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ALCALDIA

BON ANY A TOTHOM
Teniu a les mans el butlletí on intentem recollir les principals actuacions
municipals que s’han portat a terme al
llarg de tot l’any passat i per tant jo no
entraré a fer-ne valoracions, per poder
dedicar-me a tractar, de manera prioritària, el que hem viscut des del punt de
vista més polític.
No hi ha dubte que aquest any
2017 ha estat un any molt intens, intensíssim des del punt de vista polític
de Catalunya, però que ha impactat
molt, i en molts moments, el món municipal n’hem estat protagonistes.
A l’Ajuntament ens hem sentit vigilats, se’ns ha furtat autonomia municipal i s’han condicionat actuacions que
són del nostre estricte àmbit competencial, amb la clara voluntat, per part
de l’estat espanyol, de prendre’ns llibertats i per tan t erosionant la nostra
democràcia.
Se’ns ha encausat molts alcaldes
i alcaldesses per haver pres decisions
estrictament polítiques en el marc del
nostre Ple Municipal, que és la màxima
expressió de la voluntat d’un poble, on
tots, govern i oposició, som escollits
com a únics i legítims representants
dels nostres municipis.
La democràcia i la llibertat són valors fonamentals de qualsevol sistema
polític que es vulgui homologar en un
món com el nostre, que ha de ser lliure.
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Som un poble que hem demostrat,
de manera incontestable, el nostre caràcter dialogant, pacífic i tolerant, i ens
hem trobat al davant amb un estat que
no ha volgut plantejar cap alternativa
política, que ha judicialitzat qualsevol
actuació que haguem emprès i que ha
tractat de manera greument violenta
tota mena de gent per intentar manifestar les nostres opinions.
Han reduït la Constitució, que tant
diuen defensar, a un únic article: “la unidad de la patria”, i sota aquest concepte han estat capaços de destruir el que
els ha convingut. Tot menys plantejar
un diàleg, tenir una proposta política, i
ser capaços d’intentar que, els que ens
hem declarat d’una manera clara per la
independència de Catalunya, poguéssim tenir un contrast que ens pogués
fer repensar la nostra posició.
No han tingut vergonya d’invocar
l’article 155 de la Constitució per destituir el President de la Generalitat, quan
saben que això només ho pot fer el
Parlament de Catalunya.
Han enviat a presó incondicional a
persones com el Jordi Cuixart i el Jordi
Sánchez, que han actuat sempre des
de la societat civil i que han reclamat,
una i mil vegades, que féssim les nostres manifestacions i proclames amb el
més estricte respecte i de manera totalment pacífica. Acusats de “rebelión y
incitación al odio”.
Tenim el vicepresident Junqueras i
al conseller Quim Forn a presó incondicional per haver manifestat en el marc
del Parlament de Catalunya les seves
idees polítiques que havien estat expressades en els programes electorals
amb què es van presentar a les eleccions.
Tenim el President Puigdemont i
quatre consellers i conselleres a l’exili perquè sinó haguessin marxat, avui
també serien a la presó, per haver defensat les seves idees polítiques que
havien estat expressades en els programes electorals amb què es van presentar a les eleccions.
L’estat, abusant de la seva posició,
va convocar unes noves eleccions el dia

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

21 de desembre, i per vergonya i escarni cap a ells, resulta que els resultats,
amb una participació record del 82 %
de tota la població, han estat encara
més contundents i clars.
Sento vergonya de tot el que rodeja les passades eleccions, intervenint a
través de la junta electoral fins el ridícul
punt de la persecució a un color, el groc.
És clar, el groc simbolitza Llibertat i
aquesta paraula els fa pànic, por i els fa
treure el pitjor de la seva personalitat.
Crec, sincerament, que a l’Espluga
hem estat capaços, tots plegats, de
mantenir la convivència i les relacions
personals, per damunt de les nostres
idees polítiques i, si m’expresso amb la
contundència que ho he fet, és perquè
així ho he viscut des de la meva responsabilitat com Alcalde i estic disposat a debatre-ho amb qualsevol espluguí o espluguina que no estigui d’acord
amb el que he expressat.
Vull pensar que aquest any que
comencem serà un any de solucions i
de poder trobar sortides polítiques als
reptes que tenim. Em fa molta basarda
tot el tema judicial al qual ha recorregut l’estat com a única solució. Molt
fàcil entrar-hi i molt complicat de sortir-ne sense fer molt mal a molta gent,
com estem veient. Tinguem esperança.
Us desitjo un any amb Prosperitat,
Pau, Justícia Social i Salut.
David Rovira
Alcalde
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SES MAJESTATS REBUTS AMB TOTS ELS HONORS
CONFETI I FOCS ARTIFICIALS PER REBRE ELS REIS MAGS

