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Benvolguts espluguins i esplu-
guines,

Aquest és el desig que hem  
manifestat reiteradament a la 
gent que ens envolta en aquestes 
dates i als que recordem amb mo-
tiu de les festes de Nadal.

L’Ajuntament de l’Espluga es 
suma a aquest BON ANY 2017 tot 
esperant que sigui una realitat.

Sabem de les dificultats amb 
què es troben veïns nostres i in-
tentem minimitzar-ho tant com 
som capaços amb els serveis so-
cials, Càritas i amb l’ajut anònim 
que fa gent de manera particular.

Tenim elements que ens fan 
pensar que s’han corregit situaci-
ons que al principi d’aquesta crisi 
van ser molt cruentes, fonamen-
talment per la pressió de  la so-
cietat a les  institucions que  han 
anat posant mitjans i prenent 
acords per tal d’ arreglar-les. Cal 
esmentar que la situació política 
de l’Estat ha dificultat solucions 
que a Catalunya s’havien adoptat 
abans i que van ser recorregudes 
judicialment de manera injusta. El 
sorprenent, encara que millor que 
sigui així, és que ara és el mateix 
Estat qui en copia alguna d’elles.

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

A la Conca s’estan generant 
llocs de treball que s’havien per-
dut i les principals empreses estan 
creant ocupació que sens dubte 
és l’element més important per 
aconseguir el benestar de la gent, 
tant en l’aspecte material com 
personal.

També estem convençuts que 
la construcció del túnel del Coll de 
Lilla, llargament reivindicat i espe-
rat, aquesta vegada serà una rea-
litat. Ens aproparà molt a la franja 
costanera que és on hi ha la mà-
xima concentració d’activitat eco-
nòmica, i això ens donarà opor-
tunitats a nivell personal i  com a  
territori. No insistirem mai prou en 
la necessitat d’una bona formació 
de les persones per poder assolir 
bons llocs de treball.

Pel que fa a l’àmbit més local, 
cal dir que sí, que aquest 2017 ha 
de ser l’any del pavelló que també 
és una llarga història que volem 
que sigui realitat de manera defi-
nitiva: tenim projecte, pressupost, 
permisos i feta la licitació de l’obra.

Hi ha símptomes que inviten a 
pensar que l’activitat econòmica 
local també s’està començant a 
recuperar. 

Desprès de molt de temps hi 
ha petició de llicències en la cons-
trucció i pensem que podria anar 
a més si es desenvolupés el sòl 
urbanitzable que ja està aprovat i 
només està pendent que es facin 
els carrers i els serveis per part 
dels propietaris. Nosaltres farem 
el possible per col·laborar, però la 
iniciativa ha de ser privada, no pú-
blica.

En l’àmbit del turisme, s’han 
adoptat mesures per tal de can-
viar l’organització del patronat 
municipal i les xifres de visitants, 
que demostren que el 2016 han 
millorat i apunten a la recuperació 
de les d’abans de la crisi. 

No vull pecar d’optimisme 
perquè la situació és encara molt 
complicada i, a més, sabem que hi 

haurà gent a qui li costarà moltís-
sim recuperar-se, però sí que estic 
convençut que hi ha un canvi de 
tendència en el cicle i penso  que 
pot beneficiar el conjunt de la nos-
tra societat.

 El 2017 es planteja un repte 
polític molt important a Catalunya  
i com a ajuntament hem de seguir 
estant al costat de les nostres 
institucions i representants  per 
tal que puguem decidir d’una ma-
nera totalment democràtica, lliure 
i pacíficament,   quin és el model  
polític i  d’organització  que volem 
per al nostre futur.   

Que els anhels que cadascú de 
nosaltres ens hem plantejat per al 
2017 es facin realitat amb convi-
vència, pau i salut.

David Rovira
Alcalde
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Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaven a l’Espluga de 
Francolí a les sis de la tar-
da del passat dimarts 5 de 
gener. Els Reis d’Orient van 
recórrer carrers i places per 
saludar a centenars d’in-
fants acompanyats de les 
seves famílies. L’alcalde i els 
regidors van obrir l’ajunta-
ment i entregaven les claus 
que obren totes les portes 
perquè els Reis poguessin 
repartir els presents durant 
la nit i la matinada. Després 
de la visita a l’ajuntament, la 
cavalcada seguia el seu re-
corregut habitual i feia pa-
rada a la plaça de l’Església 
on Melcior, Gaspar i Baltasar 
entregaven al Pessebre l’or, 
l’encens i la mirra. Ja al te-
atre del Casal, ple a vessar, 
centenars d’espluguins re-
bien els Reis i, alguns nens i 
nenes, els oferien poemes i 
cançons a l’escenari.

L’ESPLUGA 
REP ELS REIS 
D’ORIENT

quar l’itinerari amb senyalització i 
mobiliari. Vendrell però, destacava 
que cal no perdre de vista que «el 
manteniment és important» i el 
contemplava en totes les fases del 
projecte que podria contemplar la 
possibilitat d’integrar-hi la recu-
peració d’antics molins o espais 
singulars, sempre d’acord amb 
els seus propietaris. Actualment, 
el projecte del Camí del Francolí 
compta amb l’assessorament tèc-
nic de l’Associació per a la Conser-
vació dels Ecosistemes Naturals 
(CEN). Part de les tasques de ne-
teja de l’entorn fluvial s’han dut a 
terme gràcies a un acord entre la 
Diputació de Tarragona, la Funda-
ció la Caixa i Aprodisca. Des de la 
regidoria de Turisme, Jordi Torre 
afirmava que «la recuperació de 
l’entorn del riu permetrà impulsar 
noves activitats i tallers vinculats 
a l’activitat de la cova». El regidor 
afegia que «el turisme familiar i 
l’escolar són dels més representa-
tius a l’Espluga, i l’espai de lleure 
més valorat és la zona de la llera 
del riu». Per a Torre, «el turisme de 
natura busca noves alternatives a 
l’interior i les vies verdes, ciclables  
i saludables obren una nova opor-
tunitat de captació turística».

A principis d’any, l’Espluga de 
Francolí va recuperar la llera del riu 
Francolí al seu tram urbà. Gràcies 
a l’Ajuntament de la localitat i a re-
cursos i col·laboració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), el muni-
cipi se sumava al projecte del Camí 
del Francolí que té intenció d’unir 
la vila amb Montblanc i amb els al-
tres pobles per on transcorre el riu. 
El regidor de Medi Ambient i Agri-
cultura de l’Ajuntament de l’Es-
pluga de Francolí, Antoni Vendrell, 
apuntava que durant les darreres 
setmanes de l’any 2015 s’havi-
en dut a terme tasques de nete-
ja, d’acord amb l’ACA, que han de 
millorar la biodiversitat de la zona, 
ajudar a combatre els incendis i 
reduir la contaminació a l’entorn 
fluvial. Per a Vendrell la idea prin-
cipal és «recuperar el riu i donar-li 
una utilitat que pot tenir a veu-
re amb el turisme» i assenyalava 
que estan en contacte permanent 
amb la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Montblanc per 
treballar conjuntament en el pro-
jecte el Camí del Francolí que aca-
barà unint les dues poblacions a 
través d’un camí a la vora del riu. 
Vendrell precisava que s’han dut 
a terme feines per retirar deixa-
lles, fangs contaminats que s’han 
tractat a la depuradora i vegetació 
al·lòctona i que està previst que 
s’hi plantin arbres de ribera del 
territori, recorda que el Francolí 
«explica tota la història de l’Esplu-
ga» i apuntava que, dins de la pri-
mera fase del projecte, Montblanc 
i l’Espluga podrien estar enllaçats 
gràcies a aquest projecte que ja va 
teixint complicitats amb el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà 
en l’àmbit de territori i també turís-
tic. Més endavant, la segona i ter-
cera fase de la intervenció serviria 
per sumar els municipis de Vim-
bodí i Poblet i Vilaverd i per ade-

NETEJA FLUVIAL
L’ESPLUGA NETEJA EL TRAM URBÀ DEL RIU DINS DEL PROJECTE 
DEL CAMÍ DEL FRANCOLÍ

LA NETEJA DE LA LLERA DEL FRANCOLÍ
Cedida

ELS REIS D’ORIENT A 
L’AJUNTAMENT. Cedida
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«Alba del vespre». Els actes de la 
Fira però, es posaven en marxa el 
divendres 23 de gener al vespre 
amb la inauguració de l’exposició 
«en aquesta alba del vespre» de la 
pintora valenciana Aurora Valero 
al Museu de la Vida Rural. El tor-
neig de tennis taula al Casalet i el 
maridatge organitzat per l’Asso-
ciació Juvenil Auvënguen al celler 
Vidbertus, eren també alguns dels 
primers actes de la programació. 
Ja el dissabte, el Museu de la Vida 
Rural oferia l’experiència enoturís-
tica «el vi fa sang» i, a la tarda, es 
va dur a terme una xerrada orga-
nitzada per la secció d’alpinisme 
del Club Atlètic Espluguí sobre els 
213 tres mil dels Pirineus, a càrrec 
de l’Espluguí Toni Morlans. A la nit, 
el pavelló del Casal de l’Espluga 
acollia la 18a edició de la Nit d’En-
titats i Mèrits Espluguins que va 
acabar amb l’actuació de Funkys-
tep & The Sey Sisters. Diumenge 
es van dur a terme els actes de 
la Festa Comarcal de l’Oli amb el 
tradicional esmorzar i el concurs 
d’allioli. Els actes de la Fira van 
acabar el diumenge a la tarda amb 
la representació de l’obra de teatre 
«Revisió anual».

La 451a edició de la Fira de l’Es-
pluga de Francolí, marcada pel bon 
temps, va ser inaugurada el passat 
dissabte 23 de gener al matí per la 
Presidenta del Parlament de Ca-
talunya, Carme Forcadell. Després 
de signar el llibre d’honor a l’Ajun-
tament de la localitat, Forcadell, 
acompanyada del delegat del go-
vern de la Generalitat a Tarragona, 
Oscar Peris, el director dels serveis 
territorials de Cultura a Tarragona, 
Jordi Agràs, el diputat Ferran Civit i 
les autoritats locals i comarcals, va 
ser l’encarregada de tallar la cinta 
inaugural del recinte firal. La presi-
denta, que es va mostrar contenta 
perquè era la primera vegada que 

tallava una cinta, destacava que la 
Fira és un exemple de la voluntat 
i perseverança de la gent de l’Es-
pluga. Forcadell va visitar els ex-
positors acompanyada de l’alcalde 
de l’Espluga de Francolí i va con-
versar amb comerciants, entitats 
de la vila i desenes de ciutadans 
que s’apropaven per fer-s’hi foto-
grafies, saludar-la i encoratjar-la 
amb la seva tasca. La passejada va 
acabar a la sala d’actes de l’Antic 
Hospital on la presidenta va diri-
gir unes paraules als assistents 
i on es va referir al moment que 
viu el país com «fruit de la nostra 
voluntat». Forcadell va obsequiar 
a l’Ajuntament de l’Espluga amb 

la medalla del 
Parlament i 
el consisto-
ri li va regalar 
un quadre i el 
llibre de l’es-
pluguina Noe 
Gaya. Carles 
Duarte, direc-
tor de la Fun-
dació Lluís 
Carulla va lle-
git uns versos 
del seu llibre 

FIRA DE GENER
CARME FORCADELL INAUGURA UNA FIRA DE SANT VICENÇ MARCADA PEL BON TEMPS

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va treure a subhasta 
dos immobles de propietat municipal que es troben situ-
ats al número 30 del carrer Ametllers i al número 1 del 
carrer del Castell del municipi. En el primer cas, el preu de sortida de l’habitatge era de 3.752,56 euros a 
millorar a l’alça mentre que en el cas de l’immoble del carrer del Castell era de 7.649,56 euros a millorar 
a l’alça. La data límit de presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació era a finals del mes 
de gener al registre general de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

HABITATGE AL MERCAT
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ POSA 
A SUBHASTA DOS IMMOBLES DE PROPIETAT 
MUNICIPAL

UN DELS IMMOBLES SUBHASTATS. Cedida

CARME FORCADELL VA LLIURAR LA MEDALLA DEL 
PARLAMENT A L’ESPLUGA. FOTO: Jordi Torre
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ge; Toni Morlans per haver acon-
seguit ascendir als 213 cims de 
tres-mil metres dels Pirineus; Jor-
di Pàmies, campió de la copa cata-
lana de curses d’ultraresistència; 
Enric Martí Griñó per l’escalada de 
‘The Nose’ a la paret de ‘El Gran 
Capitan, a Califòrnia; Júlia Moyà, 
Júlia Boqué, Jana Saltó i Elisenda 
Garrell, a la selecció territorial de 
Tarragona de futbol i Adrià Sales, 
per haver guanyat el campionat 
de Catalunya de primera catalana 
amb l’equip de futbol del Morell.

UN DELS PREMIATS DE LA NIT D’ENTITATS. FOTO: Xavier Lozano

‘El Caputxet’, d’Antoni Carreras i 
Helena Rivero, amb la història dels 
gegants medievals; Noe Gaya per 
la publicació del llibre ‘El Camí de 
la Papallona’; Josep Maria Rovira, 
Joan Rendé i Salvador Balcells, pel 
nou Festival Internacional de No-
vel·la Criminal; Judith Magrinyà, 
per haver guanyat els Jocs Florals 
Territorials i Josep M. Torres per la 
seva col·laboració durant 40 anys 
a la cavalcada de Reis i la rua de 
Carnaval; també a l’empresa Drac 
Actiu per la creació de la Treko-
Black. En el terreny esportiu, rebia 
reconeixement el premi estatal 
aconseguit per l’Escola de Dansa 
del Casal de l’Espluga i la segona 
posició a l’Anaprode; Ingrid Sales 
pel segon lloc d’Espanya al campi-
onat de patinatge, Meritxell Lorca, 
per l’or i dues medalles de plata al 
Campionat de Catalunya d’Atletis-
me; Èrika Soriano per les tres me-
dalles al Campionat de Catalunya 
de Natació màster; Manuel Rubio, 
com a campió de lluita de braços 
màster a Ciudad Real; Josep M. 
Trullols, classificat per anar als 
campionats d’Espanya de patinat-

La celebració de la 18a Nit d’En-
titats i dels Mèrits Espluguins, 
del dissabte de la Fira de l’Esplu-
ga, aglutinava al Pavelló del Casal 
més de 300 espluguins. La gala, 
presentada per Laura Caffarel i 
Òscar Callau, i Marc Roca a la par 
tècnica, començava amb un repàs 
d’alguns dels fets més importants 
de l’any, seguit del discurs de les 
noves coordinadores d’entitats, 
Anna Andreu, M. Rosa de la Mo-
rena i M. Dolors Civit, que van ani-
mar als espluguins a seguir tre-
ballant pel bé col·lectiu. Tot seguit 
arribava el moment dels reconei-
xements, i es donaven a conèixer 
i destacar els projectes més im-
portants de l’últim any en el teixit 
associatiu, cultural i esportiu, i els 
èxits i creacions personals de més 
d’una vintena d’espluguins. Refe-
rent a l’àmbit de les entitats rebien 
els nous gegants de la Santíssima 
Trinitat, Miquel i Trinitat, estre-
nats el 2015, Càritas parroquial 
per l›obertura del rober Filigrana, 
i l›Orquestra Simfònica ‹Treu-li 
la Pols al Teu Instrument›, per 
la creació del nou cor de música 
moderna, amb un centenar 
d›integrants, que sorprenien al 
mig de la gala cantant la seva 
primera cançó. L›Agrupament 
Escolta l›Estornell recollia el 
reconeixement per la seva 
participació a la intendència de la 
Bajoca, la trobada d›agrupaments 
escoltes feta a Montblanc, mentre 
que tres entitats celebraven el 
seu aniversari: els 25 anys dels 
Diables de l›Espluga, els 10 anys 
de l›Associació Juvenil Auvënguen 
i els 50 anys del Casal de l›Espluga 
i algunes de les seves seccions 
com el patinatge, l›hoquei i el 
teatre. Pel que fa als mèrits in-
dividuals, premis a la creació del 
Francolí dels Diables per part de 
Josep Gabriel Carmona, al conte 

NIT D’ENTITATS
LA 18A NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS RECONEIX 
7 ENTITATS I 25 ESPLUGUINS
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lescència de la nostra comarca 
puguin elaborar conjuntament 
procediments i protocols per dur 
a terme un treball transversal i de 
qualitat davant de situacions de 
vulnerabilitat que poden afectar 
aquests col·lectius.

L’àrea de Benestar Social del Con-
sell Comarcal de la Conca de Bar-
berà convocava, el passat dimarts 
2 de febrer, diversos agents edu-
catius, socials i cossos de segure-
tat per començar a redactar en la 
redacció del protocol d’absentis-
me escolar comarcal. La iniciativa 
es posa en marxa amb l’objectiu 
de detectar, prevenir i intervenir 
en possibles casos d’absentisme 
en els centres educatius de la co-
marca. El grup de treball d’aquest 
protocol d’absentisme està for-
mat pels centres educatius de 
l’Espluga de Francolí, Blancafort, 
Sarral, Vilaverd, Vimbodí i Poblet 
i la ZER Conca de Barberà en re-
presentació dels municipis de 
Barberà de la Conca, Pira, Roca-
fort de Queralt i Solivella. A més 
es compta amb la treballadora 
social de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic, agents del cos de 
Mossos d’Esquadra, la regidora de 
l’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí en representació del servei de 
vigilància municipal i la tècnica del 

Pla Local d’Inclusió Social i els tèc-
nics de l’Àrea de Benestar Social. 
Aquesta acció està recollida en el 
pla d’actuació de l’any 2016 de 
l’Àrea de Benestar Social i, com a 
actuació comunitària preventiva, 
pretén que tots els agents que 
treballen amb la infància i l’ado-

UN PROTOCOL PER L’ENSENYAMENT
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA, JUNT AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI
PARTICIPEN EN L’ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL D’ABSENTISME ESCOLAR

LA TROBADA PER L’ELABORACIÓ DEL PROTOCOL COMARCAL D’ABSENTISME 
ESCOLAR. FOTO: Jordi Torre

El ple de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí del 
passat mes de gener, aprovava per unanimitat, 
una moció sobre la condonació de deutes amb el 
consistori a través de treballs en benefici de la co-
munitat. El text instava l’administració local a cre-
ar una ordenança que, d’acord amb criteris tècnics 
i en casos degudament justificats, permeti que els 
veïns amb manca d’ingressos puguin pagar els 
seus deutes amb l’Ajuntament a través de feines 
que no haurien de substituir cap lloc de treball. 
El text aprovat recordava que els deutes que es 
contreuen amb l’administració local van associats 
a interessos per demora, un fet que suposa una 
càrrega extra per a famílies que no poden fer front 

a les seves obligacions dins dels terminis esta-
blerts. A més, la moció apunta també que, en mol-
tes ocasions, els deutes contrets amb l’adminis-
tració pública impedeixen l’accés a ajuts o beques. 
Aquesta proposta per a la creació d’una nova or-
denança recollia que el plantejament proposat ja 
es duu a terme amb èxit a l’administració de justí-
cia per pagar multes o bé a altres ajuntaments que 
han trobat en aquest camí un recurs per afavorir 
la inserció social de persones en risc d’exclusió. 
Aquesta nova ordenança ha d›anar acompanyada 
del disseny d’itineraris d’inserció sociolaboral per 
a aplicar als casos que els tècnics de serveis soci-
als consideren oportú.

