fer
amb ou o sense. Es tindrà en compte el temps emprat. Es valorarà la textura, el gust i el color. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Seran premiats els
tres primers classificats.

A les 7 de la tarda
Al teatre del Casal, representació de
l’obra “Revisió Anual”, a càrrec del Grup
de Teatre El Folre de Sant Pere Molanta.
Les entrades no són numerades i es vendran una
hora abans a la taquilla del teatre.
Preus: Socis del Casal - 8,00€, no socis - 10,00€,
joves de 10 a 18 anys - 5,00€, i gratuït pels infants
fins a 10 anys sempre que vagin acompanyats d’un
adult. Organitza: Casal de l’Espluga

DISSABTE 30 I
DIUMENGE 31 DE GENER
Durant tot el cap de setmana
Torneig de pàdel de la Fira

El Casal de l’Espluga organitzat un torneig de pàdel,
categories masculina i femenina, amb un màxim de
16 parelles masculines i 6 de femenines. Les inscripcions poden fer-se a través de la web del Casal
i al mail info@casaldelespluga.cat. Les finals es celebraran diumenge 31 de gener a partir de les 18h
de la tarda.