Els Reis Mags van tornar el passat 5 de gener a
l’Espluga de Francolí. Melcior, Gaspar i Baltasar
van arribar amb carrosses a les sis de la tarda.
Després d’haver visitat els avis de la Residència
Jaume I, els Reis Mags van iniciar el recorregut,
acompanyats per una comitiva de patges i els
Grallers de l’Espluga, per la Carretera de Poblet,
seguint el Passeig Canyelles fins arribar a la Plaça de la Vila, on van ser rebuts per l’alcalde David
Rovira i els regidors espluguins. Al balcó de l’Ajuntament van dirigir les primeres paraules a la població que es va aplegar en multitud, per escoltar
la Ses Majestats i acabar inundats per una gran
pluja de confeti variat i serpentines quan els mags ELS REIS D’ORIENT A PUNT PER LES OFRENES
van marxar del consistori. Tot seguit, i com s’ha fet FOTO: LaConcaDiari
en els darrers anys, els tres Reis van anar a adorar
el nen Jesús davant la porta lateral de l’Església Vella, on hi havia la representació del naixement. La
cavalcada va seguir pel carrer Lluís Carulla fins arribar al teatre del Casal, on els Reis Mags van tornar
a dirigir les seves paraules als espluguins. Fins la matinada, els tres reis van visitar la majoria de cases
espluguines per repartir-los els seus regals.

TEMPLERS I HOSPITALERS DEL S.XXI

LA RUTA TEMPLERA MARCA LA INAUGURACIÓ DE LA FIRA DE L’ESPLUGA
La Ruta Templera i Hospitalera de
l’Espluga va protagonitzar el dissabte 28 de gener l’acte inaugural
de la 452a Fira Multisectorial i de
Productes de Proximitat de l’Espluga. El convidat d’honor va ser
el director general de Turisme de
la Generalitat, Octavi Bono. Des-

prés de tallar la cinta inaugural,
Bono i la resta d’autoritats es van
dirigir a la Sala Polivalent de l’Antic
Hospital on després dels discursos va poder provar les ulleres de
realitat virtual de la nova ruta pel
casc històric espluguí. El director
general de Turisme va destacar el
paper que té l’Espluga en el turisme català. Segons
Bono, ‘la Cova de
la Font Major és
un model de referència de turisme’.
També va destacar la convicció
de l’Ajuntament
de l’Espluga amb
l’aposta pel turisOCTAVI BONO VA INAUGURAR LA 452A FIRA DE
me, no només de
L’ESPLUGA, 14A FESTA DE L’OLI I LA FIRA PLENA DE GOM
l’actual equip de
A GOM. FOTO: Gerard Bosch
Govern, sinó de

forma històrica al municipi. L’alcalde de l’Espluga, David Rovira, va
lliurar al director general una làmina sobre el rei Martí l’Humà. A l’acte també hi van assistir el director
dels serveis territorials d‘Agricultura, Àngel Xifré amb el director de
l’Oficina Comarcal d’Agricultura; el
president en funcions del Consell
Comarcal, Francesc Benet; i els
regidors de l’Ajuntament de l’Espluga, l’historiador i impulsor de
la Ruta Templera, Antoni Carreras,
i representants de diferents ajuntaments i entitats. Els actes de la
Fira però, es van posar en marxa el divendres 27 de gener amb
unes jornades de portes obertes,
consells tècnics i partit de lliga de
tennis taula al Casalet. El dissabte,
va tenir lloc la 13a trobada i intercanvi de plaques de cava, els entrenaments i rodada al Motopark
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i l’esmorzar popular a la Plaça de
l’Església. Al migdia, el Museu de
la Vida Rural oferia la inauguració
de “Terminals còsmiques. Als confins del cap de Creus”, una exposició d’escultures ignotes de Joan
Pons-John Bridges amb inauguració poètico-musical amb les veus
de Laia Noguera, Vicenç Altaió i Jordi Carulla-Ruiz i la música de Mike
Landscape. A la tarda, es dugué a
terme un torneig de tennis taula
femení al Casalet i la presentació del vídeo enregistrat durant la
39a Cursa Atlètica de l’Espluga de
Francolí, el passat 2016 al Museu