TREBALL EN FAVOR DE LA COMUNITAT
L’ESPLUGA CREA UNA ORDENANÇA PER PAGAR DEUTES AMB TREBALL COMUNITARI
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persones, un centenar més 
que l’any passat. Diumenge 
va ser el torn del Carnaval 
infantil al Pavelló del Casal, 
amb més de 200 persones 
participant-hi. L’acte va aple-
gar 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 ‘Cuiners’. Els més petits hi van 

participar amb les seves disfresses 
de princeses, superherois, cavallers, 
entre d’altres. Finalment, dimarts 9 
de febrer a la tarda, els nens i nenes 
de l’Espluga van participar a la des-
filada 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 comparsa ‘Runa Wars’ va guanyar el 
premi a la millor carrossa del Carnaval de l’Espluga, 
valorat en 200 euros. Les peces de ‘Els bona peça’ 
es va emportar el segon premi, de 100 euros. Aquest 
dimarts de Carnaval l’Espluga va tancar els actes de 

la festa de la disbauxa amb l’enterra-
ment del Carnestoltes i el lliurament 
dels premis de la Rua. Aquest any les 
10 millors comparses van ser pels 
Star Wars dels ‘Runa Wars’, les cru-
piers dels ‘Casi, casino’, els globus de 
‘Els volats’, les esponges de bany de 
‘Els de la flor al cul’, els bombers dels 
‘Ja ho sap tothom’, els Lego de ‘Els 
bona peça’, el circ de ‘Els de la bòbila’, 
la bolera dels ‘Amics and friends’, els 

camaleons dels ‘D’estrangis’ i unes altres peces de 
Lego dels ‘Alegu’. Tots ells van rebre els premis de 140 
euros patrocinats per l’Ajuntament de l’Espluga. Les 
comparses ‘Els bona peça’, ‘Amics and friends’ i els to-
reros i sevillanes dels ‘Estem en venda’ van endur-se 
un premi de 35 euros cadascun en vals per gastar 
a les botigues de la Unió de Botiguers i Empresaris 
de l’Espluga de Francolí. Els actes de dimarts també 
van incloure la lectura del testament del Carnestoltes 
34è, que per cloure els actes va ser incinerat. A la nit, 
prop d’un centenar de persones va participar al Sopar 
de Comparses al Bar del Casal.

El Rei Carnestoltes 34è va 
arribar dijous 4 de febrer a la 
tarda a l’Espluga de Francolí, 
amb la seva carrossa, conver-
tit en un personatge de jogui-
na. Aquest any formava part 
de la temàtica del popular joc 
de Lego escollida per la com-
parsa ‘Els bona peça’. Divendres al matí alguns dels 
personatges ja van acompanyar el Rei Carnestoltes, 
que va visitar els centres escolars. Dissabte 6 de fe-
brer 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. Aquest 
any la Rua de les 1.000 disfresses 
va aplegar una gran afluència d’es-
pectadors, i més de mig miler de 
persones, més d’una cinquantena 
més que l’any passat, disfressades 
en 23 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 uns 300 participants, seguit de la gran desfila-
da i la festa. En aquesta edició, a la passarel·la es van 
repartir 3.150 euros, distribuïts amb 6 premis, pa-
trocinats per la Comissió Cívica del Carnaval, el Casal 
de l’Espluga, la Benzinera Bonàrea, Cunicarn, Celler 
Vidbertus, Celler Rendé Masdéu, Car-
bòniques Franquès, Blau Advisors, Bar 
del Casal, Identic Montblanc, Cal Nico-
lau i Cistelleria M. Rosa. Els ‘Els bona 
peça’ es van emportar els 1.000 euros 
i la màxima puntuació per la seva re-
creació del joc de Lego basats en per-
sonatges de l’actualitat espluguina, el 
segon i el tercer lloc es va repartir pels 
‘Runa Wars’ amb la paròdia de la pel·lí-
cula Star Wars i un premi de 750 eu-
ros i ‘Els volats’, interpretant uns globus aerostàtics 
amb un premi de 500 euros. En quart lloc va quedar 
el circ de ‘Els de la bòbila’, amb 400 euros, i el cinquè 
lloc va ser per les esponges de ‘Els de la flor al cul’ 
que s’emportaven 300 euros. Finalment, el 6è premi 
es va repartir entre dues comparses empatades en 
puntuació, les crupiers del ‘Casi, casino’ i les bombo-
lletes de ‘El Francolinet brut nature’, amb 100 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 800 

MÉS RAUXA QUE MAI
AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ AL CARNAVAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
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El passat dissabte 13 de febrer uns 25 joves d’entre 14 i 22 
anys van participar al Fòrum Local Jove que organitzava la 
regidoria de Joventut de l’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí en col·laboració amb l’Oficina Jove Conca de Barberà, 
amb l’objectiu de recollir dades, propostes i necessitats ju-
venils que permetin realitzar una diagnosi real i qualitativa 
de la situació dels joves espluguins. El Fòrum va començar 
amb un joc de rol que posava sobre la taula les dificultats 
de viure en un poble i comarca petita on cada vegada s’evi-
dencia més el fenomen del despoblament rural i del dese-
quilibri territorial: pèrdua de serveis bàsics, envelliment de 
la població, falta de sortida pels joves, etc. En petits grups 
de treball els joves van debatre sobre mesures per frenar 
el despoblament. Bàsicament es van centrar en incentius 
per atreure a nova població i en maneres d’afavorir l’arrelament dels que hi viuen o hi tenen un vincle. 
Amb aquesta iniciativa participativa l’ajuntament realitzarà una diagnosi que ha de servir per elaborar el 
nou Pla Local de Joventut 2016-2020; l’eina que, durant els pròxims quatre anys, agruparà i connectarà 
de manera funcional totes les polítiques de Joventut del municipi. Aquestes polítiques es concretaran 
en accions concretes destinades a satisfer les necessitats juvenils, a transformar la realitat dels joves i 
a millorar la seva qualitat de vida en àmbit local.

VINCULAR AL JOVENT
25 JOVES DE 14 A 22 ANYS PARTICIPEN AL FÒRUM LOCAL
JOVE DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

UN INSTANT DEL FÒRUM LOCAL DE JOVENTUT.
Cedida

comarca, comporta que el metge 
que ha de donar servei a la Conca 
de Barberà es trobi a la base d’Al-
cover i es desplaci amb un vehicle 
d’intervenció ràpida. Aquest pro-
fessional però, ha de fer-se càrrec 
de la Conca, l’Alt Camp i part del 
Baix Camp. L’Ajuntament de l’Es-
pluga de Francolí, que va donar 
trasllat de l’aprovació de la moció 
a les institucions corresponents, 
també va fer arribar una carta als 
serveis territorials de Salut a Tar-
ragona on se sol·licitava que es faci 
marxa enrere i es recuperi el servei 
d’ambulància de suport vital bàsic 
durant dotze hores al municipi. 
L’alcalde del municipi, David Rovi-
ra, recordava que la nova planifi-
cació s’havia tirat endavant sense 
consultar res amb els municipis.

blanc torni a comptar amb les dot-
ze hores de  metge que treballava 
a la unitat de suport vital avançat. 
El text aconseguia el suport de tots 
els regidors del consistori presents 
a la sessió plenària i se suma a les 
mocions aprovades pel Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà i 
l’Ajuntament de Montblanc el pas-
sat estiu contra el nou model de 
transport sanitari al Camp de Tar-
ragona que ha reduït els efectius 
a la comarca. En concret, la nova 
planificació va fer desaparèixer les 
dotze hores de metge de l’ambu-
lància de suport vital avançat amb 
base al cap de Montblanc i les dot-
ze hores que una unitat de suport 
vital bàsic restava a l’Espluga de 
Francolí. Aquesta nova ordena-
ció, que no va ser ben rebuda a la 

RECUPERACIÓ DE SERVEIS
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ RECLAMA QUE TORNI L’AMBULÀNCIA AL MUNICIPI

UNA AMBULÀNCIA A LA BASE DE 
L’ESPLUGA. FOTO: LaConcaDiari

El Ple de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí, celebrat el passat 28 
de gener, aprovava per unanimitat 
una moció que reclamava el res-
tabliment del servei d’ambulància 
amb base al centre de salut del 
municipi i que la base de Mont-
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museístics que, pressupostàriament pengen del pres-
supost municipal. La darrera reunió del Patronat de la 
Cova-Museu va acordar la seva dissolució. Tot i això, la 
dissolució no s’ha fet efectiva fins que s’han constituït 
els dos nous organismes que separen definitivament 
el que és el funcionament de les instal·lacions i activi-
tats museístiques, del que és la promoció turística del 
municipi en el seu conjunt i sentit més ampli. Jordi Tor-
re, regidor de Turisme, posava l’èmfasi en la importàn-
cia de separar la gestió dels equipaments museístics 
de tot el que té a veure amb la promoció turística del 
municipi. La creació de les normes s’aprovava amb els 
6 vots a favor dels regidors de l’equip de govern i 5 en 
contra dels regidors de l’oposició.

El Ple Municipal de l’Espluga de Francolí celebrat el 
passat dijous 25 de febrer, aprovava les normes del 
nou organisme de gestió de les instal·lacions i acti-
vitats museístiques de l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí. Aquest nou ens naixia paral·lelament al nou 
Patronat de Turisme de l’Espluga que comptarà amb 
participació pública i també privada a través dels pro-
fessionals de la restauració, hostaleria, comerç i em-
preses de serveis turístics del municipi. El nou Patronat 
serà l’encarregat de prendre totes les decisions que 
tinguin a veure amb el turisme a l’Espluga de Franco-
lí. Aquests dos nous organismes, substituiran l’actual 
Patronat de la Cova-Museu de la Font Major que, des 
del 1996, s’ha ocupat de la gestió de la instal·lació que 
li dóna nom i de diversos equipaments que s’hi ha anat 
sumant com la Cova del Castell, la Cova de la Vila, el 
Museu de la Fassina i el Micvé, i ara la Ruta Templera 
i Hospitalera. El Patronat de la Cova doncs, havia as-
sumit les feines de promoció i difusió de nous espais 

que formen part del club, des de la Biblioteca i des de 
l’Ajuntament, se’ls va obsequiar amb una bossa amb 
el logotip de la biblioteca i un llibre de l’autora local 
Noe Gaya.  D’aquesta manera se’ls va voler donar les 
gràcies per la seva constància i pels bons moments 
de lectura i tertúlies. El club de lectura va ser creat 
per fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg, per crear 
un punt de trobada per persones interessades amb 
la lectura i afavorir un apropament crític als diferents 
gèneres literaris, a més d’oferir un moment diferents 
per al temps lliure. En definitiva, és un espai dirigit a 
tothom que tingui ganes de llegir, fer amics, xerrar i 
compartir la lectura. Qui hi estigui interessat es pot 
apuntar a la biblioteca i el club de lectura consisteix 
en la lectura d’una novel·la, que és la mateixa per a 
tothom i, cada últim dilluns de mes a les 19.00h se’n 
fa la tertúlia comentant els aspectes més rellevants 
amb molt bona companyia. A més, tant al Pinterest 
com al bloc de la biblioteca hi ha un apartat anomenat 
“tertúlies de les lletraeixerides” on es poden consul-
tar les novel·les i els comentaris de les lectures llegi-
des fins al moment.

El divendres 18 de març a les 19.00h el club de lec-
tura de “les lletraexerides” de l’Espluga de Francolí 
va efectuar la trobada mensual per posar en comú la 
lectura que s’havia realitzat durant el mes de març. 
Aquesta trobada, però, va ser especial ja que es van 
celebrar els 10 anys del club de lectura. El dia 6 de 
març de 2006, des de la biblioteca Mossèn Ramon 
Muntanyola, es va formar el que seria el primer club 
de lectura de la Conca de Barberà i, també, un dels 
més nombrosos, ja que actualment compta amb 22 
persones. Per tal de fer un reconeixement als lectors 

TURISME
L’ESPLUGA CREA UN NOU PATRONAT DE 
TURISME I UN ENS DE GESTIÓ DE MUSEUS

ANIVERSARI DE LA CULTURA
10 ANYS DEL CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

10 ANYS DEL CLUB DE LECTURA. Cedida

L’OFICINA DE TURISME DE L’ESPLUGA. FOTO: LaConcaDiari

FEBRER/MARÇ
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UN INSTANT DEL DIA MUNDIAL DE LA 
POESIA. Cedida

UN CEL DE PLOM. FOTO: Jordi Torre

Cozlova, en ucraïnès la Sra. Alina 
Lozova, en francès el Sr. Domi-
nic de Cacqueray, en mandarí el 
Sr. Xia Chen, en àrab la Sra. Najat 
Bouthari i en alemany la Sra. Ellen 
Rauter. En acabar, els assistents 
van poder gaudir d’un petit pisco-
labis. Aquest acte es va realitzar 
gràcies a la col·laboració de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes i el 
Centre UNESCO de Catalunya que 
donen suport a  les accions poèti-
ques que es realitzen al territori de 
parla catalana per celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia. A més, són 
ells els encarregats d’escollir anu-
alment una poesia catalana i tra-
duir-la a 20 llengües; les oficials 
de Catalunya i les més utilitzades 
pels ciutadans del país.

El Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà, des del Pla Territorial 
de Ciutadania i Immigració i amb 
la col·laboració amb l’Ajuntament 
de l’Espluga de Francolí, va posar 
punt final al segon taller de forma-
ció laboral per a nouvinguts que es 
va organitzar a la comarca. El ta-
ller es va iniciar al mes de gener i 
va tenir una durada de quinze ho-
res. L’objectiu era que els alumnes 
coneguessin el funcionament del 
mercat laboral al nostre país, on 
adreçar-se per trobar feina i apren-
dre a elaborar el seu currículum. 
D’acord amb la llei vigent, els ciuta-
dans que arriben per primer cop a 
Catalunya han de passar per mans 
del servei de primera acollida. L’ob-
jectiu d’aquest servei és informar 
i acompanyar la nova ciutadania 
amb la finalitat de promoure l’au-
tonomia i la igualtat d’oportunitats 
a més de fer front als obstacles 
com la manca de competències 
lingüístiques bàsiques, del desco-
neixement de la societat i de l’or-
denament jurídic, amb l’objectiu 
de fer efectiu el principi d’igualtat 
i assolir una major cohesió social.

El passat 21 de març per com-
memorar el Dia Mundial de la Po-
esia, el Punt de Serveis Juvenils de 
l’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí, la Biblioteca pública Mossèn 
Ramon Muntanyola i l’Oficina Jove 
Conca de Barberà, van organitzar 
un acte de lectura poètica al ves-
tíbul de l’Antic Hospital (Biblioteca 
pública Mossèn Ramon Munta-
nyola). Una quarantena de perso-
nes van participar a l’acte que te-
nia per objectiu acostar la poesia a 
la població de la vila i que consistia 
en la lectura del poema “Preneu 
les roses” d’Olga Xirinacs en 10 
llengües diferents. El Sr. Jordi Tor-
re, regidor de turisme, cultura, co-
municació i informació de l’Ajunta-
ment de l’Espluga de Francolí va 
presentar l’acte que va començar 
amb la lectura de petits fragments 
de poesies a càrrec dels infants 
que participen habitualment a la 
Biblioteca, i que va prosseguir amb 
la lectura de “Preneu les roses” en 
català a càrrec del Sr. Josep Maria 
Vallès, en castellà la Sra. Conchi 
Retenaga, en gallec la Sra. Ester 
Dobaño, en romanès la Sra. Bran-
dusa Cenan, en rus la Sra. Natalia 

POESIA PER TOTS ELS PÚBLICS
10 ESPLUGUINS LLEGEIXEN EL POEMA D’OLGA XIRINACS EN 
DIFERENTS IDIOMES

TEATRE DE PRIMERA LÍNIA
L’OBRA DE TEATRE ‘NEUS CATALÀ. UN CEL DE PLOM’ ARRIBA A 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

INSERCIÓ
FINALITZA EL TALLER DE 
CONEIXEMENTS LABORALS 
PER A ESTRANGERS

El passat diumenge 20 de març a 
dos quarts de vuit del vespre, el 
Teatre del Casal de l’Espluga de 
Francolí va acollir la representa-
ció de l’obra ‘Neus Català. Un cel 
de plom’, l’adaptació teatral de la 
novel·la de la montblanquina Car-
me Martí. L’espectacle, interpre-
tat per Mercè Arànega, arribava a 

l’Espluga després d’haver-se po-
gut veure a la Sala Muntaner de 
Barcelona, haver girat per sales de 
tot el país començant per Mont-
blanc el passat 5 de setembre on 
hi va haver doble sessió al Tea-
tre del Centre Parroquial. L’obra, 
d’uns setanta minuts de durada, 
va mantenir expectants els més 
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En major o menor mesura, cada 
parada i cada contingut utilitza els 
recursos tecnològics per a fer viu-
re al visitant una experiència que 
va més enllà de les visites guiades 
convencionals acompanyades de 
produccions audiovisuals. Al llarg 
del recorregut, d’unes dues hores 
de durada, el visitant comptarà 
amb les explicacions del guia, en-
registraments d’àudio que acom-
panyen figures de còrtex, audio-
visuals multipantalla, hologrames 
amb forma de figures humanes i 
recreacions amb realitat augmen-
tada gràcies a l’ús d’unes ulleres 
de 360 graus on s’hi pot instal·lar 
el telèfon mòbil. Aquestes recre-
acions, també visibles a través de 
la pantalla de tauletes i telèfons 
intel·ligents, són un dels princi-
pals atractius d’aquesta proposta. 
Tot i que a través dels dispositius 
mòbils, es pot veure, entre altres, 
com la plaça de l’Església recupe-
ra l’aspecte que tenia al segle XIII, 
no és sinó amb l’ús de les ulleres 
que l’experiència juga amb els 
sentits, sorprèn i et transporta a 
l’Edat Mitjana. La Ruta Templera i 
Hospitalera juga també amb ho-
logrames. De fet, fa temps que el 
municipi havia posat en marxa la 
reproducció d’un micvé jueu, uns 
banys on apareixen tres figures 
humanes virtuals que, ja havien 
servit per anar difonent la intenció 
d’incorporar la darrera tecnologia 
disponible al nou projecte turístic 
del municipi.

«Que la gent es faci seu l›espai, el 
conegui i l›estimi», aquests eren 
alguns dels objectius que l›alcalde 
de l›Espluga, David Rovira, 
assenyalava que ha de complir la 
nova Ruta Templera i Hospitalera 
que es presentava el passat di-
mecres 23 de març. Un projecte 
ambiciós que s’ha finançat gràcies 
als fons de la Llei de Barris i que 
sembla que pot contribuir a donar 
vida al nucli antic de la població, el 
Capuig. A la presentació de la ruta 
per als mitjans, l’alcalde assenya-
lava que «es tracta d’un projecte 
de promoció turística però que 
compta amb un rerefons, perquè 
volem que la gent conegui aquests 
indrets i hi pugui anar a viure». La 
presentació comptava amb la in-
tervenció d’Antoni Carreras, histo-
riador, professor de la URV i prin-
cipal responsable del nou projecte 
de l’Espluga. Carreras recordava 
que gràcies a la Llei de Barris, pri-
mer es van poder arranjar els car-
rers del Capuig «i ara els hem om-
plert de contingut». «Volem que la 
gent del Capuig visqui dignament, 
fer que dels 80.000 visitants que 
passen per la Cova cada any tam-
bé entrin al poble i treballar en la 
rehabilitació i dinamització del nu-
cli antic», afegia l’historiador. Javier 
Téllez, responsable de l’empresa 
Digivisión que ha desenvolupat 
tota la part tecnològica i audio-
visual de la ruta apuntava que és 
la primera vegada que s’aplica la 
realitat augmentada en una visita 

guiada amb forma de ruta. Si bé és 
un recurs que en ciutats com Tar-
ragona el visitant pot disposar-ne 
de forma lliure a través d’aplicaci-
ons mòbils, l’Espluga és el primer 
lloc on aquesta tecnologia forma 
part d’una proposta guiada, tan-
cada i tematitzada. Jordi Torre, 
regidor de Turisme de l’Espluga 
de Francolí, recordava que gràcies 
a la Ruta Templera i Hospitalera 
s’ha posat en marxa la formació 
de guies turístics locals. En aques-
ta ocasió, un total de trenta perso-
nes van superar les proves i estan 
capacitades per guiar els grups de 
turistes en aquesta nova propos-
ta. La Ruta Templera i Hospitale-
ra de l’Espluga de Francolí té 18 
punts on els guies s’aturen amb 
els visitants. A més de conèixer la 
història del municipi i dels Ordes 
del Temple i de l’Hospital, el tu-
rista descobrirà un nucli antic de 
l’Espluga recentment rehabilitat. 
En aquests 18 punts la tecnolo-
gia hi juga el paper protagonista. 

PASSAT I TECNOLOGIA
L’ESPLUGA RECUPERA EL PASSAT TEMPLER AMB
UNA RUTA TURÍSTICA AMB REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA

de 250 assistents, i explicava els 
records i les vivències de Neus 
Català, la darrera supervivent ca-
talana del camp d’extermini de 
dones de Ravensbrück, història 
viva d’un segle i d’una lluita cons-
tant. La instauració de la Segona 

República, els somnis trencats de 
tota una generació amb l’esclat 
de la Guerra Civil, el dolorós exili 
dels vençuts cap a França, sortir 
d’una guerra i anar a topar-se amb 
la Segona Guerra Mundial, l’acti-
vitat antifeixista clandestina en 

una França ocupada pels nazis i la 
posterior deportació al camp d’ex-
termini són els grans capítols de la 
història del segle XX que Català va 
viure en primera persona.

UN DELS ACTORS 
INTERPRETANT FRA GUILLEM DE 
GUIMERÀ. FOTO: Joan López
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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
inaugurava el passat dissabte 2 d’abril al matí, la Ruta 
Templera i Hospitalera de l’Espluga de Francolí. Puig-
demont, que arribava a l’Espluga cap a dos quarts 
d’onze del matí, va ser rebut per l’alcalde de l’Espluga 
de Francolí, David Rovira; el secretari general de Pre-
sidència, Quim Nin; el delegat del Govern a Tarragona, 
Òscar Peris; el president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet; el director dels Serveis Territorials de 
Cultura, Jordi Agràs; la directora dels Serveis Territo-
rials d’Empresa i Coneixement, Carme Mansilla i els 
diputats Ferran Civit, Albert Batet i Rosa Maria Ibarra. 
També es va comptar amb la presència del president 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Josep Pi-
joan a més dels regidors de l’Espluga i diversos alcal-
des de la comarca. Amb els aplaudiments de desenes 
d’espluguins que l’esperaven, el president va comen-
çar la visita a l’antic hospital. Puigdemont va signar el 
llibre d’honor del municipi i va rebre de mans de l’al-
calde el llibre La petita història de l’Espluga, El camí 
de la papallona, de Noe Gaya i també una làmina amb 
una escena de Martí l’Humà. Ramon Rosich, director 
del Museu de la Vida Rural, va lliurar a Puigdemont 
diversos llibres, entre ells, un exemplar de la novel·la 
Un cel de plom, de Carme Martí, traduït al romanès. El 
llibre, dedicat a la muller del president, es vol traduir 
a tots els idiomes parlats per les dones del camp de 
concentració de Ravensbrück on va viure Neus Català. 
El president va gaudir d’un tast de la Ruta Templera i 
Hospitalera de la mà de l’historiador i impulsor, Antoni 
Carreras. Va visitar diversos audiovisuals del recor-
regut que expliquen, a través d’hologrames i vídeos, 
el passat templer de l’Espluga. La visita, que també 
comptava amb alguns punts teatralitzats, va portar a 
Puigdemont a conèixer a Fra Guillem de Guimerà, que 
va ser president de la Generalitat durant un any, al se-

INAUGURACIÓ
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, CARLES PUIGDEMONT, 
INAUGURA LA RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA

gle XIV. En una divertida conversa amb l’actor, Puigde-
mont coneixia el castell de l’Espluga, visitava el darrer 
audiovisual de la ruta i es posava les ulleres de realitat 
virtual que el van transportar a la plaça del Castell de 
l’Edat Mitjana. La visita acabava a la plaça de l’Esglé-
sia amb la intervenció de l’alcalde i del president. Da-
vid Rovira apuntava que «aquest projecte és fruit de 
la unió de moltes voluntats i del lideratge de l’Antoni 
Carreras». Rovira també va destacar el paper del dis-
senyador local Enric Mercadé i afegia que «la ruta no 
només és un projecte turístic, és, sobretot, un projecte 
social per millorar la qualitat de vida de les persones 
que viuen en aquella zona. Es tracta d’un element que 
se suma a tots els atractius que té la Conca de Barbe-
rà». L’alcalde, que feia menció especial del paper dels 
vins de la DO Conca de Barberà i recordava que un vi 
de la Conca estava a la taula del sopar entre Obama i 
Castro, afegia que el municipi se sent plenament iden-
tificat amb la marca Costa Daurada i posava en valor 
el paraigua de La Ruta del Cister. «Seguirem treballant 
per poble i per la comarca, per aconseguir la llibertat 
de les persones», revelava Rovira. El president tanca-
va l’acte inaugural. «Em feia molta il·lusió venir a l’Es-
pluga. No era una vila desconeguda per a mi». Puig-
demont assenyalava que el projecte s’havia fet «amb 
rigor i entusiasme». «Puc dir rotundament que l’Es-
pluga de Francolí no et deixa indiferent. La possibilitat 
d’immergir-te en la cosa física i la immaterial no pot 
deixar indiferent al visitant», afegia el president. Puig-
demont apuntava també que «la voluntat de reconèi-
xer d’on venim i l’estima és indispensable per saber 
cap a on volem anar». El president afirmava que «el 
carrer educa. Vull posar en valor la manera d’explicar 
la història i me’n sento molt orgullós perquè el relat 
està pensat per a les generacions futures».

CARLES PUIGDEMONT AMB LES ULLERES DE REALITAT 
VIRTUAL AUGMENTADA. FOTO: Joan López

EL PRESIDENT SIGNANT EL LLIBRE D’HONOR 
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. FOTO: Joan López
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La segona edició del festival El Vi 
fa Sang va comptar amb més par-
ticipació en totes les activitats i 
amb una implicació major del pú-
blic local. La majoria dels escenaris 
on s’hi van celebrar els actes van 
quedar petits gràcies a l’alt nom-
bre d’assistents. El canvi de dates 
va propiciar l’èxit del festival on s’hi 
van presentar fins a 30 novetats 
literàries a mans dels seus autors 
entre el 8 i el 10 d’abril. La sego-
na edició del certamen va comp-
tar amb menys taules rodones, 
però les tres que es van celebrar 
van gaudir d’un alt nivell capaç de 
generar l’interès dels lectors de 
la novel·la negra, però també del 
públic no habituat a aquest gène-
re. Les taules rodones van estat 
el principal reclam del II Festival 
Internacional de Novel·la Criminal 
en català de l’Espluga. La combi-
nació entre participants recone-
guts i temes d’interès i actualitat 
s’ha traduït amb una assistència 
destacable de públic. Lluís Llach, 
Martí Gironell, Maria Carme Roca, 
Jordi Llobregat i Xulio Ricardo Trigo 
omplien la sala d’actes del Museu 
de la Vida Rural en la que va ser la 
taula amb més públic del festival. 
Més de 150 persones escoltaven 
dissabte les reflexions dels escrip-
tors de la taula rodona “El Crim a 
la Novel·la Històrica”. Partint de la 
reflexió sobre la necessitat d’in-
corporar crims en les novel·les 
històriques, van anar més enllà 
debatent la importància de la lec-
tura i l’aprenentatge per al desen-
volupament dels escriptors o de 
qualsevol persona. D’altra banda, 
divendres la taula rodona “Ciber-
crims literaris i reals. Delictes i de-
linqüents a Internet” va despertar 
l’interès d’una setantena de per-
sones davant els perills i la com-
plexitat d’internet. Els especialis-
tes Carles Gallardo, Jordi Cervera, 

Antonia Huertas i Manel Medina 
van analitzar quins són els princi-
pals delictes que es produeixen a 
la xarxa i com s’intenten perseguir. 
Diumenge al matí, l’antic Hospital 
acollia la taula rodona ‘Violència 
de gènere a la novel·la criminal’, 
amb Anna Maria Villalonga (pro-
fessora, escriptora i crítica literà-
ria), Laura Borràs (directora de la 
Institució de les Lletres Catala-
nes), Joanjo Garcia (escriptor i en-
senyant), Sònia Martín (escriptora 
i fiscal), Isabel Clara Simó (escrip-
tora) amb Margarida Aritzeta (es-
criptora i professora URV), com a 
moderadora. La conversa va anar 
més enllà de la violència a la lite-
ratura i es va endinsar en l’origen 
de la violència a la literatura tenint 
en compte la cultura basada en 
mites grecs i romans. Les partici-
pants van debatre sobre la imatge 
que la societat té de les dones que 
escriuen en aquest gènere. També 
es van referir a un «retrocés» de la 
societat al que s’hi arriba després 
d’una època en què era necessari 
visualitzar el gènere femení i que 
ara es limita. Margarida Aritze-
ta i Isabel Clara Simó apel·laven 
a normalitzar la literatura escrita 
per dones i confessaven haver-se 
conjurat per no assistir a actes 
en què se les convidava només 
pel fet de ser dones. L’estil de les 
dones que escriuen novel·la negra 
també va ser motiu de debat. Al-
guna de les participants com Anna 
M. Villalonga apuntava que les 
dones cometen els crims literaris 
amb psicologia i elegància, “amb 
un estil més contingut que potser 
neguiteja més al lector”. Després 
d’aquesta taula rodona es va lle-
gir el Manifest contra la violència 
masclista dels festivals de novel·la 
negra i criminal. Més enllà de les 
taules rodones, el gruix central del 
festival van ser les presentacions 

CRIMS DE PAPER
EL VI FA SANG TANCA LA SEGONA EDICIÓ AMB MÉS PÚBLIC I 
AMB LA CONTINUÏTAT ASSEGURADA

ABRIL

PARTICIPANTS A LES 
ACTIVITATS DEL DIA ESPLUGUÍ 
DE L’ACTIVITAT FÍSICA. 
FOTO: Èrika Soriano

L’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí va organitzar, 
per segon any, un seguit 
d’actes per commemorar 
el Dia Mundial de l’Activitat 
Física, celebrat el passat 6 
d’abril. Aquesta iniciativa, 
molt ben rebuda al poble, 
va començar l’1 d’abril amb 
el torneig individual de ten-
nis taula. Pel dissabte dia 2 
d’abril es va organitzar una 
sessió de zumba, una de 
crossfit i per acabar la final 
del torneig de tennis tau-
la. Durant tota la tarda de 
dissabte hi va haver portes 
obertes al Casalet i tothom 
qui ho vulgues podia fer una 
volta de 15 minuts en burri-
cleta. Per completar aquest 
cap de setmana esportiu 
també es va celebrar la final 
del torneig de pàdel mixt.

SALUT
L’ESPLUGA VIU UN 
INTENS DIA ESPLUGUÍ DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

de llibres a mans dels seus autors. 
En un format breu i distès, es van 
presentar fins a 30 novetats lite-
ràries. En cellers o sales d’actes, 
cada autor va disposar de vuit 
minuts per presentar la seva no-
vel·la. El canvi de dates no només 
va donar lloc que es poguéssin ce-
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aconseguit dos objectius. 
Per una banda assolir un 
nivell altíssim en totes les 
activitats, sobretot en les 
taules rodones i també 
en les presentacions de 
llibres, i, per altra banda, 
el comissari manifestava 
que “ens ho hem passat 
estupendament bé”. “Per 

tant, aconseguir maridar 
aquestes dues coses és 
com maridar la literatu-
ra amb el bon vi”, va afe-

gir Salvador Balcells. El comissari 
marcava per a l’any que ve una 
línia de continuïtat junt amb la in-
corporació de novetats que facin 
del festival una cita encara més 
interessant. Per la seva banda, 
l’alcalde de l’Espluga de Francolí, 
David Rovira, es mostrava “satis-
fet perquè hi ha hagut més gent 
que l’any passat” i destacava que 
“hi ha hagut més públic de l’Esplu-
ga i de l’entorn que s’hi han vincu-
lat més gràcies a les aportacions 
com la de la Unió de Botiguers o 
de l’Institut Joan Amigó”. L’alcalde 
agraïa la feina a tot l’equip que ha 
fet possible el festival, especial-
ment a Salvador Balcells, “que és 
l’ànima d’aquest festival”. Rovira 
assegurava que “l’any que ve hi 
haurà la tercera edició”.

lebrar més presentacions, 
sinó que també va ser fa-
vorable per a les vendes 
dels llibres presentats, 
que va augmentar res-
pecte a l’edició anterior. En 
aquests tres dies, el festi-
val va homenatjar a Hen-
ning Mankell i a Umberto 
Eco, l’últim de forma im-
provisada. L’homenatge 
a Mankell es va celebrar 
divendres després d’un 
sopar maridat amb vins i 
caves de la DO Conca de Barberà 
al restaurant Simó de Palau. Dis-
sabte a la nit, el Celler Cooperatiu 
de l’Espluga de Francolí acollia la 
gala de lliurament de premis El 
Vi fa Sang. Andreu Martín i Jaume 
Ribera rebien el premi nacional 
per la sèrie de Flanagan després 
d’una conversa distesa sobre els 
inicis escrivint a quatre mans. El 
festival reconeixia la trajectòria 
literària d’Olga Xirinacs i de Josep 
Vallverdú, tots dos absents a l’ac-
te per motius de salut i d’agenda, 
respectivament. El premi interna-
cional El Vi fa Sang es lliurava a 
l’escriptor andorrà Albert Salvadó. 
El premiat recollia el guardó i afir-
mava que “reivindico el suspens 
com a element de vida. Necessi-
tem el suspens per viure”. L’acte 

acabava amb el lliurament de pre-
mis del segon concurs de relats. El 
certamen comptava amb 27 obres 
presentades i n’han  resultat gua-
nyadors Vincenç Aguado i Cudolà, 
Núria Camps i Montané, Roger 
Galofré i Mercadé, Núria Jané i 
Orpí i Antoni Cardona i Torras. Pa-
ral·lelament a les presentacions 
i taules rodones, El Vi fa Sang va 
maridar la novel·la negra amb els 
vins de la DO Conca de Barberà i 
amb una oferta gastronòmica es-
pecial de restaurants del municipi. 
L’augment de participació i de ni-
vell dels actes asseguren la conti-
nuïtat d’El Vi fa Sang a l’Espluga. 
Així ho va confirmar Salvador Bal-
cells, comissari del festival, que va 
celebrar l’èxit d’aquesta segona 
edició. Balcells afirmava que s’han 

El passat divendres 15 d’abril a l’Espluga de Francolí va te-
nir lloc l’últim taller per aprendre a fer una farmaciola na-
tural que organitzava l’Oficina Jove de la Conca de Barberà  
en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. 
L’activitat, que anava a càrrec de Núria Cosialls de l’Espai 
de benestar l’Hort de la Sínia, va acollir una vintena d’es-
pluguins, alguns ja familiaritzats amb el món de les plantes i els altres les descobrien en aquest taller. La 
Núria Cosialls va explicar els avantatges de disposar d’una farmaciola natural, les claus per optimitzar 
els remeis casolans, les plantes medicinals que ha de tenir tota farmaciola i els seus usos, així com els 
mètodes per aplicar els remeis i la seva elaboració. Els participants van experimentar en pròpia pell les 
propietats de l’essència de mandarina, de l’esperit de romaní, del cataplasma d’argila verda o de la sopa 
de farigola que es va degustar en acabar el taller.

ECOFARMACIOLA
UNA VINTENA D’ESPLUGUINS APRENEN A FER UNA 
FARMACIOLA NATURAL

ASSISTENTS AL TALLER REALITZAT A 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. Cedida

GALA D’ENTREGA DE PREMIS DEL FESTIVAL EL VI FA SANG.
FOTO: Gerard Bosch
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d’euro) de cada cartilla de racionament a tots els ve-
ïns de l’Espluga. Uns anys després es va comprar el 
turc i la cubana (o gitana), i a principis dels anys 80, 
els tres germans Marx. Ja al segle XXI s’hi han afegit 
els capgrossos de l’Agrupament Escolta l’Estornell, 
Senén, Abdonina i Estorni i el capgròs del Rovelló, el 
gosset ideat per Josep Vallverdú, a més de la Cleo, 
elaborada el 2003 per un grup d’espluguins que ce-
lebrava 40 anys, i que ara ja no actua. Les rèpliques 
només es faran dels caps històrics, evitant així que es 
perdin els personatges que ja formen part de l’ima-
ginari infantil espluguí. La casa El Ingenio, autora de 
tots aquests capgrossos, just acaba de tancar portes, 
per això s’ha optat per elaborar rèpliques dels caps 
originals i evitar, d’aquesta manera el deteriorament 
continuat dels elements, alguns dels quals amb prop 
de 70 anys d’història.

L’Espluga tindrà rèpliques dels 9 capgros-
sos històrics de la població, quatre dels 
quals compliran 70 anys d’antiguitat el 
2017. L’objectiu és evitar el continuat de-
teriorament d’aquests elements festius 
de cultura popular i fer més còmode la 
tasca dels portadors actuals, tots adults, 
que han iniciat una nova etapa del grup 
de nans de l’Espluga. El projecte va apro-
var-se l’any 2015, amb l’objectiu inicial de 
restaurar les figures antigues. El seu estat i el fet que 
estiguin elaborades amb cartró-pedra ha fet decan-
tar la proposta cap a la construcció de noves rèpliques 
de resina i fibra de vidre. Des del passat mes de febrer 
l’artesà montblanquí Eugeni Tarragó treballa en l’ela-
boració de les rèpliques exactes que seran pintades 
totes amb la col·laboració que l’artesà espluguí Josep 
Maïllo s’ha brindat a fer amb l’Associació Cultural de 
Grallers, Gegants i Nans. L’Ajuntament, que és el pro-
pietari dels capgrossos, finança el projecte en compli-
ment del conveni que té amb l’entitat portadora. L’Es-
pluga va adquirir els primers capgrossos l’any 1947, 
els dos massers (o tricornis) i el vell i la vella. Van arri-
bar juntament amb el gegant i la geganta, procedents 
de la casa Ingenio de Barcelona, d’on van sortir molts 
capgrossos i gegants per pobles de Catalunya, amb 
el mateix motllo. Per obtenir els diners per la compra 
d’aquests elements festius, en plena postguerra ci-
vil, l’Ajuntament va carregar una pesseta (0,6 cèntims 

Dilluns 18 d’abril, el SIAD (Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones) del Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà va organitzar una sessió de contacontes 
per a la igualtat que van anar a càrrec de Sílvia Pa-
lazón. L’acte, celebrat a la biblioteca Mossèn Ramon 
Muntanyola de l’Espluga de Francolí, encara formava 
part de la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones o Dia de la Dona Treballadora. Aquesta inici-
ativa divulgativa està inclosa dins de les activitats 
que s’ofereixen des del SIAD en col·laboració amb els 
serveis i entitats de la comarca. La intenció és donar 
a conèixer el servei a les dones i vol contribuir en la 
sensibilització i prevenció a nivell comunitari.