de la Vida Rural. A la nit, el pavelló del Casal de l’Espluga acollia la
19a edició de la Nit d’Entitats i dels
Mèrits Espluguins que acabà amb
l’actuació de l’Orquestra Girasol.
Diumenge es dugueren a terme els
actes de la 14a Festa Comarcal de
l’Oli amb el tradicional esmorzar i
el concurs d’allioli, seguit de la presentació de la novel·la “L’Escultor
de Déu”, de Vicenç Aguado a càrrec de Josep Maria Vallès a l’Antic
Hospital. Els actes de la Fira van
acabar el diumenge a la tarda amb
la representació de l’obra “Víctimes o Botxins”, a càrrec del Grup

de Teatre Naltres Teatre de Santa
Coloma de Queralt. A més a més,
durant tot el cap de setmana es
celebrà un torneig de pàdel de les
categories masculina i femenina.
La Fira de l’Espluga repetia format i
i recorregut, un any més, amb l’espai de productes de proximitat a la
plaça de l’església i la resta de parades variades al carrer Lluís Carulla. L’espai de venda d’arbres, que
és el més tradicional de la Fira, es
mantenia enguany davant l’escola Martí Poch, al principi del carrer
Lluís Carulla, i la zona d’atraccions
a l’aparcament del Casal.

UNA NIT PELS RECONEIXEMENTS

LA 19A NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS RECONEIX 5 ENTITATS I 30 VEÏNS
La 19a edició de la Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins es
va celebrar el passat 28 de gener dins dels actes de la 452a
Fira multisectorial de Sant Vicenç
de l’Espluga. En aquesta edició
es van destacar 5 entitats i 30
espluguins. L’acte va incorporar
més audiovisuals, substituint els
parlaments en directe, i també va
comptar amb l’acompanyament
musical del saxofonista Pep Poblet. Un dels moments àlgids de
la nit es va viure amb l’estrena del
vídeo del teixit associatiu de l’Espluga. El sopar que també es va
celebrar al pavelló del Casal va reunir a més de 250 persones. Més
enllà dels reconeixements a espluguins, en aquesta edició es va
voler destacar el paper de l’atleta
olímpic Bruno Hortelano. L’atleta,
amb arrels espluguines, va rebre
una menció especial junt amb la
seva àvia per haver difós el nom
de l’Espluga arran de la seva participació als Jocs Olímpics de Rio. La
resta de reconeixements van ser
per les entitats Tratea Teatre pels
40 anys de representacions d’Els
Pastorets de l’Espluga, l’Agrupament Escolta i Guia l’Estornell per