CULTURA POPULAR
L’ESPLUGA INICIA LA CONSTRUCCIÓ DE RÈPLIQUES DELS CAPGROSSOS

INFANTS CONSCIENTCIATS
ELS CONTES PER LA IGUALTAT VAN ARRIBAR A L’ESPLUGA GRÀCIES AL SIAD DE LA CONCA

SÍLVIA PALAZÓN DURANT EL CONTACONTES PER LA 
IGUALTAT. FOTO: Jordi Torre

ELS CAPGROSSOS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. Cedida
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El passat dissabte 30 
d’abril es donava per fina-
litzat el cicle de conferèn-
cies esportives que, per 
primer cop, s’organitzava 
a l’Espluga de Francolí. Des 
de la regidoria d’esports es 
pretenia apropar, aprofun-
dir i compartir experiències 
i coneixements vinculats 
amb el món esportiu a tra-
vés dels conferenciants. 
El resultat ha estat bo i el públic 
en fa una valoració molt positiva. 
Ja s’estan estudiant noves incor-
poracions i noves temàtiques de 
cara a la segona edició. En aquest 
primer cicle s’han dut a terme, en 
primer lloc, la xerrada “Com sobre-
viure amb èxit en un món malalt” 
a càrrec de Pau Tarrats, llicenci-
at en ciències de l’activitat física 

La Fundació Carulla va lliurar el 
passat diumenge 8 de maig els 
38ens Premis Baldiri Reixac als 
alumnes, en l’anomenada ‘Festa 
de l’Escola Catalana’, que cada any 
es celebra a l’Espluga de Franco-
lí. En aquesta ocasió l’acte es va 
avançar un mes en el calendari ha-
bitual, però va conservar l’esperit 
de l’esdeveniment que anualment 
congrega a la Conca de Barberà 
centenars d’alumnes, pares i ma-
res, mestres i professors d’escoles 
i instituts d’arreu de Catalunya, 
el País Valencià i les Illes Balears. 
Aquest any, els premis van reco-
nèixer 4 projectes presentats pels 
centres de la Conca, d’entre els 65 
que es van repartir per tot el terri-

i l’esport, i en segon lloc, “Córrer 
ràpid sense tenir pressa”, a càrrec 
de Xavi Garcia, atleta de fons. Des 
de la regidoria d’esports de l’Ajun-
tament de l’Espluga de Francolí 
s’espera que aquest sigui el primer 
cicle de molts i que sigui una pro-
posta que tingui continuïtat al llarg 
dels anys.

tori, valorats cadascun en 700 eu-
ros (destinats a material escolar o 
per l’aprenentatge). Els Baldiri Rei-
xac també premien anualment 12 
escoles amb 3.300 euros per cada 
centre, i 3 docents en un acte que 
es va celebrar el dilluns 9 de maig 
al Palau de la Generalitat. Enguany 
s’hi van presentat un total de 30 
escoles, 152 alumnes i 63 mes-
tres. El gruix dels premis sumava 
100.100 euros. Els actes ja van 
començar al matí, amb l’obertura, 
a la plaça Montserrat Canals, de 
les habituals activitats lúdiques, 
música en directe, i cercavila amb 
els Bastoners i els Grallers, Ge-
gants i Nans de l’Espluga. Basto-
ners i Grallers van ser, de fet, els 

ESPORTS I SALUT
FINALITZA EL PRIMER CICLE DE CONFERÈNCIES ESPORTIVES A 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

PREMIS BALDIRI REIXAC
L’ESCOLA CATALANA INUNDA NOVAMENT L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ PER LA SEVA GRAN FESTA

Un pi de grans dimensions 
va caure el passat dijous 28 
d’abril cap a les onze del matí 
a l’avinguda dels Països Ca-
talans a l’Espluga de Fran-
colí. L’arbre, situat a l’interior 
del recinte de l’antic institut 
de secundària va cedir i va 
trencat la tanca de l’equipa-
ment. Un banc de pedra va 
frenar l’impacte del pi con-
tra un cotxe aparcat just al 
davant. El regidor de Serveis 
de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí, Joan Amigó, va 
explicar que no s’havia de-
tectat que l’arbre estigués 
en mal estat però sí que es 
veia inclinat. Amigó apunta-
va que una de les possibles 
causes d’aquesta inclinació 
és que es podrien haver ta-
llat les arrels més properes 
a la façana de l’institut per 
edificar-hi. Després de la 
caiguda d’aquest pi, que no 
va causat cap dany perso-
nal, l’Ajuntament en va tallar 
dos més que presentaven 
una inclinació similar i que 
es trobaven just al costat 
del punt de l’incident.

SUCCESSOS
UN PI CAU SOBRE UN 
COTXE A L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ

EL COTXE ESTAVA ESTACIONAT 
JUST DAVANT. Cedida

XAVI GARCIA DURANT LA XERRADA. FOTO: Èrika 
Soriano
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encarregats d’obrir, com és tradi-
cional, l’acte de lliurament de pre-
mis que cada any omple de gom a 
gom el teatre del Casal. El flamant 
nou president de la Fundació Lluís 
Carulla, el fins ara director Carles 
Duarte, deixava el faristol de pre-
sentació per ocupar-se de fer el 
discurs inaugural, amb un sentit 
record per la presidenta d’honor 
de la Fundació, Maria Font, qui va 
morir el passat mes de març. L’al-
calde de l’Espluga, David Rovira 
i la presidenta del Casal, es van 
sumar al record, junt amb la Con-
sellera d’Ensenyament, Meritxell 
Ruiz, que va presidir els actes. Ruiz 
va dir que «els valors de catalani-
tat ens fan ser ciutadans amb una 
identitat i cultura compartides», 
valors com «l’acollida, la integra-

Després de l’èxit de les anteriors 
edicions de la campanya L’Espluga 
somriu a la primavera, duta a ter-
me per l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí, el passat mes de maig 
va tornar de nou la iniciativa per 
tal de promoure que els carrers 
s’omplissn de colors i els balcons, 
patis i finestres s’engalanin, i amb 
la finalitat d’animar als espluguins 
i espluguines a col·locar plantes i 
flors als exteriors dels habitatges. 
Del 17 de maig al 03 de juny, els 
veïns i veïnes van poder passar 
per l’ajuntament en horari d’ofi-
cina per tal de recollir un val per 

ció, l’esforç, l’obertura al món, que 
es viuen molt fortament als nos-
tres centres educatius. Una escola 
catalana en llengua i contingut». 
Segons la consellera «Catalunya 
ha d’avançar fortament abraçada 
a l’educació i la cultura per cons-
truir una societat culta i de pro-
grés». La Conca de Barberà es va 
emportar enguany 4 guardons als 
Premis Baldiri Reixac. Destacaven 
projectes de les escoles de l’Es-
pluga de Francolí. Júlia Moyà, Jenni 
Pàmies, Clara Sans i Maria Valèn-
cia, alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Joan Amigó, es van emportar 
un guardó pel treball fet en motiu 
dels 50 anys del Casal de l’Espluga 
de Francolí, amb el qual han volgut 
retre un petit homenatge a totes 
les persones que han lluitat per 
tirar endavant aquesta institució 
que tant ha vetllat per la cultura 
catalana. L’Escola Martí Poch va 
guanyar un premi per un projecte 
conjunt de tot el centre dedicat a 
homenatjar l’escriptor Josep Vall-
verdú, en motiu del seu 90è aniver-
sari. Es tracta d’un projecte inter-
disciplinari que s’ha desenvolupat 
a l’escola i a la biblioteca Josep 
Vallverdú. En Batxillerat, l’esplu-
guina Maria Roig Bergadà, alum-

un import de 3 euros i mig que 
podran bescanviar per plantes 
d’exterior, a raó d’un val per cada 
habitatge de la població. La cam-
panya que en un primer moment 
era limitada a l’entrega de 400 
vals, va ampliar-se fins a 500 vals 
en total. Aquests vals podien ser 
bescanviats a qualsevol dels tres 
establiments de floristeria de 
l’Espluga de Francolí (Floristeria 
Civiflor, Floristeria Espai Natural, i 
Jardineria Vidal), que aplicaven als 
clients aquest descompte en les 
seves compres de plantes d’exte-
rior, quantitat que posteriorment 

EL TEATRE PLE DE GOM A GOM. 
FOTO: LaConcaDiari

TEMPS DE FLORS
TORNA LA CAMPANYA ‘L’ESPLUGA SOMRIU A LA PRIMAVERA’

és bonificada pel consistori als 
comerciants. La campanya “L’Es-
pluga somriu a la primavera” vol 
contribuir a embellir les façanes i 
el paisatge urbà amb la implicació 
directa de la ciutadania.

na de 2n de batxillerat de l’Institut 
Martí l’Humà de Montblanc, va 
veure reconegut el seu treball de 
recerca sobre el parlar de l’Espluga 
de Francolí amb un recull de lèxic 
propi de l’Espluga i entrevistes a 
persones grans. La ZER Poblet va 
guanyar un premi del seu Projec-
te Everest, que ha elaborat tot el 
centre arran de la xerrada a l’esco-
la de l’alpinista David Ferrer que va 
fer el cim de l’Everest. Durant tot 
el curs es van fer sortides i activi-
tats relacionades amb el món de 
l’alpinisme i la muntanya. Durant 
tot el matí, els treballs guardo-
nats es van poder veure i conèixer 
de prop a l’exposició instal·lada a 
la Sala Llucià Navarro del Casal, 
on alumnes i professors mostra-
ven la seva curiositat per veure 
què havien fet enguany els altres 
centres. La participació als Premis 
Baldiri Reixac és ja una tradició en 
moltes escoles i instituts i de fet, 
s’ha convertit en una part més del 
currículum escolar de cada any. 
El Jurat valora els treballs fets en 
català pel seu contingut i quali-
tat, que tractin sobre qualsevol 
àrea de coneixement, realitzats en 
equip per alumnes d’ensenyament 
no universitari.
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El passat dissabte 11 de juny van tenir lloc al Teatre del 
Casal els dos concerts de final de curs de l’Escola Munici-
pal de Música de l’Espluga. A dos quarts d’11 del matí va 
dur-se a terme la representació de l’espectacle “Viatgem” 
a càrrec dels alumnes de sensibilització, un espectacle que 
feia viatjar al públic a través de cançons d’arreu del món, i 
a un quart de 12 del migdia, va ser el torn de la representa-
ció de l’espectacle “Va de tele i crispetes” a càrrec dels alumnes d’iniciació, nivell elemental i nivell mitjà, 
que en format de dos grups musicals van donar veu i so a un film de cinema mut al més pur estil d’un 
autèntic musical.

ACOSTANT LA MÚSICA
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L’ESPLUGA 
FINALITZA EL CURS AMB UN GRAN CONCERT

CONCERT DE FINAL DE CURS DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA. Cedida

JUNY

catalans, unes cançons de noces dels segles XIV i XV 
escrites en judeo-català. Posteriorment, interessada 
pel període en què van conviure a la Península Ibèrica 
les tres cultures, va anar incorporant al seu reperto-
ri de cançons sefardites, cançons pertanyents a les 
tradicions musulmana i cristiana, amb un especial 
interès per la música espiritual d’aquestes cultures i 
en un exercici de  recuperació de les arrels i la cultu-
ra mediterrànies. Tot això l’ha portat a cantar per tot 
el món i a  crear i dirigir els Festivals Internacionals 
de Músiques Místiques de Barcelona i València. Rusó 
Sala és considerada una de les veus més singulars i 
íntimes del panorama musical actual, creant música 
d’autor mediterrània. Unint les seves vessants com 
a compositora i intèrpret, els seus directes es trans-
formen en un viatge on veu i guitarra forgen sons de 
la nostra Mediterrània: aires mariners o de bressol, 
crits d’amor o planys de solitud, ecos de melodies 
antigues o la música dels seus poemes actuals. Una 
experiència que ens connectarà amb la cançó d’autor 
més pura i més nostra, sense artificis, nua i delito-
sa. Al llarg de la seva trajectòria s’ha mogut per allà 
on l’ha portat la curiositat i ha begut de varies fonts, 
sobretot de la música d’arrel mediterrània, parant es-
pecial atenció a l’herència sefardita, de la mà de Rosa 
Zaragoza, sempre a la recerca de sonoritats diferents 
i altres maneres tant d’aproximar-se a la interpreta-
ció com d’abordar la composició.

El passat diumenge 19 de juny a les 19 h a la Plaça 
del Castell de l’Espluga de Francolí, va tenir-hi lloc un 
concert de cançons sefardites a càrrec de Rosa Zara-
goza i Rusó Sala. Es tractava d’un espectacle familiar 
de cançons alegres, relaxants, de la tradició medieval 
sefardita, i que ens transporten segles enrere. Un es-
pectacle visual i sonor exquisit, ple de poesia i amb la 
puresa de la transmissió oral femenina, posant de re-
lleu les cançons tal com es van cantar durant segles, 
impregnades de la dolçor del mediterrani. Rosa Za-
ragoza és una reconeguda cantant catalana, que va 
començar la seva vida professional el 1986 enregis-
trant les úniques cinc cançons conegudes dels jueus 

TRADICIONS MEDIEVALS
ROSA ZARAGOZA I RUSÓ SALA OMPLEN LA PLAÇA DEL CASTELL DE CANÇONS SEFARDITES

EL CONCERT DE ROSA ZARAGOZA I RUSÓ SALA. 
FOTO: Jordi Torre
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Els actes de Sant Joan s’iniciaven, 
un any més, a l’Espluga de Fran-
colí, el passat dimecres 22 de 
juny, amb un túnel diabòlic, orga-
nitzat pels Diables de l’Espluga, 
al teatre del Casal,  i que va reunir 
desenes de joves que no es van 
volep perdre aquesta experièn-
cia. Ja el dijous a la tarda, els actes 
començaven amb un berenar i un 
inflable pels més petits a la plaça 
Montserrat Canals. A les 18:30, i 
com ja és tradicional, arribava la 
Flama del Canigó a la Font Baixa, que sortia direcció a la Plaça Montserrat 
Canals, acompanyada en cercavila per la Batucada del Diables, i els Gra-
llers i Bastoners de l’Espluga, així com de les autoritats i les pubilles de la 
vila. Un cop a la Plaça Montserrat Canals, el Joan Poblet, simbolitzant al 
Joan més vell de l’Espluga, encenia el peveter que servia per distribuir la 
Flama del Canigó entre els pobles que van assistir a l’acte, i que van ser 
Vimbodí i Poblet, Santa Coloma de Queralt, l’Albi, Cervià de les Garrigues, 
Vinaixa, Montblanc, Solivella i Vilanova de Prades. Acte seguit es duien 
a terme la lectura del manifest i els parlaments institucionals, seguit de 
l’inici del correfoc infantil. A les nou del vespre, desenes d’espluguins es 
reunien al Jardí dels Francolins per celebrar el tradicional sopar de Sant 
Joan, i a continuació s’inicià el correfoc adult, que va finalitzar amb un lluït 
espectacle i castell de focs. Finalment s’encengué la foguera i un cop re-
alitzada la lectura del manifest, es va donar inici a l’actuació del grup de 
versions CatRock seguida el discjòquei local Sergi Molina.

El passat 20 de juny co-
mençava el segon taller 
d’orientació laboral a l’Es-
pluga de Francolí a càrrec de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
de Benestar Social del Con-
sell Comarcal de la Conca de 
Barberà. El curs ha estat or-
ganitzat conjuntament amb 
l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí. El taller està 
adreçat a persones que es-
tan treballant en la recerca 
de feina. El curs es realitza 
els dilluns i els dimecres a 
l’antic Institut de Secundà-
ria, avui transformat parci-
alment en local de formació 
d’adults del municipi. En el 
curs hi participen nou per-
sones que volen aplicar les 
noves tecnologies a la re-
cerca de feina.

A finals de juny finalitzava el curs 
de català nivell B a l’Espluga de 
Francolí. El curs s’ha realitzat cada 
dimecres a la tarda a l’antic Institut 
de Secundària, avui local de for-
mació d’adults del municipi i hi han 
participat 13 persones que volien 
ampliar i consolidar el seu nivell de 
català. Els organitzadors del curs 
han estat l’Ajuntament de l’Esplu-
ga de Francolí i l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de Benestar Social del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà. Coincidint amb la posada 
en marxa d’aquest curs, també va 
començar un curs de preparació a 
la prova de graduat en educació 
secundària obligatòria i un curs 
d’orientació laboral, tots ja finalit-
zats el passat mes de maig.

COMENÇA UN CURS 
D’ORIENTACIÓ LABORAL 
A L’ESPLUGA

ACABA EL CURS DE CATALÀ 
NIVELL B A L’ESPLUGA

JUNY 

Els alumnes dels Centre Obert de l’Espluga de Francolí, van celebrar 
el passat dijous 16 de juny a la tarda, la ja tradicional festa de final de 
curs al Parc Infantil del Rovelló. Allí, tant els alumnes d’infantil, com els 
de primària i secundària, acompanyats dels monitors, alguns familiars, 
l’educadora social del municipi i representants de l’Ajuntament de l’Es-
pluga de Francolí van gaudir d’una jornada amb diverses activitats, balls, 
danses, jocs i un berenar. Per donar per conclòs aquest curs, tots els 
alumnes del Centre Obert de l’Espluga de Francolí, juntament amb els 
alumnes dels centres de Montblanc i Santa Coloma, van realitzar una 
excursió el passat dimecres 22 de juny a Deltaventur, un parc d’aven-
tura i natura ubicat a Deltebre, activitat que va comptar amb el suport 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments 
de l’Espluga de Francolí, Montblanc i Santa Coloma de Queralt. Aquest 
curs, han assistit al Centre Obert de l’Espluga una trentena d’alumnes 
distribuïts en els tres nivells d’infantil, de primària i de secundària.

L’ESCOLA DE FESTA
ELS ALUMNES DEL CENTRE OBERT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
CELEBREN EL FINAL DE CURS

L’ENCESA DEL PEVETER AMB LA FLAMA 
DEL CANIGÓ. Cedida

NIT DE FOC
L’ESPLUGA VIU UNA LLUÏDA REVETLLA DE SANT JOAN
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les Ovelles Esgarriades i la Festa 
Jove amb DJ Enredu i Kate Ear & 
Louis Fox, entre d’altres. El Faistiu 
també va rebre la visita de la nova 
coordinadora del Servei Territorial 
de Joventut de Tarragona, Eva Fer-
ran que va conèixer de primera mà 
el local de l’entitat i els actes que 
organitza.

El passat diumenge 24 de 
juliol finalitzava el Faistiu, 
la setmana de la Joventut 
de l’Espluga de Francolí que 
al llarg d’una setmana va 
omplir les tardes del poble 
d’activitats per a infants i 
joves. Enguany, es va apos-
tar especialment per les 
activitats juvenils tot i que 
es van continuar organitzant acti-
vitats per la canalla. El Faistiu va fi-
nalitzar amb un acte multitudinari 
als Jardins dels Francolins, la pre-
sentació del Cor TLP. En acabar el 
concert vermut hi van haver parla-
ments amb la regidora de joventut, 
festes i esports, Erika Soriano que 
va donar les gràcies a Auvënguen 
i al conjunt d’entitats que feien 
possible la setmana de la Joventut. 
La regidora va explicar com es dis-
senya i s’organitza Faistiu per tal 
que pugui ser un èxit. Acte seguit, 
David Casanovas, president de 
l’Associació Juvenil Auvënguen va 
agrair la col·laboració de l’Ajunta-
ment de l’Espluga i de l’Oficina Jove 
de la Conca de Barberà i va explicar 

que tot i ser la setmana de la 
Joventut també organitzaven 
activitats infantils per tal d’afa-
vorir el relleu generacional de 
les entitats juvenils. En aquesta 
onzena edició del Faistiu es va 
poder gaudir d’un programa di-
vers amb activitats com el con-
curs de paelles, la festa del mo-
tor, el tobogan aquàtic de 75 m 
de baixada, els inflables de la Plaça 
de l’Església, els banys nocturns a 
la piscina, el taller de sushi i el taller 
de mojitos, els Jocs Tradicionals, el 
taller Guardawatts, el concurs de 
menjar síndries, el tennis taula, el 
torneig de Pàdel, els tallers d’estiu, 
el Paintball a Riudabella, el torneig 
d’escacs, l’Apeunit, el correbars de 

L’Espluga de Francolí ha recuperat el safareig de la Font Baixa, un in-
dret degradat i descuidat durant anys on, durant dècades, centenars 
d’espluguines havien anat a fer la bugada. L’espai, completament re-
modelat, compta amb una nova il·luminació i amb una reforma de les 
escales d’accés. A més, s’hi ha instal·lat una plataforma de fusta que 
fa la funció de mirador des d’on es pot contemplar el salt d’aigua del 
riu Francolí i el gorg. L’indret conserva encara vestigis d’un antic safa-
reig on es rentava la roba dels malalts per separar-la de la dels veïns 
sans. L’acte d’inauguració de la remodelació del safareig de la Font 
Baixa es duia a terme el passat divendres 29 de juliol en el marc dels actes de la Festa Major de l’Es-
pluga de Francolí. A l’acte, al qual hi van assistir alguns espluguins, una testimoni que havia utilitzat el 
safareig explicava que «tothom volia rentar el més a prop possible de la sortida d’aigua. Com més avall, 
més bruta estava». L’alcalde, David Rovira, celebrava la recuperació d’aquest espai i convidava als veïns 
a fer-ne ús i a conservar-lo a més de denunciar les possibles actituds incíviques que es puguin detectar 
que tinguin lloc en aquest indret.

MEMÒRIA
L’ESPLUGA RECUPERA EL SAFAREIG DE LA FONT BAIXA

EL RENTADOR DE LA FONT BAIXA.
FOTO: LaConcaDiari

TOBOGAN AQUÀTIC. Cedida

CONCURS DE PAELLES. Cedida

CONCERT DEL COR TLP. Cedida

ELS JOVES, ELS PROTAGONISTES
EL FAISTIU FINALITZA AMB LA PRESENTACIÓ DEL COR TLP
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marcada per la brillant actuació 
de The Gramophone Allstars Big 
Band i l’actuació del grup de ver-
sions La Banda Puig, seguida de 
disco-mòbil amb Dj Molina, comp-
tant amb l’actuació de la Batucada 
dels Diables i finalitzant amb les 
Matinades dels Gralles de l’Es-
pluga. El dissabte s’iniciava amb 
la 3a edició del RUSQUET, segui-
da de la inauguració de l’exposi-
ció fotogràfica d’activitats 2015-
2016 del Centre Excursionista del 
Club Atlètic Espluguí, i al migdia, 
a la piscina municipal, s’estrena-
va un electro-vermut a càrrec de 
Sofa Beats Studio & Jaydeejay. A 
la tarda arribava la 39a edició de 
la Cursa Atlètica de l’Espluga, que 
enguany comptava amb més de 
600 inscrits, i mentre s’espera-
va l’arribada dels primers corre-
dors, l’Orquestra Selvatana oferia 
un repertori de sardanes. A la nit, 
els Diables de l’Espluga, junt amb 
altres colles convidades, oferien 
el seu correfoc, que finalitzava a 
la Plaça Montserrat Canals, on 
s’iniciava l’actuació de l’orquestra 

Selvatana. La nit jove venia de 
la mà dels Entre Barres, que 
tornaven als escenaris des-
prés de més de dues dècades, 
dels Apalanke i dels Doctor 
Prats. Com ja és habitual, la 
nit jove va donar pas a la xa-
ranga pels carrers de la vila. 
El diumenge arrancava ben 
d’hora amb la tirada social al 
plat, seguida de la cercavila 
d’acompanyament a les au-
toritats per dirigir-se a l’eu-
caristia solemne en honor als 
patrons de la vila, Sant Abdó 

i Sant Senén. Un cop finalitzada 
l’eucaristia, una cercavila dirigia a 
tota la cultura popular esplugui-
na fins a la plaça de la Vila, on es 
duia a terme l’apadrinament de 
l’ocell Francolí per part de l’Àguila 
de Montblanc i la gran ballada de 
Festa Major amb tots els grups de 

L’Espluga de Francolí obria oficial-
ment els actes de Festa Major el 
passat dijous 28 de juliol a la tarda 
amb el pregó a càrrec de l’Esplu-
guí Joan Carles Fonoll, llicenciat 
en Informàtica i Director General 
d’Operacions del Grup GFT. Amb 
tot però, prèvia al pregó ja s’havi-
en dut a terme el dimecres 27 de 
juliol a la nit a la terrassa Esquitx 
de la piscina municipal una nit de 
monòleg a càrrec de  Javi Benítez, 
un monologuista amb un humor 
xulesc i divertit, i amb un enfoc di-
ferent sobre la vida en parella. Di-
jous al matí va tenir lloc a la Plaça 
de l’Església el toc de campanes i 
disparada de salves anunciant la 
festa, la inauguració de l’exposició 
Darwin i l’evolució de l’Institut de 
Paleoecologia Humana i Evolució 
Social a les Cabanes de la Cova de 
la Font Major i a la tarda la final 
del 1r torn del curset de natació 
a la piscina municipal i la cercavila 
popular amb els grallers, gegants, 
nans i pubilles de la vila, fins a la 
plaça del Castell lloc on va tenir 
lloc l’esmentat pregó. Després del 
pregó, als jardins del Museu 
de la Vida Rural arribava la 
4a edició del RUSC, Festival 
de Poesia de l’Espluga de 
Francolí, dirigit per Jordi Ca-
rulla-Ruiz i on hi participaren 
els poetes David Caño, Míri-
am Cano, Esteve Plantada, 
Susanna Rafart i Francesc 
Parcerisas i amb l’actuació fi-
nal del cantautor Roger Puig. 
La nit del dijous venia marca-
da per la final del 24è torneig 
de futbol sala, l’actuació del 
grup Bob & el Lladre dins el 
cicle dels DI-XOUS  de la gelateria 
El Carquinyoli i la festa eivissenca 
per tots els públics amb DJ Moya 
a la Terrassa Esquitx. El divendres 
al matí es duia a terme la inaugu-
ració de la remodelació del safa-
reig de la Font Baixa i del mirador 
al salt d’aigua del riu Francolí i la 

inauguració de l’exposició de pin-
tura “La Voz Vegetal” de Federi-
co Nicolás Balcells, una exposició 
d’aquarel·les de l’artista plàstic ar-
gentí, provinent de la ciutat de Lu-
ján, Buenos Aires, on es retraten 
impressions fugaces dels voltants 
de L’Espluga de Francolí. El treball 
capta moments de profunda con-
nexió entre el fullatge i la llum es-
tival, a través d’una mirada cons-
cient i viva. Ja al migdia arribava el 
tradicional Concert-vermut, amb 
el grup FOLKA3 i a la tarda, a la pis-
cina municipal hi tenia lloc el gran 
parc aquàtic. Una de les novetats 
d’aquest any venia marcada pel 2n 
International Bike City organitzat 
pel club BTT Francolí. També a la 
tarda es celebrava la presentació 
del nou llibre dedicat als gegants 
neolítics, Gorg i Spluc, on s’explica 
la seva vida i es descobreix la seva 
família. Un conte escrit per l’his-
toriador Antoni Carreras i il·lustrat 
per Helena Rivero, i la inauguració 
de l’exposició Els paisatges a la 
taula al Museu de la Vida Rural. 
També va realitzar-se la Cercavila 

Gran amb tots els grups de cultura 
popular de l’Espluga. Ja a la nit, en 
motiu del 50è aniversari  del Ca-
sal de l’Espluga, Tratea Teatre re-
presentava l’obra de teatre Terra 
Baixa, d’Àngel Guimerà davant de 
prop de mig miler de persones. La 
música del divendres a la nit venia 

UNA FESTA MULTITUDINÀRIA
NOU ÈXIT DE LA FESTA MAJOR DE L’ESPLUGA

PÚBLIC ASSISTENT AL CONCERT VERMUT. 
FOTO: Jordi Torre
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UN NOU FUTUR
LA GENERALITAT ACCEPTARIA QUEDAR-SE AMB EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA SI SE’N 
DEFINEIX UN NOU ÚS

Enderrock 2016 per vot popular a 
artista revelació, i que va sorpren-
dre a les prop de 400 persones 
assistents amb el seu disc debut 
Peix Sense Espina i amb un gran 
directe.

cultura popular. A la tarda la Pla-
ça de l’Església s’omplia de gom a 
gom per gaudir del concert a càr-
rec de l’orquestra Atalaia, que a la 
nit oferiria una gran sessió de ball 
i música per totes les edats, no 
sense abans haver gaudit de l’es-
pectacle pirotècnic a càrrec dels 

L’Espluga de Francolí rebia, el pas-
sat dilluns 1 d’agost a la tarda, la 
visita del conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, San-
ti Vila. Després del seu pas pel 
Monestir de Poblet, Vila ha ser 
rebut a l’Ajuntament on va signar 
el llibre d’honor i on l’alcalde i els 
regidors del consistori li van tras-
lladar el desig que la Generalitat 
es faci amb la propietat del Celler 
Cooperatiu. Vila, que es va mos-
trar receptiu davant la proposta va 
precisar que «tan important com 
veure qui n’és el titular, és deci-
dir junts què n’hem de fer perquè 
un projecte d’aquestes caracte-
rístiques voldria un compromís 
econòmic important per, posar-lo 
al dia, per la seva orientació i per 
fer-lo sostenible amb el pas dels 
anys. El que li hem proposat a 
l’alcalde és que pot comptar amb 

Diables de l’Espluga. El dilluns, 
dia del cós, donava part als dar-
rers actes d’aquesta Festa Major, 
al matí amb l’espectacle infantil 
‘Vine, balla’ i la festa de l’escuma, 
i a la tarda amb un magnífic con-
cert a càrrec del cantautor català 
Joan Rovira, guanyador del premi 

ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA ATALAIA. 
Cedida

GRUPS DE CULTURA POPULAR. 
FOTO: Èrika Soriano

nosaltres però que abans cal com-
prometre’s a tenir ben clar quin és 
l’objectiu que perseguiria aquest 
nou equipament i que justificaria 
una inversió d’impuls i posterior-
ment una per continuar». David 
Rovira, alcalde de l’Espluga de 
Francolí es mostrava comprensiu 
amb el plantejament del titular de 
Cultura i, apuntava que el futur ús 

del celler podria estar relacionats 
amb el vi i el patrimoni però també 
amb la gastronomia com a reclam. 
Rovira no va concretar la fórmula 
amb què la Generalitat es podria 
fer amb la propietat de la nau però 
es podria parlar de cessió o de 
compravenda per un preu simbò-
lic. El conseller va visitar el Celler 
Cooperatiu, un edifici projectat per 
Lluís Domènech i Montaner cons-
truït l’any 1913 pel seu fill, també 
arquitecte, Pere Domènech i Rou-
re. Actualment compta amb tres 
naus i és propietat de la Coope-
rativa Agrícola de la Conca, entitat 
fruit de la fusió de les cooperatives 
de Solivella i l’Espluga de Francolí. 
L’immoble actualment va perdent 
usos a causa de la fusió, ja que 
l’activitat vinícola s’ha traslladat a 
les noves dependències construï-
des a Solivella.

EL CONSELLER A L’INTERIOR DEL 
CELLER. FOTO: LaConcaDiari
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tast de vins SUB25, exclusiu per 
a joves de menys de 25 anys. La 
música i l’espectacle també van 
tenir un paper rellevant durant 
el cap de setmana, i és que es va 

comptar amb les actuacions del 
cantautor català Jordi Ninus, del 
grup reusenc Agartha, que va 
omplir l’escenari de música fu-
sió i ritmes mediterranis, del trio 

Guillem Anguera que acompanyava l’hora del vermut 
amb música tradicional, i del grup espluguí Anatòlia. 
Els diables Kids de l’Espluga també oferien, el dissabte 
a la nit, un magnífic correfoc. Una altra de les apostes 
per aquesta edició era la reobertura del recinte firal el 
diumenge al matí, i per això es va organitzar també, la 
primera marxa a peu entre vinyes, amb dos recorre-
guts diferents, un de 12 km i un de 5 km, i dos tasts de 
vins durant la ruta, que va comptar amb més de 100 
participants. Si parlem de xifres, la Festa de la Verema 
de la DO Conca de Barberà tancava l’edició del 2016 
amb més de 5000 copes de vi i cava i més de 3500 de-
gustacions gastronòmiques servides, xifres que posen 
de rellevància el bon moment de salut del que gaudeix 
la Festa de la Verema i en general el vi i la gastronomia 
de la Conca de Barberà.

Finalitza una nova edició de la 
Festa de la verema de la DO Con-
ca de Barberà a l’Espluga de Fran-
colí, que enguany en sumava 46, 
amb unes bones expectatives de 
futur i una molt bona valoració 
d’aquesta darrera edició. Els ac-
tes començaven el passat diven-
dres 26 d’agost amb dues activi-
tats que ràpidament van penjar 
el cartell de complert. El Museu de la Vida Rural acollia 
a les set de la tarda un tast de vins de la DO Conca de 
Barberà de més de 10 anys, i a dos quarts de deu de la 
nit, l’Art Restaurant acollia la tercera edició dels sopar 
maridatge Brinda’m Baccus, i que va permetre maridar, 
durant el sopar, una selecció de 6 vins i caves de la DO 
Conca de Barberà amb 6 tapes d’alta cuina. El dissabte 
a la tarda es donava el tret de sortida a la mostra de 
vins i caves de la DO Conca de Barberà i degustacions 
gastronòmiques, amb la inauguració a càrrec del direc-
tor general de l’INCAVI, el Sr. Salvador Puig, i les auto-
ritats locals i comarcals, seguida de la tradicional piada 
i l’obtenció del primer most. També dissabte a la tarda, 
un nombrós grup de joves d’entre 18 i 25 anys es do-
naven cita al Museu de la Vida Rural per prendre part 
a un altre acte inèdit, i que aquest any veia la llum; un 

vermut per als assistents. A les vuit del matí, desenes 
d’espluguins participaven en la 31a edició de la cami-
nada de l’Onze de Setembre que va arribar fins a la 
plaça de la Llibertat, a la Pena.

Una vuitantena de persones es trobaven el passat 11 
de setembre al migdia a la Plaça de la Vila de l’Es-
pluga de Francolí per participar en l’acte institucional 
de la Diada organitzat per l’Ajuntament de l’Espluga i 
l’ANC. Montse Bosch, Elisenda Rosell, Núria Albà, Alba 
Pérez i Isabel Sáez eren les espluguines encarregades 
de parlar sobre els eixos de la futura República com la 
cultura, l’equilibri territorial, el progrés i la diversitat i 
la solidaritat. Jordi Saumell, coordinador de l’ANC Es-
pluga, va llegir el manifest d’aquesta Diada. També va 
intervenir Josep M. Mercadé fent referència a la lletra 
‘R’ de república que va cobrar vida en forma de mo-
saic humà. L’alcalde de l’Espluga de Francolí, David 
Rovira, va fer una crida per assistir massivament a la 
manifestació de Tarragona d’aquella mateixa tarda. 
L’acte va acabar amb el Cant els Segadors dirigit per 
Xavier Morgades, director de la Coral Espluguina i un 

TEMPS DE VI
FINALITZA LA 46A FESTA DE LA VEREMA DE LA DO CONCA 
DE BARBERÀ AMB UNES BONES XIFRES

DIADA REIVINDICATIVA
L’ESPLUGA CELEBRA LA DIADA AMB UN MOSAIC AMB FORMA DE ‘R’ DE REPÚBLICA

EL MOSAIC A LA PLAÇA DE LA VILA. FOTO: Pep Torres

OBTENCIÓ DEL PRIMER MOST DE LA COLLITA 
2016. Cedida
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dit per la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

Meritxell Serret, i que va reunir 
més de 250 per-
sones. Aquests 
cinc municipis van 
ser reconeguts 
amb quatre Flors 
d’Honor, però hi ha 
també 31 munici-
pis amb tres Flors 
d’Honor, 44 muni-

cipis amb dues Flors d’Honor i 6 
municipis amb una Flor d’Honor. 
En total en aquesta edició s’han 
valorat 86 municipis que treballen 
per fer créixer el verd a Catalunya 
i que suposen un important incre-
ment de municipis participants 
respecte els 66 del 2015. L’orga-
nització celebra l’aposta creixent 
dels municipis catalans pel movi-
ment Viles Florides i assegura que 
aquest és només un exemple de 
la gran riquesa natural i paisat-
gística del país. En aquest sentit, 
el president de la CHOC, Josep 
Pastó, aplaudeix que, després de 
cinc anys de la seva curta però in-
tensa història, Viles Florides “ja ha 
assolit alguns dels seus objectius 
fundacionals, aconseguir que l’in-
terès per la natura, les plantes i els 
jardins avancin sense aturador”. A 
banda del reconeixement institu-
cional als municipis,Viles Florides 
també va premiar aquells projec-
tes d’enjardinament, ornamen-
tació floral i cultura del verd urbà 
que, tant en l’àmbit públic com 
privat, són també un exemple a 
seguir. En aquest sentit, s’han lliu-
rat els reconeixements Iniciatives 
Florides a la Fundació de l’Antic 
Hospital de Sant Jaume d’Olot 
(Col·lectiu Florit); el Centre Botà-
nic de Reus (Racó Florit); la Ram-
bla Pompeu Fabra de Mollet del 
Vallès (Espai Públic Florit); el Jardí 
Botànic Marimutra de Blanes (Es-
pai Públic Florit), i La Siesta Salou 
Càmping Resort (Càmping Florit).

L’Espluga va obtenir el passat di-
vendres 16 de setembre tres flors 
d’honor al certamen Viles Florides, 
una flor més que en la passada 
edició. Aquesta distinció suposa 
fer aparèixer el nom de l’Espluga 
en diferents tríptics i plans de di-
fusió turístics que promocionen 
les Viles Florides de Catalunya, i 
contribueixen a mantenir el poble 
ben arreglat. Els municipis de Ba-
gergue (Val d’Aran), Figueres (Alt 
Empordà), Mollet del Vallès (Va-
llès Oriental), Olot (Garrotxa) i Vi-

EMBELLINT LA VILA
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ OBTÉ TRES FLORS D’HONOR AL CERTAMEN VILES FLORIDES

El passat dilluns 12 de setem-
bre es va posar en marxa la 
prova pilot del servei de reco-
llida porta a porta d’envasos 
a grans productors dels eixos 
comercials dels municipis de 
Montblanc, l’Espluga de Fran-
colí i Santa Coloma de Queralt. 
Durant l’estiu, un educador 
ambiental va informar sobre el 
nou servei a tots els comerços 
inclosos en aquestes rutes i va 
lliurar bosses de color groc per 
dur a terme la recollida. Ara, 
les bosses es poden recollir a 
la seu del Consell Comarcal de 
Montblanc, l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí i a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de 
Queralt. El sistema de recollida 
segueix la mateixa dinàmica 
que el de cartró comercial. Els 
comerços han de dipositar les 
bosses de color groc, junta-
ment amb el cartró comercial. 
El material es recull en les con-
dicions adequades establertes 
pel Consell Comarcal i es dipo-
sita als punts de la via pública 

RECICLATGE
PROVA PILOT DE RECOLLIDA D’ENVASOS PORTA A PORTA A 
COMERÇOS DE MONTBLANC, L’ESPLUGA I SANTA COLOMA

prèviament definits i en els 
dies i horaris marcats. Els dies 
en què es recull la fracció és 
els que ja es realitza la recolli-
da del cartró comercial. A l’Es-
pluga, de dilluns a divendres a 
les tres de la tarda. L’objectiu 
del nou sistema és augmentar 
la recollida selectiva d’envasos 
i disminuir la fracció resta que 
es diposita als contenidors de 
rebuig a més de reduir al mà-
xim el volum d’envasos dels 
interiors dels municipis i eixos 
comercials.

la-seca (Tarragonès) encapçalen 
el rànquing del projecte Viles Flo-
rides, que promou 
la Confederació 
d’Horticultura Or-
namental de Ca-
talunya (CHOC). La 
gala Flors d’Ho-
nor 2016 va lliu-
rar el divendres 
16 de setembre 
a Olot els reco-
neixements anuals del moviment 
Viles Florides, en un acte presi-

Meritxell Serret, i que va reunir 
més de 250 per-
sones. Aquests 
cinc municipis van 
ser reconeguts 
amb quatre Flors 
d’Honor, però hi ha 
també 31 munici-
pis amb tres Flors 
d’Honor, 44 muni-

rides, que promou 
la Confederació 
d’Horticultura Or-
namental de Ca-
talunya (CHOC). La 
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Queralt. Aquest servei està encaminat a rebre i donar 
tota la informació necessària que necessita una per-
sona quan s’empadrona en un d’aquests municipis. 
D’altra banda, aquest any es treballa en un projecte 
dirigit a infants i adolescents per fomentar la cohesió 
social i el respecte mutu. El projecte ‘aprenent a res-
pectar-nos’ vol sensibilitzar els alumnes, i també les 
famílies, sobre la importància de respectar els valors i 
la convivència en la societat en què vivim. Les perso-
nes interessades a tenir  més informació sobre algun 
curs o taller es poden dirigir al Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà en horari d’atenció al públic.