la iniciativa “4 dècades, 4 pics”, el a la Junta Directiva de l’AssociaCasal de l’Espluga per la forma ció de Jubilats i Pensionistes, Filo
amb la que va celebrar el seu 50è Farré Anguera per la tasca duta a
aniversari, ja que va organitzar una terme a favor dels mestres i l’enactivitat cada mes durant tot l’any, senyament de la comarca, Nerea
el Motoclub Francolí per la prime- Becerra Tomás per formar part de
ra edició de la Festa del Motor i l’equip d’investigadors de la Unila Unió Esportiva l’Espluga, per la tat de Nutrició Humana de la URV
recuperació de l’equip cadet. Pel que va coordinar el treball Substique fa als mèrits espluguins van tuir carn vermella per carn blanca,
ser per Oscar Fortuny Velasco per ous o peix redueix el risc de la sínhaver obtingut la 30a posició entre drome metabòlica, Miquel Espasa
un total de 12.313 alumnes, per Rosell pel seu treball de recerca La
la qual cosa es trobava dins l’1 % restauració a l’Espluga de Francolí a
millor puntuat de les proves Can- través de les actes municipals guargur de matemàtiques, Joan Amigó donat amb el premi Francesc Sifré
Cervelló per haver obtingut la insígnia per
part de la Federació
d’Escacs que s’atorga
pel seu treball i dedicació a la seva població i territori, Awen de
Caqueray Vila per la
primera posició provincial en la seva categoria en els III Jocs
Florals Escolars de
Catalunya, Francesc
Cuadrat Palau per la
seva implicació conti- PREMIATS DE LA 19A NIT D’ENTITATS.
nuada durant 13 anys FOTO: Gerard Bosch
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del Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà, Albert Griñó Romero
pel seu treball de recerca Cal Biel,
una nissaga de forjadors guardonat amb el premi Francesc Sifré
del Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà, Josep M. Vallès Martí
pel treball sobre La Conca de Barberà en temps de la Mancomunitat
de Catalunya, guardonat en la XII
edició del premi biennal de recerca comarcal Aires de la Conca,
Antoni Carreras Casanovas per la
publicació del conte El Gorg, l’Spluc
i els seus fills, Helena Rivero Camps
per la publicació del conte El Gorg,
l’Spluc i els seus fills, Mireia Gordillo
López per la publicació i il·lustració
del conte infantil Tortugues i Llenties, Franci Moya Sanchez per la
publicació i il·lustració del conte
infantil Tortugues i Llenties, Sergi Esparza Benet per la publicació del CD Do re mi fa bo. L’estiu
en cançons amb la participació de
diversos infants espluguins. Fer-
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ran Andechaga Villahermosa per
la publicació del CD Do re mi fa bo.
L’estiu en cançons amb la participació de diversos infants espluguins, Apalanke per la publicació
del seu segon disc, Montse Bosch
Saumell per la publicació del conte
La màgia dels reis, Noe Gaya Creus
per la creació dels dòminos fets a
base de pedres pintades, Gerard
Griñó Vernet per haver participat a
la cursa de motos Romaniak i haver-la finalitzat, Erika Soriano Solé
per haver creuat l’estret de Gibraltar nedant, unint dos continents a
través de la natació, Quim Morgades Casellas per haver participat a
l’International Six Days of Enduro
i haver-la finalitzat, Jordi Palau
Piñol per la primera posició al XI
Circuit Ciclopirineus-Cultura Ciclista, Joan Poblet Casanovas per
haver participat a la Ultra Trail del
Mont Blanc i haver-la finalitzat,
Jordi Salvadó Font per la tercera
posició al Campionat d’Espanya

de BTT per a sords, Roger Galofré Mercadé per haver participat
a la Marruecos On Bike i haver-la
finalitzat, Anna Farré Giné per la
primera posició al Campionat de
Catalunya de les sèries nacionals
de pàdel categoria 1.000, Carme
Vielba Olano per la primera posició
al Campionat de Catalunya de les
sèries nacionals de pàdel categoria 1.000, Meritxell Lorca Requena
per la primera posició als Campionats de Catalunya i per la segona
posició als Campionats d’Espanya
d’Atletisme Adaptat, categoria
T11 i F11 de cecs totals, Anna Flaqué Duran per la primera posició
de Catalunya en la categoria individual femenina dins la II trobada
de pàdel de sords. Sergi Vendrell
Malagón per la tercera posició a
la Lliga Catalana d’Equitació, Aina
Molina Pujol per haver format part
de la Selecció de Hoquei de Tarragona en categoria sub16 femení.

PREMI A LA GESTIÓ DIGITAL

L’AJUNTAMENT GUANYA EL SEGON PREMI
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE CATALUNYA
A la cerimònia de cloenda del II Congrés de Govern Digital, que
es va celebrar a Barcelona els dies 25 i 26 de gener, es van lliurar, de mans de la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, els Reconeixements RECONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ
d’Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals ELECTRÒNICA
que van destacar l’any 2016 en la implantació de l’administració digital a les seves organitzacions. Els reconeixements estan dividits en cinc categories d’acord amb
el nombre d’habitants: menys de 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants, de 5.001 a 20.000 habitants, de 20.001 a 50.000 habitants i més de 50.000 habitants. L’objectiu d’aquests reconeixements és
valorar i reconèixer la implantació de l’Administració electrònica als ajuntaments catalans i s’atorguen
d’acord amb uns indicadors objectius que proposa el Consorci AOC, i van ser lliurats a 69 ajuntaments
de Catalunya que van destacar en l’ús de les eines d’administració electrònica i als 14 consells comarcals que van acostar millor l’administració electrònica al territori. Els guardonats van ser 15 municipis
de menys de 1.000 habitants, 17 de 1.001 a 5.000 habitants, 14 de 5.001 a 20.000 habitants, 11 de
20.001 a 50.000 i 12 de més de 50.000 habitants. En la categoria de 1.001 a 5.000 habitants, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va assolir la segona posició, i del rànking general de tot Catalunya, la setena. A la Conca de Barberà, a més de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, també van ser guardonats: el
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Ajuntament de Barberà de la Conca, l’Ajuntament de Vimbodí
i Poblet, l’Ajuntament de Vilanova de Prades, l’Ajuntament de Solivella, l’Ajuntament de Passanant i
Belltall i l’Ajuntament de Blancafort.
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EL POBLE DECIDEIX

LA NOVA VORERA I LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA PLAÇA
MONTSERRAT CANALS GUANYA EL PRIMER PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Un total de 133 espluguins de més de 16 anys (4,05%) van
participar, la setmana del 13 al 19 de febrer, a les votacions dels primers pressupostos participatius celebrada
a l’Espluga de Francolí. D’entre els 133 vots, el projecte
de la nova vorera i la supressió de barreres arquitectòniques a la Plaça Montserrat Canals en va resultar l’opció
més votada amb un total de 65 vots, un 48,87%. La millora
de l’enllumenat exterior del cementiri va obtenir 45 vots,
un 33.84% i la instal·lació de nous punts WIFI, 22 vots, un
16,54%. També hi va haver un vot nul, un 0,75%. En aquest
primer procés de pressupostos participatius es sotmeti- PROPOSTA GUANYADORA DELS PRIMERS
en a votació aquests tres projectes, tots ells valorats en PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
10.000 euros, i que van ser consensuats per tots els grups
municipals de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. L’obra guanyadora preveu impulsar la supressió de
barreres arquitectòniques al municipi, dotant la Plaça Montserrat Canals d’una vorera amb diferents
accessos que permet continuar el tram des del pas de vianants de l’Avinguda Catalunya fins al davant
del Bar del Casal. Aquesta actuació també permetrà arranjar i enjardinar l’espai adjacent a aquesta nova
vorera, aconseguint així que una de les places més concorregudes de l’Espluga presenti una millor imatge i es converteixi en un entorn més agradable, permetent també reordenar les places d’aparcament
d’aquest espai. Des de l’Ajuntament es valorava molt positivament l’experiència tenint en compte que
és la primera vegada que es duu a terme un procés de pressupostos participatius i es va assolir un percentatge de vot similar al d’altres municipis que ja n’han fet en més ocasions i també, s’apostava perquè
en les pròximes edicions es pugui obrir la recepció de propostes per tal que aquestes puguin venir per
part de tots els ciutadans que ho desitgin.

EL TURISME FAMILIAR S’AMPLIA

EL SEGELL DE TURISME FAMILIAR MUNTANYES DE PRADES
INCORPORA QUATRE MUNICIPIS MÉS
El director general de Turisme, Octavi Bono, va presidir el passat dilluns 20 de febrer a Poblet l’acte de certificació en què quatre nous municipis s’incorporaren
a la destinació de turisme familiar Muntanyes
de Prades. El juny de 2014, l’Agència
Catalana de Turisme (ACT) va atorgar el segell de turisme familiar a
Muntanyes de Prades i als set municipis que en aquella primera fase
formaven la destinació: Alcover, Arbolí, la Febró, Capafonts, Mont-ral, Prades i Vilanova de Prades. Ara, Muntanyes
de Prades ampliava la seva oferta dirigida
a les famílies amb les incorporacions de

quatre municipis més: l’Espluga de Francolí, Vallclara, Vilaverd, i Vimbodí i Poblet. El director general de
Turisme, Octavi Bono, va destacar la consolidació que
suposa per a aquest territori que el 2014 es certifiquessin 24 establiments i organismes als que aquest
2017 se sumaven 21 més. En aquest sentit, Bono
també va valorat el fet d’incorporar quatre nous municipis que demostra el posicionament de la
Costa Daurada com a destinació familiar,
tant al litoral com a l’interior, i la consolidació del model de marques i segells
que tenim. En el decurs de l’acte, els
alcaldes dels municipis que s’afegien a
la certificació van rebre de mans del di-
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rector general de Turisme el diploma que els acreditava com a part del segell Natura i muntanya en família.
També van rebre les plaques acreditatives els 21 establiments dels municipis adherits al segell: set allotjaments turístics, un alberg, quatre restaurants, cinc
empreses de turisme actiu i de natura, dues oficines
de turisme, el monestir de Poblet i un centre d’interpretació. D’aquestes plaques nou eren establiments
espluguins, l’Hostal del Senglar, els Apartaments Villa
Engracia, l’Alberg Jaume I, el Restaurant Simó de Palau, el Museu de la Vida Rural, Drac Actiu, les Coves de
l’Espluga, la Fassina Balanyà i l’Oficina de Turisme de
l’Espluga. En total, Muntanyes de Prades engloba 45
empreses adherides al segell. L’acte també va comptar amb la presència, entre d’altres, del president del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Francesc
Benet; la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla; i la gerent del Patronat de Turisme de la
Costa Daurada, Marta Farrero. Muntanyes de Prades
va aconseguir aquest segell gràcies a una oferta va-