Durant el passat mes de setembre es van posar en 
marxa els cursos i tallers per a la població estrangera 
amb l’objectiu de fomentar la cohesió social i facili-
tar l’arrelament a la Conca de Barberà. Amb l’objectiu 
de potenciar la llengua catalana com a llengua vehi-
cular entre la nova ciutadania, a l’Espluga de Fran-
colí continua el curs de català inicial per a persones 
nouvingudes, donada la gran acceptació i participació 
a les classes. A més dels cursos i tallers, el Pla Ter-
ritorial de Ciutadania i Immigració continua amb les 
actuacions i serveis de sempre. Un d’aquests serveis 
és l’OCAME, l’Oficina Comarcal d’Assessorament en 
Matèria d’Estrangeria, ubicada a la seu del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà. Les atencions es 
fan els divendres amb cita prèvia. L’OCAME és un dels 
serveis més consolidats que s’ofereixen a la comarca. 
Està en funcionament des de l’any 2004 i l’any passat 
es van atendre més de 236 usuaris. També estan en 
marxa els serveis de primera acollida als municipis de 
Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de 

BENVINGUTS NOUVINGUTS
ES POSEN EN MARXA TALLERS DIRIGITS A POBLACIÓ NOUVINGUDA

El Museu de la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí, l’única destil·leria d’aiguardent del segle XIX 
visitable de tot Catalunya, va participar un any més en les Jornades Europees del Patrimoni 2016 oferint 
visites guiades gratuïtes els dies 16, 17 i 18 de setembre. La Fassina Balanyà va ser una indústria de 
caràcter familiar que va estar en funcionament des de meitats del segle XIX fins a la dècada dels anys 
seixanta. El tancament i l’abandonament de l’edifici sense ús alternatiu va permetre que, quaranta anys 
més tard, es mantingués pràcticament igual com l’havien deixat. L’Ajuntament de l’Espluga amb el su-
port de la Fundació Lluís Carulla i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya van realitzar un tre-
ball d’estudi, investigació i recuperació de l’edifici per tal d’incorporar-lo al Sistema del Museu Nacional 
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i així donar a conèixer una activitat industrial clau en el nostre 
país al llarg dels tres darrers segles. Els visitants 
d’aquest museu de l’Espluga de Francolí veien el 
funcionament d’una destil·leria durant els anys de 
la postguerra civil espanyola i coneixien els pro-
cessos productius per obtenir alcohol i els seus 
derivats, a partir de la brisa del raïm. La visita aca-
bava amb una destil·lació en directe i una degus-
tació d’aiguardent i licors.

MEMÒRIA
VISITA I DEGUSTACIÓ A LA FASSINA BALANYÀ DE L’ESPLUGA PER LES JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

LES JORNADES A LA FASSINA BALANYÀ. Cedida
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s’anomena Bioko, fins a les seves 
últims reflexions. Entremig, hom 
pot gaudir, d’una manera amena i 
molt didàctica, de quins han estat 
els moments claus de la seva car-
rera. Per exemple, quan comença a 
dibuixar els fang, el 1941, una tribu 
amb la qual estableix una veritable 
amistat i d’aquesta manera es de-
dica a preservar el seu llegat. El seu 
art, però, donarà un salt el 1946, 
quan agafa volada i la seva obra es 
reconeguda gràcies a un encàrrec 
que rep de James Chapin, conser-
vador d’aus de l’American National 
Museum de Nova York, que queda 
impressionat per la qualitat dels 
dibuixos que li envia sobre un petit 

L’exposició “Jordi Sabater Pi. Una 
vida dedicada a la ciència”, produïda 
per l’IPHES (Institut Català de Pale-
oecologia Humana i Evolució Soci-
al), a partir del material dipositat a 
la Col·lecció Sabater Pi a la Universi-
tat de Barcelona – Parc Científic de 
Barcelona, es va poder visitar del 
15 d’octubre fins al 20 de novem-
bre a les cabanes prehistòriques 
del Parc de la Cova de la Font Ma-
jor de l’Espluga de Francolí, gràcies 
a la col·laboració de la Diputació de 
Tarragona i l’Ajuntament d’aquest 
municipi. Aquesta mostra incloïa 
magnífics dibuixos de Sabater i Pi 
-que ell va estudiar- i posava de 
manifest la ingent tasca de recerca 

realitzada per aquest científic. Amb 
les seves investigacions va consta-
tar la intel·ligència dels primats no 
humans, una vessant que actual-
ment l’IPHES complementa inves-
tigant el seu comportament cogni-
tiu en general que inclou aspectes 
que van des de la lateralitat manual 
(per què fem servir més la mà dreta 
que l’esquerra) fins a la seva capa-
citat tecnològica. A través de dife-
rents plafons, amb moltes imatges 
fotogràfiques, s’efectua un recor-
regut per la vida científica de Jordi 
Sabater i Pi des que el 1939, quan 
ell teia 16 anys, la seva família es 
trasllada a viure a Fernando Poo, 
a l’Àfrica, una illa que actualment 

RECONEIXEMENT CIENTÍFIC
UNA MOSTRA SOBRE SABATER PI REPASSA LA IMMENSA
TASCA INVESTIGADORA D’AQUEST CIENTÍFIC

El passat dia 30 de setembre, a l’Ajuntament de l’Es-
pluga de Francolí, es va signar un conveni de col·labo-
ració entre aquest consistori i la Unió de Botiguers i 
Empresaris de la localitat. A la reunió hi van assistir 
l’alcalde de l’Espluga, el senyor David Rovira Mingue-
lla, el regidor de comerç, el senyor Antoni Vendrell 
Guasch, la presidenta de l’associació empresarial, la 
senyor Maria Teresa Martí Prats, així com d’altres re-
presentants de l’agrupació comercial i empresarial. 
L’entesa entre les parts va ser fàcil perquè l’objectiu 
era clar i compartit; la voluntat de promocionar em-
presarial i turísticament la vila, unint esforços en-
tre l’ens públic i les empreses i comerços agrupats 
sota el paraigües de l’Associació, per fomentar així 
el creixement econòmic i social de l’Espluga. Un 
cop definit l’esperit del conveni, es van dissenyar 
estratègies d’actuació per tal d’assolir l’objectiu 
marcat, tant per part de l’associació empresarial 
com del consistori, aprovant una dotació econòmica 
mínima anual provinent del pressupost municipal, 
destinada a finançar les polítiques de dinamització 
que estableixin els comerciants i empresaris locals 
(publicitat i marxandatge, formació, etc), que per altra 

IMPULS AL COMERÇ LOCAL
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA SIGNA UN CONVENI AMB LA UNIÓ DE BOTIGUERS I EMPRESARIS DE 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ PER DINAMTIZAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I TURÍSTICA

SETEMBRE

banda, col·laboraran en la promoció turística de la vila, 
exposant i difonent el material promocional que els 
faciliti l’Oficina Municipal de Turisme. Per la seva part, 
el consistori també vetllarà per la difusió de l’activitat 
comercial i turística local davant d’altres organismes 
públics com el Consell Comarcal, la Diputació i la 
Generalitat de Catalunya. Per tal de fer un seguiment 
de tot  aquest pla d’actuació, es constituirà una 
comissió bilateral que analitzarà el desenvolupament 
de les polítiques consensuades i les millorarà o 
implementarà en cas que sigui necessari per tal d’op-
timitzar-les. En resum, un acord basat en la col·labo-
ració altament enriquidora entre el sector públic i el 
sector privat de la vila, nascut amb la vocació de crear 
sinèrgies que ajudin al desenvolupament econòmic, 
turístic, cultural i social de l’Espluga de Francolí.

SIGNATURA DEL 
CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE 
L’ESPLUGA I LA UBE. 
Cedida
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El Diari Oficial de la Generali-
tat (DOGC) publicava el pas-
sat dilluns 17 d’octubre, una 
Ordre de declaració d’arbres 
i arbredes monumentals, a 
proposta de la Direcció Ge-
neral de Polítiques Ambien-
tals i Medi Natural. Es tracta 
de 59 arbres de 15 comar-
ques diferents i una arbre-
da, la Fageda de la Grevolo-
sa (Osona), que passaran a 
gaudir de la protecció i tutela 
de la Generalitat. Tots els 
exemplars s’afegiran als de-
clarats fins ara, uns 220 ar-
bres o grups que abasten les 
42 comarques. Des de 1987, 
que es van fer les primeres 
passes per a la protecció 
dels arbres monumentals, 
s’ha fet força camí procu-
rant la conservació. Malgrat 
tot, una trentena han patit 
malures o inclemències del 
temps que no han pogut su-
perar. A la Conca de Barberà 
s’han declarat monumentals 
el Pi del Xaconet de Barberà 
de la Conca, el Cedre de la 
Masia de la Font de l’Oca a 
l’Espluga de Francolí, El Ce-
dre del Jardí dels Salesians 
de Vimbodí i Poblet i la Ser-
vera de Riudabella ubicada 
també a Vimbodí i Poblet.

LA GENERALITAT 
DECLARA QUATRE NOUS 
ARBRES MONUMENTALS 
A LA CONCA

OCTUBRE/NOVEMBRE 

ocell. Serà així com el mateix Cha-
pin li proposarà du a terme un es-
tudi de goril·les i ximpanzés, la qual 
cosa li va propiciar treballar per a 
la National Geographic Society. El 
1950 se’n va a l’Àfrica occidental 
a investigar sobre els grans simis, 
on enceta un capítol innovador en 
l’estudi dels grans primats i l’ob-
servació naturalista, un camí que 
seguiran més tard Georges Scha-
ller, Diane Fossey i Jane Goodall. El 
1958 es nomenat director del Cen-

tro de Adaptación y Expermenta-
ción Zoológica de Ikunde, des d’on 
treballarà per institucions tan pres-
tigioses com la National Geogra-
phic Society, la Delta Regional Pri-
mate Research Center de Louisiana 
o la New York Zoological Society. 
Durant aquet període té lloc el seu 
descobriment més important: l’ús 
d’instruments per part dels xim-
panzés, recerca que serà publicada 
per la revista Nature el 1969, en 
un moment en què a l’Estat espa-
nyol no es reconeix gens la tasca 
dels científics. El 1966, Floquet de 
Neu entra a la vida de Sabater i  Pi, 
un insòlit goril•la que serà porta-
da al National Geographic Maga-
zine. Dinou any després, el 1985, 
el primatòleg s’instal·la a viure a 
Barcelona, on funda la càtedra de 
Psicologia animal a la Universitat 
de Barcelona, consolidant així una 
vida plena de grans descobriments, 
encara que aquí sigui menys cone-
gut que a països com el Japó o els 
Estats Units.

L’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí va aprovar per unanimitat i al 
mateix temps, el projecte bàsic 
i executiu per la construcció del 
pavelló poliesportiu municipal de 
l’Espluga de Francolí, redactat per 
l’arquitecte Matias Sabidó i Fo-
raster, amb un pressupost d’exe-
cució material de l’obra, IVA in-
clòs, de 1.020.000,00 euros més 
unes millores complementàries 
de 33.439,50€. Aquest projecte 
és el resultat final del procés d’ad-
judicació de la licitació tramitada 
per l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí per la redacció i direcció de 
l’obra del pavelló poliesportiu mu-
nicipal, que va ser adjudicada per 
acord de la Junta de Govern Local 

en sessió de 18 de desembre de 
2014. L’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí té concedida per l’Acord de 
Govern del Consell Català de l’Es-
port de data 17 de juliol de 2012, 
una subvenció de 1.020.000,00 
euros per la construcció d’un pa-
velló poliesportiu en aquest muni-
cipi. Al mateix temps, el consistori 
espluguí va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars 
amb la finalitat d’executar l’obra 
corresponent al projecte per la 
construcció del Pavelló Municipal, 
redactat pels serveis tècnics muni-
cipals, i que han de regir la licitació 
d’aquesta obra mitjançant proce-
diment obert, tramitació ordinària 
i amb diversos criteris de valoració. 

Així doncs, un cop dutes a terme 
totes les aprovacions de projec-
tes i plecs de clàusules, l’Ajunta-
ment restava a l’espera de rebre 
la conformitat definitiva per part 
de la Direcció General de l’Esport, 
i dins els terminis procedents, les 
diferents ofertes que permetrien 
iniciar les obres el primer trimestre 
de 2017.

PROPERES EQUIPACIONS
S’APROVA EL PROJECTE I EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PER LA 
CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
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independència del nostre país. Si 
la ciutadania catalana, de manera 
lliure i majoritària, es pronuncia a 
favor de la independència, Cata-
lunya demanarà la seva inserció 
a la comunitat internacional, des 
d’on actuarà plenament respon-
sable i compromesa amb un món 
més just. La llibertat d’expressió i 
les idees polítiques són la base de 
la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avan-
çar. Catalunya i les seves institu-
cions estan patint una persecució 
política per part d’uns òrgans ju-
dicials que instrumentalitzen les 
seves decisions a partir de criteris 
subjectius.

El passat dijous, 27 d’octubre, el 
Ple de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí va aprovar per una-
nimitat amb 5 vots a favor de 
Convergència i Unió, 5 de SOM 
Espluga - AM i 1 vot d’Espluga 
Viva - CP, una moció de suport al 
referèndum, al procés constituent 
i als ens locals i electes  i als muni-
cipis i electes sobiranistes asset-
jats per l’Estat espanyol. A través 
d’aquesta moció, l’Ajuntament de 
l’Espluga manifesta el suport a la 
resolució del Parlament de Catalu-
nya que insta el govern a convocar 
un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com 
a molt tard, el setembre de 2017 
i, una altra, que li demana que ne-
gociï amb l’estat un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya. 
Amb l’aprovació d’aquesta moció 
i de la importància del moment 
històric que viu el nostre país, l’Es-
pluga de Francolí demostra que 
el municipalisme no pot restar al 
marge d’aquesta declaració del 
Parlament de Catalunya, que, amb 
la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les 

urnes i el convenci-
ment que el dret a de-
cidir rau en tots i ca-
dascun dels ciutadans 
i ciutadanes d’un país, 
ha decidit concretar 
una data i definir així 
els passos que ens 
ha de portar cap a 
un nou model d’es-
tat, i també demos-
tra que el municipi 
espluguí ha estat i estarà al costat 
de les institucions i dels càrrecs 
electes que les representen, ate-
nent que en els darrers sis anys, 
alcaldes i alcaldesses, regidors i 
regidores han manifestat la seva 
solidaritat i compromís amb el 
procés cap a la independència de 
forma inequívoca. Han defensat 
els electes perseguits per la justí-
cia per exercir la democràcia, han 
rebut l’atac injustificat de l’advo-
cacia de l’estat espanyol per qües-
tions simbòliques i han demanat, 
sense complexes, la materialitza-
ció del dret a decidir com a única 
via política per conèixer la postura 
dels catalans i catalanes sobre la 

FUTUR
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ DÓNA PLE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS 
CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS

EL PLE MUNICIPAL DE L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ. Cedida

Tots tres Grups Municipals de 
l’Ajuntament de l’Espluga i l’antic 
equip de l’Espluga FM Ràdio co-
municaven a mitjans de nobembre 
que, després d’uns mesos atura-
des, s’havien reprès les negocia-
cions perquè es pugui reprendre 
l’emissió regular en el termini més 
breu possible. Una i altra banda 
confien que les converses arriba-
ran finalment a bon port després 
d’haver assolit un principi d’entesa. 

Com a base del que s’espera que 
sigui un acord definitiu, des del 15 
de novembre l’Ajuntament té con-
tractats els serveis de l’Eloi Roca, 
periodista experimentat que ha 
prestat els seus serveis en diver-
sos mitjans catalans, com ara Ca-
talunya Ràdio, COM Ràdio o La Xar-
xa i n’ha dirigit d’altres com Calafell 
Ràdio. Roca serà el coordinador i 
màxim responsable triat per la cor-
poració municipal per encapçalar 

EFMR
L’AJUNTAMENT I ELS COL·LABORADORS DE L’ESPLUGA FM RÀDIO 
ANUNCIEN UN PRINCIPI D’ACORD PER REACTIVAR L’EMISSORA

ELOI ROCA, NOU COORDINADOR 
GENERAL DE L’EFMR. Cedida
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El ple municipal de l’Espluga de 
Francolí va acordar iniciar l’expedi-
ent per la concessió de la Medalla 
de la Vila de l’Espluga de Francolí 
i proposar a la Generalitat de Ca-
talunya que concedeixi la Creu de 
Sant Jordi a l’Entitat Casal de l’Es-
pluga. La proposta, que procedia 
dels grups municipals de Con-
vergència i Unió i de Espluga Viva 
– Candidatura de Progrés va ser 
acceptada amb els 6 vots a favors 
dels regidors de l’equip de govern 
i els 5 en contra dels regidors de 
SOM Espluga -  Acord Municipal. 
L’any 1962 per iniciativa d’uns ve-
ïns de l’Espluga i el suport del Sr. 
Lluís Carulla Canals, es van posar 
les bases per la construcció del 
Casal de l’Espluga de Francolí que 
és va inaugurar l’estiu del 1965. El 
Casal de l’Espluga va significar un 
canvi radical a la vida de l’Espluga 
i un salt endavant de molts anys 
respecte les expectatives que hi 
havia en aquell moment en un 
entorn rural com l’espluguí. El seu 
lema fundacional va ser  “La millo-
ra de l’activitat social, cultural i es-
portiva de l’Espluga” i sota el lema 
de Joan Maragall “Tot es camí, tot 
és drecera, si ens dem la ma”, és 
va erigir el Casal de l’Espluga de 
Francolí. El Casal de l’Espluga ha 
fet innombrables aportacions tant 
a nivell local com de ressò a tot 
Catalunya en tots els seus àm-
bits d’actuació, destacant sempre 
la seva catalanitat, aspecte molt 
complicat en els primers anys de 
la seva constitució donada la situ-
ació política que hi havia, havent 
de fer equilibris permanents amb 
les autoritats governatives del 
moment.

S’APROVA CONCEDIR LA 
MEDALLA DE LA VILA I 
ES PROPOSA PER A LA 
CONCESSIÓ DE LA CREU DE 
SANT JORDI A L’ASSOCIACIÓ 
CASAL DE L’ESPLUGA

RECONEIXEMENTS
L’AJUNTAMENT REP EL PREMI JORDI CARTANYÀ DE LA 27A NIT 
DEL TURISME DE L’OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL

la reobertura, i s’encarregarà de la 
coordinació general, la gestió infor-
mativa diària, feines de producció i 
confecció de la graella de progra-
mes, administració i gestió de la 
publicitat, tasques en què ja ha co-
mençat a treballar. Així mateix, es 
comptarà amb els serveis professi-
onals de l’espluguí Marc Roca com 
a responsable del manteniment 
tècnic de les instal·lacions. Per tal 
de poder involucrar-se en el nou 
projecte des del principi complint 
totes les exigències legals, l’equip 
anterior va decidir constituir la nova 
Associació Cultural Espluguina per 

la Comunicació Local ‘L’Espluga Au-
diovisual’. La nova entitat es com-
promet a participar en els diferents 
programes de l’emissora, de ma-
nera coordinada amb l’Ajuntament 
i en els termes que es puguin aca-
bar de concretar d’ara en endavant. 
Com a coordinador de l’associació 
s’ha designat el Gerard Bosch, que 
treballarà conjuntament amb el 
responsable de la ràdio en repre-
sentació dels associats. Totes dues 
parts confien poder informar molt 
aviat i amb tots els detalls sobre 
l’arribada d’un acord definitiu.