riada i de qualitat, enfocada a les famílies. En aquest
sentit, destaca un reconegut espai natural que inclou
el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, que
ofereix la possibilitat de gaudir d’excursions i visites
ideals per a famílies amb nens. També disposa d’un
important patrimoni cultural on destaca el monestir
de Poblet (Ruta del Cister i Patrimoni de la Humanitat per la Unesco), la Vila Vermella de Prades, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet, el Museu de
l’Alabastre de Sarral, museus i espais visitables de
l’Espluga de Francolí (les Coves, el Museu de la Vida
Rural...), entre d’altres. Per a aquells més actius, Muntanyes de Prades ofereix tot tipus de rutes que es poden fer a peu, en BTT o fins i tot a cavall. El GR 7, el GR
65 i les seves variants enllacen els diversos municipis
de la destinació amb la Costa Daurada i l’interior de
Catalunya. A tot això, cal afegir una variada oferta de
lleure i gastronòmica amb restaurants de cuina catalana i amb uns productes locals d’alta qualitat i llarga
tradició.

UN DIA PER LA DISBAUXA

AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ AL CARNAVAL
El Rei Carnestoltes 35è va arribar
a l’Espluga de Francolí, el passat
dijous 23 de febrer, amb la seva
carrossa, convertit en un personatge de Bola de Drac Z. Aquest
any formava part de la temàtica
de la popular sèrie japonesa de
dibuixos animats, escollida per
la comparsa que aquest any era
l’encarregada de donar forma a
tal personatge. Divendres al matí
alguns dels personatges ja van
acompanyar el Rei Carnestoltes,
que va visitar els centres escolars,
començant per la Llar d’Infants
Municipal, on els nens i nenes van
fer una rua pels voltants del centre. Seguidament va visitar l’Escola Vedruna Mare de Déu del Carme, i l’Institut Joan Amigó, que va
celebrar el Carnaval a partir de les
12 del migdia. A la tarda, el Carnestoltes va anar a veure els nens
i nenes del col·legi Martí Poch. Dissabte 25 de febrer a les 6 de la
tarda va tenir lloc la concentració
de comparses als carrers Priorat

i Segarra. Tot seguit va començar
la Rua de les 1.000 disfresses que,
seguint el model dels últims anys,
va allargar el recorregut fent dues
voltes pel poble. Aquest any la Rua
de les 1.000 disfresses va aplegar
una gran afluència d’espectadors,
unes 650 persones, un centenar
més que l’any passat, disfressades
en 25 comparses. Ja a la nit tots
els actes es van fer al pavelló, on

primer hi va tenir lloc el sopar de
disfresses, amb més de 300 participants, seguit de la gran desfilada i la festa. En aquesta edició, a
la passarel·la es van repartir 3.150
euros, distribuïts amb 6 premis,
patrocinats per la Comissió Cívica
del Carnaval, el Casal de l’Espluga,
la Benzinera Bonàrea, Cunicarn,
Celler Rendé Masdéu, Carbòniques Franquès, Blau Advisors, Bar