L’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí va ser guardonat, el passat di-
marts 22 de novembre en el marc 
de la 27a Nit del Turisme de la 
Costa Daurada, amb el Premi Jordi 
Cartanyà, en la categoria d’accions 
de promoció de l’interior de la Cos-
ta Daurada i/o les Terres de l’Ebre, 
dotat amb 3.000 €, pel vídeo que a 
partir de dos principals reclams tu-
rístics del municipi, el Museu de la 
Vida Rural i les Coves de l’Espluga, 
presenta la nova ruta turística, la 
Ruta Templera i Hospitalera, a tra-
vés de visites teatralitzades i d’ac-
cions de realitat virtual augmenta-
da. Els premis Jordi Cartanyà, que 
fa 25 anys que reconeixen la crea-
ció de material de promoció turís-
tica o campanya publicitària, han 
guardonat també, en la categoria 
litoral, a l’Ajuntament de Cambrils 
per l’acció promocional “Recorda 
Cambrils per sempre. Crea la teva 
banda sonora de Cambrils”, en un 
projecte que pretén que el visi-
tant recordi set llocs singulars del 
municipi a través de la música i de 
llistes d’Spotify. En total van ser 
14 les sol·licituds presentades a 
concurs, distribuïdes en 9 a la ca-

DAVID ROVIRA RECOLLINT EL 
PREMI JORDI CARTANYÀ.
FOTO: Jordi Torre

tegoria d’accions de promoció d’in-
terior i/o Terres de l’Ebre, categoria 
on va resultar guanyadora el vídeo 
espluguí, i 5 a la d’accions de pro-
moció del litoral, sent Cambrils la 
guanyadora d’aquest àmbit. Totes 
les sol·licituds presentades van ser 
avaluades per un jurat qualificador, 
presidit pel president de l’Organis-
me Autònom Patronat de Turisme 
de la Costa Daurada i integrat per 
quatre membres del Consell Rector 
del Patronat i 2 membres en repre-
sentació del sector turístic de ca-
dascuna de les dues marques que 
gestiona el Patronat. El jurat quali-
ficador va ser l’encarregat d’avaluar 
els projectes presentats, deliberar i 
proposar els guanyadors del premi 
en base als criteris establerts.
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el mes de gener. Hi ha malestar 
però pel que fa al finançament. 
Dels 28 i 29 MEUR anunciats 
anteriorment per al pressupost 
de 2017 i 2018, la subdelegació 
rebaixa la xifra a només 10MEUR 
pel pròxim any el que significa, 

segons Andreu, «que augmen-
tarà el temps d’execució de 
l’obra». Els polítics van anunciar 
que es mobilitzaran per seguir 
fent pressió i que el Congrés i el 
Senat aconsegueixin modificar 
els pressupostos de «l’última 

obra que es posa en marxa de les que es van aturar 
per culpa de les retallades». Després del pas pel Coll de 
Lilla, les obres de l’A-27 haurien de continuar  amb la 
connexió de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc (semienllaç 
de Lilla – semienllaç amb la TV-2421 a Prenafeta) de 5 
quilòmetres i una inversió de 20 MEUR. Està aprovada 
l’ordre d’estudi per a la redacció del projecte i està pen-
dent de licitació la seva redacció. Es tracta de duplicar 
la calçada de la N-240 entre la fi de l’A-27 a l’entorn 
de Lilla i la calçada ja duplicada de la N-240 a la variant 
de Montlbanc per tal de connectar l’autovia A-27 amb 
l’autopista AP-2 i la N-240 a l’entorn de Monblanc. 
Aquest enllaç, de menys de cinc quilòmetres, és clau. 
Els representants del territori apuntaven que cal que 
s’executi en paral·lel al túnel i és necessari no esperar 
a acabar l’autovia per posar aquest projecte en mar-
xa. A més, recordaven que no està sotmès a qüestions 
ambientals perquè es tracta d’un traçat molt curt. Els 
polítics de la Conca i l’Alt Camp es mostraven espe-
rançats però prudents: Martí Barberà, tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Valls assegurava que «mai havíem 
vist la documentació que hem vist avui» però assegu-
rava que caldrà seguir vigilants i vetllar per augmentar 
la projecció pressupostària. El vallenc apuntava que la 
pressió del territori havia estat clau a l’hora d’aconse-
guir reprendre les obres i afegia que s’havien dema-
nat reunions periòdiques amb Foment, cada tres me-
sos, per conèixer de primera mà l’estat dels treballs. 
Barberà recordava també que també s’han tingut en 
compte solucions tècniques pel tram de pissarres més 
pròxim a Valls. Sobre el pas de mercaderies perilloses, 
Andreu i Barberà assenyalaven que, tot i que tècni-
cament el túnel permet que hi transitin, Foment està 
duent a terme un estudi per tenir en compte si hi ha 
alternatives més segures a utilitzar-lo. Sobre la taula 
hi ha possibilitats com utilitzar altres vies o bé limitar 
el pas d’aquests transports a uns determinats dies i 
hores.

El subdelegat del govern espa-
nyol a Barcelona i en funcions 
a Tarragona, Emilio Ablanedo, 
acompanyat del Cap de la De-
marcació de Carreteres a Catalu-
nya del Ministeri de Foment, Juan 
Barios,  va informar el passat 28 
de novembre de les obres de 
l’A-27 entre el tram de Valls i 
Montblanc a representants del 
municipis afectats. Hi van assis-
tir l’alcalde de Montblanc, Josep 
Andreu, l’alcalde de l’Espluga de 
Francolí, David Rovira, el tinent 
alcalde de Valls, Martí Barberà, el tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Montblanc, Francesc Benet a més de 
representants del Consell Comarcal de l’Alt Camp i de 
la Cambra de Comerç. Les obres es van reiniciar el pas-
sat divendres dia 25 de novembre de 2016.  El ministre 
de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar aquella set-
mana passada que aquest mateix mes de novembre 
es reprenien les obres del tram de l’A-27 entre Valls i 
Montblanc i que comptaran amb dotació pressupostà-
ria suficient per garantir la continuïtat dels treballs fins 
a la seva finalització i posada en servei. El subdelegat 
del govern espanyol accidental a Tarragona, Emilio 
Ablanedo, va declarar que «el Govern d’Espanya con-
tinua treballant per la província i ho fa amb la ferma de 
voluntat de caminar de la mà de les administracions 
locals». Ablanedo va reiterar la seva satisfacció davant 
de la represa d’unes obres «molt importants per a la 
nostra província». Les obres  d’aquest tram de l’A-27 
entre  la variant de Valls i Montblanc, de 5,1 quilòme-
tres, tenen un pressupost d’execució de 84,53 MEUR. 
Segons l’Estat espanyol, es troben en un grau d’exe-
cució del 15% i en aquests moments s’està estudiant 
tècnicament la millor solució per a resoldre els proble-
mes geotècnics que es presenten al Coll de Lilla. De 
moment, la subdelegació subratlla que es treballarà 
en unitats d’obra exterior i l’excavació del túnel s’inici-
arà l’any 2017 i, sobre la planificació actual acabaria el 
2019. L’alcalde de Montblanc, Pep Andreu, precisava 
que el projecte que han pogut veure presenta petites 
modificacions respecte a l’inicial. El traçat del túnel 
pràcticament no varia i hi haurà modificacions a la cota 
1.600, on el llit de l’autovia ja està marcat a la boca 
de Fontscaldes. Andreu precisava que el projecte salva 
els 560 metres d’argiles expansives entre Montblanc i 
Lilla amb un tram de túnel «dins d’una circumferència 
total, com es va fer amb l’AVE». L’alcalde afegia que 
s’està desbrossant i es duen a terme treballs topo-
gràfics i que les feines serien «de baixa intensitat» fins 

L’ALCALDE DE L’ESPLUGA AMB ELS 
REPRESENTANTS D’ALTRES INSTITUCI-
ONS A LA SORTIDA DE LA REUNIÓ AMB 
FOMENT. Cedida

MILLORES AL TERRITORI
L’ESTAT COMENÇARÀ A EXCAVAR EL TÚNEL DE LILLA EL 2017 PERÒ REBAIXA EL PRESSUPOST
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Els museus municipals de l’Espluga de Francolí han 
aconseguit incrementar, aquest 2016, el nombre de 
visitants respecte l’any 2015. En concret, les Coves de 
l’Espluga han obtingut 49.200 visites, cosa que supo-
sa 2.900 persones més que l’any anterior, un 6.32%, i 
el Museu de l’Aiguardent Fassina Balanyà ha arribat 
a les 4.500 persones, 1.300 més que l’any 2015, un 
increment del 41.04%. L’any 2016 també ha suposat 
la posada en marxa de la Ruta Templera i Hospitalera 
per l’Espluga, amb una visita a 18 punts del municipi, 
5 dels quals són amb ulleres de realitat virtual i aug-
mentada i 5 punts més són amb audiovisuals amb la 
tecnologia més avançada.  Des del mes d’abril que es 
va posar en funcionament la Ruta, més de 1.000 per-
sones han gaudit ja d’aquesta visita tan innovadora. 
Cal apuntar que l’anunci publicitari per difondre i donar 
a conèixer aquest recurs turístic tan singular va ob-
tenir el premi Jordi Cartanyà, atorgat per la Diputació 
de Tarragona. Els col·lectius que més han incremen-
tat les visites a les Coves corresponen al segment 
de grups i de visites a la Ruta d’Espeleologia. També 
han incrementat les visites de famílies i sobretot de 
les activitats escolars relacionades amb els tallers de 
prehistòria a la Cova del Castell. En el cas del Museu 
de l’Aiguardent Fassina Balanyà els increments s’han 
centrat en el segment de famílies i de visites en grup. 
En aquest museu cal destacar l’augment que s’ha 
produït en la despesa per visitant a botiga, on s’ofe-
reixen licors artesanals elaborats a l’Espluga de Fran-
colí, que s’ha vist incrementat respecte l’any anterior 
en un 51,00%. Les expectatives de cara a aquest 2017 
són optimistes ja que serà l’any que la Ruta Templera i 
Hospitalera podrà funcionar a ple rendiment i gaudirà 
d’una promoció específica per donar-la a conèixer al 
públic català. La gran novetat d’incorporar a la visita 
unes ulleres de realitat virtual i augmentada ha de fer 
atraure els visitants que en aquests moments visiten 
l’Espluga de Francolí perquè és un element molt inno-
vador i amb poquíssims llocs a Catalunya que ofereixin 
aquest servei. Els responsables del turisme municipal 
esperen que aquest sigui un reclam turístic que con-
solidi i incrementi 
el públic potencial i 
efectiu en el futur.

TURISME
AUGMENTA EL NOMBRE DE VISITANTS A 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ DURANT L’ANY 2016

La Regidoria de Joventut i Festes de l’Ajun-
tament de l’Espluga de Francolí ha posat en 
marxa una campanya de prevenció del consum 
de l’alcohol en menors d’edat. L’alcohol és una 
droga legal de fàcil adquisició i, això, permet 
que els menors hi tinguin accés de manera 
més directa. També és un dels principals fac-
tors afavoridors de l’aparició de problemes so-
cials i de salut, i és la substància que els joves 
assumeixen com a menys perillosa. A més a 
més, les dades ens demostren que el consum 
de risc entre els joves catalans ha augmentat 
considerablement en els darrers temps. És una 
realitat que treballar aquest aspecte en l’edat 
escolar és fonamental. Així doncs, i abans que 
arribin les festes nadalenques, es vol conscien-
ciar els menors que han de saber que no tenen 
edat per beure, que han de conèixer els perills 
que comporta fer-ho i el que tot això pot com-
portar. La campanya consta de 
diverses parts: La primera part 
és una campanya amb els 
establiments comercials es-
pluguins amb el lema “Aquí 
no venem alcohol a menors”. 
Els establiments comerci-
als espluguins que tenen a 
la venda alcohol han rebut 
una carta explicativa i un 
cartell de ‘Comerç res-
ponsable’. En el cas que 
aquests accedeixin a col-
laborar, han de penjar el 
cartell en un lloc visible 
de l’establiment. La se-
gona part consisteix 
en el repartiment de 
fulls de mà informatius adreçats 
tant als adolescents com als pares d’aquests. 
Aquests fulls de mà descriuen algunes carac-
terístiques de l’alcohol, alguns problemes deri-
vats del seu consum i contenen consells bàsics 
per a la família. A més a més, des de l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà, s’han realitzat accions en el municipi re-
lacionades amb aquest àmbit, destacant entre 
elles el programa “Veus el què beus?”.

CORREGIR MALS HÀBITS
EN MARXA UNA CAMPANYA PER PREVENIR 
EL CONSUM D’ALCOHOL EN MENORS

diverses parts: La primera part 
és una campanya amb els 
establiments comercials es-
pluguins amb el lema “Aquí 

L'OFICINA DE TURISME 
DE L'ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ. Cedida



32 AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - ANUARI 2016

mental i combo infantil i juvenil, i 
Cor I, II i III. El popular Concert de 
Sant Esteve organitzat per la Coral 
Espluguina que es va dur a terme 
el 26 de desembre a l’Església Ve-
lla o el concert de jazz a càrrec de 
Quintet de Jazz Fusió de la Conca 
el 23 de desembre. Cal destacar 
l’espectacle Improshow a càrrec 
de Planeta Impro; una peça tea-
tral en la qual els actors van sor-
tit a escena sense guió, i el públic 
va decidir què passaria. En aquest 
programa també hi trobavem els 
actes tradicionals com fer cagar el 
Tió el 23 de desembre a la tarda, 
l’arribada de l’Home dels Nassos 
amb l’actuació dels Grallers de 
l’Espluga de Francolí el 31 de de-
sembre a les 12 del migdia, el Pat-
ge Gregori el 2 de gener o l’arriba-
da de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient el 5 de gener. També la 
popular Cursa de la Llufa organit-
zada pel Club Atlètic Espluguí que 
va tenir lloc el dia de Sants Inno-
cents. Finalment, la Festa de Cap 
d’Any amb els discjòqueis Miquel 
Fontova, Moncho i Sergi Molina, 
i la sessió de la Sínia amb música 
dels 80’ i 90’ a càrrec del Dj Moya i 

La Regidoria de Festes i Joventut 
de l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí i el PIJ Francolí van donar 
el tret de sortida als actes de Na-
dal amb l’edició del programa més 
complet i plural dels últims anys. 
La regidora de Festes i Joventut, 
Erika Soriano, va destacar com 
a novetat d’enguany l’augment 
dels actes adreçats a joves com a 
mesura per afavorir la participa-
ció d’aquest col·lectiu a les festes 
nadalenques. Un exemple són les 
activitats juvenils al Parc de Na-
dal amb un rocòdrom, un futbolí, 
un billar, un ping-pong, una diana 
electrònica i un futbolí humà in-
flable. En aquesta edició tornaven 

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha licitat la 
construcció del nou pavelló municipal amb un pres-
supost de sortida de 1.020.000 euros i un termini 
d’execució de les obres de 8 mesos. El nou pave-
lló es farà en un solar desocupat al que s’accedeix 
des del carrer Milmanda i en una parcel·la que té 
una superfície de 6.079 metres quadrats. L’edifici 
es farà aïllat a quatre vents dins aquest espai. El 
projecte preveu ocupar 2.222 metres quadrats de 
l’espai disponible total i a una distància de quatre 
metres respecte a l’Institut Joan Amigó amb l’ob-
jectiu de crear un accés que permeti la connexió 

entre els dos equipaments. Per una altra banda, 
el futur pavelló també tindrà una connexió amb el 
camp de futbol a través d’una porta. El disseny del 
pavelló recull les recomanacions de la Generalitat 
per a aquest tipus d’equipaments. En aquest sen-
tit, contindrà una pista poliesportiva doble, grades, 
serveis per al públic, vestíbul, control d’accessos, 
espais de neteja, zona d’administració, infermeria, 
instal·lacions tècniques, dos vestidors de grups, dos 
vestidors col·lectius, vestidors per a tècnics i àrbi-
tres, dos magatzems de material i servei de pista. A 
l’exterior també hi haurà un porxo amb una pèrgola.

IL·LUSIÓ I CELEBRACIÓ
FESTES DE NADAL A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

INSTAL·LACIONS
L’AJUNTAMENT TREU A CONCURS LA CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU PAVELLÓ MUNICIPAL

ELS MÉS PETITS FENT CAGAR EL 
TIÓ. FOTO: Jordi Torre

DESEMBRE

els Pastorets de Josep Maria Folch 
i Torres organitzats per Tratea Te-
atre, que van tenir lloc el 25 de de-
sembre i el 7 de gener a les 18.30 
h al Teatre del Casal. Una de les 
novetats d’aquest any era l’acti-
vitat en família “Nadal al Museu”, 
una iniciativa de l’Ajuntament i el 
Museu de la Vida Rural que va te-
nir lloc el dia 23 amb el taller “De-
cora el teu Nadal” i el dia 30 amb 
el taller “El petit escultor”. D’es-
pectacles i concerts també n’hi va 
haver una bona dosis: el Concert 
de Nadal que organitza anualment 
l’Escola Municipal de Música de 
l’Espluga al Casalet, on hi van par-
ticipar els alumnes de sensibilitza-
ció de 4t, 5è i 6è, el conjunt instru-

INFANTS I JOVES GAUDINT DEL PARC 
DE NADAL. 
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bé es poden trobar a l’Ajuntament. 
Tant pel que fa a aquesta actuació 

sobre els excrements 
dels gossos com 
pel que fa a la res-
ta d’aspectes de 

civisme, l’Ajunta-
ment les fomentarà 

entre els ciutadans i 
ciutadanes, i vetllarà 

perquè es respecti la 
convivència atenent 

que l’ordenança pre-
veu sancions que po-

den anar fins als 3.000 
euros. El bon veïnatge i 

la bona convivència re-
quereix la implicació de tothom i 
en aquesta línia l’Ajuntament ha 
reiterat en diverses ocasions, la 
col·laboració de tots els ciutadans, 
demanant-los que facin fotos i de-
nunciïn les actituds incíviques, po-
dent fer arribar les seves denúnci-
es a espluga@esplugadefrancoli.
cat, per tal que aquestes puguin 
ser ateses i tractades, de forma 
totalment anònima per part del 
denunciant.

Aquest desembre s’ha donat el 
tret de sortida a la cam-
panya cívica “Si tens 
gos, fes-te’n responsa-
ble”, que vol conscien-
ciar les persones pro-
pietàries de gossos 
perquè recullin els 
excrements. La pre-
sència de caques de 
gossos per carrers, 
places i parcs és 
una de les princi-
pals queixes dels 
ciutadans esplu-
guins. La campanya 
“Si tens gos, fes-te’n responsable” 
compta amb diferents accions de 
caire informatiu i per fer prendre 
consciència: cartells que es pen-
jaran per tot el municipi i fulletons 
en els quals s’argumenta perquè 
s’han de recollir els excrements. Es 
donen consells per passejar el gos, 
es fa un resum de l’ordenança de 
convivència ciutadana i es parla del 
bon ús de l’espai públic. Aquests 
fulletons han estat distribuïts a 
totes les llars del municipi i tam-

CIVISME
EL CONSISTORI ENGEGA UNA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
SOBRE LA RECOLLIDA D’EXCREMENTS DE GOS

URBANISME
S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE MILLORA DELS CARRERS 
D’ANSELM CLAVÉ, SANT BLAI I MOSSÈN SERRET

Dj Ferran M. Es tractava d’un acte 
organitzat pel Hoquei del Casal de 
l’Espluga de Francolí que tenia lloc 
l’1 de gener de 2017 a partir de la 
una de la matinada al pavelló mu-
nicipal.  Com cada any el pavelló 
municipal acollia el Parc de Nadal 
infantil i juvenil que tenia lloc del 
dimarts 27 al dijous 29 de desem-
bre de 09.00 h a 13.00 h i de 16.30 
h a 20.00 h. Per a infants hi havia 
inflables, ludoteca i scalextric, a 
banda d’un taller diferent cada dia: 
Delícies nadalenques amb “Oreo” 
el dia 27, pentinats el dia 28 i fana-
lets per rebre els Reis Mags el dia 
29. Per a joves hi havia un futbolí, 
un billar, una taula de ping-pong i 
una diana electrònica, i com a acti-
vitats especials un rocòdrom el dia 
27 i un futbolí humà inflable el dia 
29. Enguany calia destacar el Casal 
de Nadal que organitzava Drac Ac-
tiu de dilluns 2 a dijous 5 de gener 
de 2017. El Casal, anomenat Drac 
Nadal i adreçat a infants a partir 
de 3 anys comprenia activitats es-
portives, manualitats, jocs, un racó 
de lectura, etc. El Casal es duia a 
terme de 09.00 h a 13.00 h a les 
instal·lacions de Drac Actiu.

Tant pel que fa a aquesta actuació 
sobre els excrements 

ment les fomentarà 
entre els ciutadans i 
ciutadanes, i vetllarà 

perquè es respecti la 
convivència atenent 

que l’ordenança pre-
veu sancions que po-

den anar fins als 3.000 
euros. El bon veïnatge i 

panya cívica “Si tens 
gos, fes-te’n responsa-
ble”, que vol conscien-
ciar les persones pro-
pietàries de gossos 
perquè recullin els 
excrements. La pre-
sència de caques de 

guins. La campanya 

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha adjudicat a 
l’empresa Artífes Infraestructuras les obres de pavi-
mentació i millora de serveis soterrats dels carrers 
d’Anselm Clavé, Sant Blai i Mossèn Serret del municipi. 
Els treballs que s’han de dur a terme tenen un termi-
ni d’execució de 5 mesos tenen un pressupost de les 
obres de 349.848,95 euros, amb l’IVA inclòs. Segons 
la memòria del projecte, els treballs inclouen la re-
novació parcial del paviment de la calçada als carrers 
d’Anselm Clavé i Mossèn Serret, així com l’entrega del 
carrer de Sant Blai al carrer de Lluís Carulla. Aquesta 
actuació afecta una superfície total de 3.117 metres 
quadrats. També la modificació de diversos trams de 

PLÀNOL DELS TRES 
CARRERS QUE ES 
MILLORARAN. 

vorada i vorera als carrers d’Anselm Clavé i Mossèn 
Serret per a la instal·lació de guals per tal de millorar 
l’accessibilitat a les voreres existents. En el decurs de 
les obres es farà la substitució de la xarxa municipal 
de distribució d’aigua potable a tot l’àmbit de l’actua-
ció, incloent els ramals principals de distribució, claus 
de pas, buidadors, ventoses i escomeses fins a clau de 
comptador. S’exclouen els trams que han estat reno-
vats recentment. També la instal·lació d’interceptors 
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ECONOMIA LOCAL
EL 2017 TÉ UN PRESSUPOST DE MÉS DE 5 MILIONS D’EUROS

transversals i de canal de drenatge d’aigües pluvials. 
D’altra banda, es deixaran  4 conductes en previsió per 
al futur pas d’instal·lacions municipals, com enllume-
nat, megafonia i comunicacions internes, alimentació 
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i similars. 
Finalment, es farà la substitució total del paviment de 
la calçada i vorera al tram oriental del carrer d’Anselm 
Clavé i Sant Blai, on es preveu l’execució d’un nou pa-
viment sense discriminació de voreres i amb circula-
ció prioritària de vianants, previst a base de peces de 
formigó prefabricades, amb una superfície d’actuació 
de 545 metres quadrats. En aquest àmbit es pre-

veu també la substitució total de la xarxa municipal 
de sanejament existent, així com la instal·lació d’una 
canal de recollida d’aigües pluvials, la instal·lació del 
col·lector principal, pous de registre i les escomeses. 
L’adjudicació també inclou un projecte de millora que 
inclou els treballs de renovació de la pavimentació, 
instal·lació de guals per millorar l’accés a les voreres, 
la instal·lació d’un interceptor d’aigües pluvials, la re-
novació total de la xarxa de distribució en baixa i alta, 
a més de la implantació del prisma soterrat de serveis 
municipals a tot el carrer de Pau Casals, entre els car-
rers d’Anselm Clavé i el carrer de Lluís Carulla.

L’Ajuntament de l’Espluga va 
aprovar aquest desembre el Pres-
supost del 2017, valorat en més 
de 5 milions d’euros. Hi va votar a 
favor tot l’equip de govern, men-
tre que l’oposició s’hi va abstenir. 
Com estava previst, la principal 
inversió serà la construcció de-
finitiva del Pavelló Poliesportiu 
Municipal al Pla Parcial Milman-
da, una reivindicació de les dues 
últimes dècades que es farà rea-
litat aquest any amb finançament 
municipal que s’amortitzarà any 
rere any amb l’aportació de la sub-
venció de la Secretaria General de 
l’Esport. A banda de la partida que 
es destinarà a les obres diverses, 
la segona inversió més important 
serà l’adquisició de Cal Cabeça, va-
lorada en 150.000 euros. També 
s’han contemplat les quanties que 
composen la part anual de l’ad-
quisició de diferents equipaments 
municipals, com ara 25.000 eu-
ros de la Masia del Fartet, 46.130 
de la caserna de la Guàrdia Civil i 
30.000 per la compra o arranja-
ment d’altre patrimoni. Es preve-
uen 30.000 euros per la il·lumina-
ció de la Finca del Fartet i 35.000 
euros més per la remodelació de 
la Plaça de Sant Isidre. També es 
té prevista la instal·lació de la ca-
nonada que comunicarà el pou 
del Fartet amb el dipòsit de Sant 
Miquel, per valor de 101.000 eu-
ros. Una altra inversió de l’any es 

farà a la piscina municipal, on s’hi 
substituirà el sistema de depura-
ció, cloració i bombes per uns de 
nous, amb un pressupost previst 
de 43.000 euros. L’Ajuntament 
també preveu, pel 2017, 12.200 
euros per tapissar les butaques de 
la Sala Folch i Torres del Casalet. 
A banda, també s’ha previst una 
partida per equipaments diversos 
al Casal i d’altres espais munici-
pals. S’hi destinaran 10.000 euros. 
També hi ha previstos 8.000 euros 
pel mobiliari urbà,  8.000 per la 
senyalització, 12.000 per actualit-
zacions informàtiques, 15.000 per 
l’arranjament de camins,  7.500 
per la il·luminació del camí de Molí 
de Guasch, 6.000 per la substitu-
ció de llums de Nadal, 3.200 per 
l’adquisició d’un desfibril·lador pel 
Pavelló del Casal i 6.000 euros 
per millorar els enjardinaments. 
Finalment, l’Ajuntament també 
ha previst una partida de 21.500 
euros per les obres al vestíbul 
del cementiri i la climatització de 
la sala de vetlles, 28.000 per dur 
a terme dues actuacions objecte 
de procés participatiu, on els es-
pluguins podran escollir quines 
actuacions volen que es duguin a 
terme d’entre diferents projectes. 
També es destina una partida de 
4.800 euros per col·locar climatit-
zació al local d’Auvënguen, 2.700 
euros per la compra de nou mobi-
liari per la Llar d’Infants Municipal, 

12.000 euros per iniciar l’adequa-
ció del sistema antiincendis del 
Casal i 8.500 euros per l’adquisició 
de dos nous gegantons neolítics 
en motiu del desè aniversari del 
Gorg i l’Spluc. L’Ajuntament a ban-
da també preveu destinar, durant 
el 2017, més de 160.000 euros 
en cultura i festes, entre la Festa 
Major, la Setmana de la Joventut, 
la Nit d’Entitats i la Fira, Sant Joan 
i la Festa de la Verema entre d’al-
tres. Del total del Pressupost del 
2017 a l’Ajuntament de l’Espluga, 
1,8 milions d’euros es destinaran 
a inversions. La resta es gastarà 
en despeses corrents, personal, 
transferències a altres organis-
mes i subvencions. També hi han 
previstos gairebé 200.000 euros 
per amortitzar crèdits bancaris.

L’HOME DELS NASSOS 
ARRIBA A L’ESPLUGA EL 
DARRER DIA DE L’ANY
L’Home dels Nassos arriba-
va a l’Espluga el darrer dia 
de l’any, com ja és habitu-
al. Aquest personatge, que 
té tants nassos com dies 
li queden a l’any, passeja-
va pels carrers de la vila. 
Acompanyat dels Grallers 
de l’Espluga, l’Home dels 
Nassos va anar en cercavila 
pel centre del poble, un acte 
que des de fa anys es troba 
consolidat com una tradició 
del darrer dia de l’any.
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Entrem al 2017 amb ganes de conti-
nuar treballant per l’Espluga i la seva 
gent.

El resum que podem fer d’aquest 
any i mig és força bo. S’ha pogut tre-
ballar còmodament amb l’equip de 
govern, fent un grup cohesionat, amb 
uns objectius d’entesa i respecte, 
buscant el consens amb l’oposició.

Queden moltes coses a fer, i cre-
iem que les podrem resoldre satisfac-
tòriament amb voluntat per part de 
tots.

Estem treballant perquè l’Espluga 
sigui autosuficient amb l’aigua, per 
recuperar el riu Francolí i perquè arribi 
a ser un eix d’unió i comunicació entre 
els diferents municipis regats pel riu.

També treballem en campanyes 
de sensibilització en diferents àmbits 
com la venda d’alcohol  a menors, la 
recollida de deposicions canines, la 
importància del reciclatge a la vila, 
etc. Així aconseguirem un poble net i 
una millor convivència entre els veïns 
de l’Espluga.

Quant als residus urbans, som un 
poble dels que més reciclen, però en-
cara es pot millorar, com més es re-
cicli menys diners ens costarà i gua-
nyarem en qualitat de vida i en el futur 
això hauria de repercutir amb rebaixes 
als rebuts d’escombraries.

Respecte a la potenciació de les 
iniciatives empresarials, treballarem 
per agilitzar els permisos necessaris i 
reduir les taxes d’obertura.

En l’àmbit de terreny i habitatges, 
som conscients que moltes norma-
tives les marquen fora del municipi 
(Diputació, Generalitat...), però des de 
l’ajuntament hem de ser capaços de 
defendre i facilitar l’accés a nous ha-
bitatges amb les normatives que ac-
tualment té el municipi.

Finalment, volem agrair a totes les 
persones de l’Espluga que col·laboren 
desinteressadament en les activitats 
socials, culturals... de la vila, ja que 
són l’ànima del poble.

Entre tots tirarem l’Espluga i la 
Conca endavant!

Bon any 2017 a tothom.
Aquest és el nostre desig per a tots 

vosaltres i per part nostra posem tot l’es-
forç i treball necessari per tal de fer-lo re-
alitat dins el que és el nostre àmbit d’ac-
tuació municipal.

Assumim la responsabilitat de portar 
endavant les iniciatives, de fer-les realitat 
i materialitzar-les, portant a la pràctica els 
propòsits teòrics,  i això comporta encerts 
i fracassos, però sempre amb la voluntat 
de millorar i rectificar els nostres errors.

El 2016 s’han plantejat situacions a 
nivell  de persones de l’ajuntament  que 
han estat molt tristes i desagradables. 
Sincerament, creiem que hem actuat amb 
total correcció, preservant en tot moment 
la institució de l’Ajuntament, essent es-
trictament imparcials, posant els mitjans 
que calia per facilitar la resolució de la si-
tuació, també a nivell particular dels afec-
tats,  i no prenent decisions que no ens 
corresponien.

L’actuació del grup de SOM ha estat 
totalment lamentable, faltada d’ètica te-
nint en compte les relacions,  actuacions 
i l’afecte personal amb una de les parts 
implicades; desafortunada ja que ha bus-
cat el desprestigi i  la dimissió reiterada de 
l’alcalde aprofitant la repercussió medià-
tica que la situació plantejada va crear a 
la nostra població. Sense el  més mínim 
sentit de la prudència i sense esperar com 
s’acaba resolent la situació a nivell judicial 
què és qui té les competències per fer-ho. 
En política no tot s’hi val i encara menys 
quan està en joc l’honor de les persones. 

Estem molt contents de la unitat que 
com a equip de govern hem mantingut 
des del primer dia i l’acord polític i per-
sonal amb el PSC, amb l’Antoni Vendrell, 
funciona amb tota normalitat i ens per-
met portar endavant les iniciatives plan-
tejades.

Com a grup polític, la nostra actuació 
ha estat en tot moment en sintonia amb 
la Generalitat i el Parlament, en defensa 
de la nostra llibertat com a poble per  po-
der decidir el nostre futur. Hem acompa-
nyat els nostres representants quan l’Es-
tat els ha atacat portant-los davant dels 
tribunals en lloc de resoldre la situació  
fent política, com correspondria a un Estat 
democràtic.

Les actuacions que cada regidoria 
porta a terme són la nostra manera de 
manifestar el compromís amb el nostre 
programa electoral que tenim com a guia i 
que poc a poc anem fent realitat.

No podem acabar sense dir que en-
guany ha de ser l’any del Pavelló i que 
volem veure feta una realitat després de 
tant de temps de treballar-hi i haver de re-
soldre les moltes pegues que hem hagut 
d’anar superant de manera incomprensi-
ble.

Que tingueu un BON ANY. 

Comencem un nou any i des del grup municipal de 
SOM Espluga creiem que sempre és bo reflexionar i 
fer balanç de com ha anat l’anterior. Vam iniciar l’any 
2016 votant al Ple Municipal de l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí la ‘Moció de suport a la reso-
lució 1/XI del Parlament de Catalunya’, una votació 
que va fer-se en secret per petició expressa de l’al-
calde. Aquesta actitud en el posicionament nacional 
no s’entén des del nostre punt de vista; és que vo-
lem la independència de forma secreta? 

Els regidors de SOM Espluga vam votar de 
manera pública i tan sols la meitat dels regidors de 
l’equip de govern ho van fer afirmativament. Ja la 
inclusió de la moció citada a l’ordre del dia va estar 
condicionada pel tarannà poc democràtic de la per-
sona que ostenta l’alcaldia, ja que va ser presentada 
en temps i en forma per ser inclosa al ple del mes 
de desembre de 2015 però per decisió unilateral de 
l’alcalde no va entrar a l’ordre del dia d’aquell ple.

Per iniciativa de SOM s’han tractat al ple muni-
cipal multitud de temes d’interès, alguns dels quals 
ens els han fet arribar espluguins en l’horari d’aten-
ció presencial dels regidors al despatx de SOM Es-
pluga: petició d’organitzar un sistema de treballs en 
benefici de la comunitat, suport a les associacions 
del poble amb èmfasi especial a les entitats socials, 
el rebuig a l’acord sobre els refugiats entre la Unió 
Europea i Turquia o el rebuig a qualsevol forma de 
violència de gènere al municipi. 

Estem satisfets d’haver proposat i que s’hagin 
impulsat les campanyes de prevenció del consum 
d’alcohol en menors i la de la recollida d’excrements 
de gos, totes dues iniciades a instàncies de mocions 
presentades pel nostre grup als plens municipals.

També hem demanat explicacions i exigit res-
ponsabilitats a l’alcalde i tot l’equip de govern per 
la passivitat amb la qual s’ha actuat en el cas de la 
denúncia d’una treballadora municipal per un pre-
sumpte delicte relacionat amb la violència de gè-
nere. 

A més a més, entre les mesures per millorar 
l’accés a la informació municipal, hem instat l’equip 
de govern a fer públics els decrets d’alcaldia a la 
web municipal perquè tots els ciutadans els pu-
guem consultar més fàcil i còmodament. També 
s’ha aconseguit recuperar l’emissió dels plens pel 
107.4 FM.

Hem demanat explicacions reiteradament so-
bre l’opacitat del procés de selecció de personal per 
a cobrir algun lloc de treball a l’Ajuntament. La trans-
parència, la igualtat d’oportunitats i el lliure accés a 
la funció pública haurien de ser valors dels quals es 
fes bandera, amb fets, des de tota l’Administració, 
inclòs l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí. Per aquest motiu vam proposar la crea-
ció, d’una manera transparent, de borses de treball 
per a cobrir les vacants que es puguin crear en llocs 
de treball municipals.

El 2017 arriba ple de reptes, tant en l’àmbit 
municipal com nacional. Es veu que, ara sí, a l’Es-
pluga és l’any del pavelló. A veure si és veritat i en 
podem gaudir la temporada vinent. Nacionalment 
serà l’any del “referèndum o referèndum” que ens 
hauria de portar d’una vegada per totes a l’allibera-
ment nacional. No serà fàcil, però tots hem de posar 
el nostre granet de sorra per a fer-ho possible.
Bon any 2017!



452a FIRA MULTISECTORIAL I DE PRODUCTES 
DE PROXIMITAT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
19a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS

14a FESTA COMARCAL DE L’OLI

DIVENDRES 27 DE GENER

A les 5 de la tarda
Al Casalet, jornada de portes obertes de 
tennis taula.

A les 7 de la tarda
Al Casalet, consells tècnics per part dels 
jugadors del club de tennis taula.

A les 7 de la tarda
A les Coves de l’Espluga, acte de lliura-
ment de la Medalla de la Vila al Sr. An-
toni Carreras Casanovas. 

A 2/4 de 10 de la nit
Al Casalet, partit de lliga de tennis tau-
la de 3a provincial Espluga E – Tortosa.

DISSABTE 28 DE GENER

Durant el matí
Al vestíbul del cinema del Casal, 13a 
Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava.

De les 9 del matí a la 1 del migdia
Al Motopark Francolí, esmorzar, tanda 
d’entrenaments i rodada a càrrec del 
Motoclub Francolí.

De les 10 del matí a la 1 del migdia
A la Plaça de l’Església, esmorzar po-
pular amb caldo, llonganissa a la brasa 
i pa torrat a coure al gust de cadascú. 
Preu: 2 €

A 2/4 de 12 del migdia
A la Rotonda de Lluís Carulla, inaugu-
ració de la 452a Fira Multisectorial i de 
productes de proximitat a càrrec del Sr. 
Octavi Bono Gispert, director General 
de  Turisme de la Generalitat de Cata-
lunya.

A la 1 del migdia
Al Museu de la Vida Rural, inauguració 
de “Terminals còsmiques. Als confins 
del cap de Creus”. Exposició d’escultures 
ignotes de Joan Pons-John Bridges. Inau-
guració poètico-musical amb les veus de 
Laia Noguera, Vicenç Altaió i Jordi Caru-
lla-Ruiz i la música de Mike Landscape.

A les 4 de la tarda
Al Casalet, torneig femení de tennis taula.

A les 7 de la tarda
Al Museu de la Vida Rural, presenta-
ció del vídeo enregistrat durant la 39a 
Cursa Atlètica de l’Espluga de Francolí, 
el passat 2016. Organitza: Club Atlètic 
Espluguí. Entrada gratuïta

A 2/4 de 10 de la nit
Al pavelló del Casal, sopar i celebració 
de la 19a Nit d’Entitats i dels Mèrits Es-
pluguins.

Menú adults • Preu: 15 €
Canelons casolans de carn amb bolets i 

beixamel de ceps
Melós de vedella amb la seva reducció

Pastís de formatge amb gelatina de fruites vermelles
Pa, vi, aigua i cafè

Menú infantil • Preu: 10 €
Pizza i croquetes

Pollastre al forn amb patates xips
Pastís de formatge amb gelatina de fruites vermelles

Pa i aigua 

A partir de les 12 de la nit
Actuació musical a càrrec de l’Orques-
tra Girasol, que amb el seu espectacles 
“Fins Que Surti El Sol” i amb les seves 
versions ens faran gaudir amb la reno-
vada formació que tocarà temes d’ac-
tualitat i altres clàssics de la música. 
Entrada gratuïta.

DIUMENGE 29 DE GENER

A les 10 del matí
A la Plaça de l’Església, gran esmor-
zar popular de la 14a 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, 

14è 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 valora-
rà la textura, el gust i el color. El veredicte del jurat serà 
inapel·lable. Seran premiats els tres primers classificats.

A la 1 del migdia
A la Sala Polivalent de l’Antic Hospital, 
presentació de la novel·la “L’Escultor de 
Déu”, de Vicenç Aguado.  La presentació 
serà a càrrec de l’espluguí Josep M. Vallès.

A les 7 de la tarda
Al teatre del Casal, representació de 
l’obra “Víctimes o Botxins”, a càrrec del 
Grup de Teatre Naltres Teatre de Santa 
Coloma de Queralt.
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 28 I 
DIUMENGE 29 DE GENER

Durant tot el cap de setmana
 Torneig de pàdel de la Fira
El Casal de l’Espluga organitza un torneig de pàdel, 
categories masculina i femenina, amb un mínim de 
8 parelles i un màxim de 16 per cada categoria. Les 
inscripcions poden fer-se a través de la web del Ca-
sal i al mail info@casaldelespluga.cat. Les finals es 
celebraran diumenge 29 de gener a la tarda.

Organitza: Col·laboren: 