PRIMER PREMI ENTRE AMICS I PARENTS. FOTO: Gerard Bosch
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del Casal, Identic Montblanc i Cal
Nicolau. Els ‘Entre amics i parents’
es van emportar els 1.000 euros
i la màxima puntuació per la seva
recreació d’unes motos Vespa i
Harley Davidson, el segon lloc va
ser per ‘Els jo què sé surten del
marc’ recreant amb vestits de paper la història de la fotografia espluguina, enduent-se 750 euros,
el tercer lloc pels ‘Pixem Alt’ amb
els seus cohets humans aconseguien els 500 euros. En quart
lloc va quedar la paròdia americana Trump – Hillary dels ‘Runa’s
Trump’, amb 400 euros, seguits de
els ‘Ja ho sap tothom’ encarnats
en personatges de còmics de pop
art, que s’enduïen els 300 euros.
El sisè premi va repartir-se en un
empat i 100 euros per cadascú,
entre ‘Els de la flor al cul’ vestits
de Candy Girls i els ‘Dominant per
l’Espluga’ disfressats a mode d’un
divertit dòmino. La nit va acabar
amb una bona festa amb Dj. Moya,
aplegant aquest any més de 800
persones. Diumenge va ser el torn
del Carnaval infantil al Pavelló del
Casal, amb més de 200 persones
participant-hi. L’acte va aplegar famílies senceres que van acompanyar els nens i nenes disfressats
a l’acte dedicat especialment per
ells. A banda del berenar popular
a base de xocolata calenta i coca,
la companyia Sac Espectacles va

SEGON PREMI ELS JO QUE SÉ SURTEN DEL MARC. FOTO: Gerard Bosch

representar un divertit espectacle infantil. Els més petits hi van
participar amb les seves disfresses de princeses, superherois, cavallers, entre d’altres. Finalment,
dimarts 28 de febrer a la tarda,
els nens i nenes de l’Espluga van
participar a la desfilada infantil a la
Residència Jaume I i després van
gaudir de l’espectacle d’animació
a la plaça de l’Església, on, com és
tradicional, es va repartir escudella per tothom que va voler donar
el condol a les vídues. A l’hora del
repartiment dels premis, es van
entregar 8 guardons de 140€ i 3
de 93,33€ a causa d’un empat entre les comparses que van quedar
novenes, desenes i onzenes de la
classificació. Els premis de 140 €,

PREMI A LA MILLOR CARROSSA ELS DE LA FLOR AL CUL. FOTO: Josep Morató

per ordre de puntuació, van ser per
‘Entre amics i parents’, ‘Els jo que
sé surten del marc’, ‘Els de la flor al
cul’, ‘Runa’s Trump’, ‘Splunga Unga
Unga’, ‘Som Pop’s’, ‘Pixem Alt’ i ‘Els
de la Bòbila’. Les comparses que
van empatar i van guanyar 93,33
€ van ser ‘Bola de Drac Z’, ‘Dominant per l’Espluga’ i ‘Ja ho sap tothom’. La comparsa ‘Els de la flor al
cul’ van guanyar el premi a la millor
carrossa del Carnaval de l’Espluga,
valorat en 200 euros. Els tirolesos
dels ‘Picapolls’ es va emportar el
segon premi, de 100 euros. Els actes de dimarts també van incloure
la lectura del testament del Carnestoltes 34è, que per cloure els
actes va ser incinerat. El cos del rei
del Carnaval va arribar procedent
de la Residència Jaume I amb la
seva carrossa mortuòria. A la nit,
prop d’un centenar de persones va
participar al Sopar de Comparses
al Bar del Casal.
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EL RETORN

L’ESPLUGA FM RÀDIO
INAUGURA NOUS
ESTUDIS I TORNA A LES
ONES
Després de 20 mesos d’aturada i de negociacions entre
col·laboradors de l’Espluga
FM Ràdio i l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí, l’emissora tornava a emetre de
manera regular a partir del
dissabte 4 de març. Durant
el matí d’aquell primer dia
oficial d’emissions també es
va inaugurar l’ampliació de
l’EFMR que compta amb un
nou estudi multimèdia que
ha estat possible gràcies al
suport de la Diputació de
Tarragona i de l’Ajuntament
de la vila. L’acte de reobertura, que es va retransmetre
en directe, es va dur a terme
a la redacció de la ràdio. Hi
va intervenir el llavors coordinador de l’EFMR, Eloi
Roca; el president de l’Espluga Audiovisual -entitat
que aplega els col·laboradors-, Xavi Lozano; l’alcalde
de l’Espluga, David Rovira i
el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep M.
Cruset. Tots quatre van ser
els encarregats de destapar
la placa que deixava constància d’aquesta intervenció
i millora de l’equipament.
El matí es completava amb
una tertúlia amb periodistes de mitjans del territori
amb Eloi Roca, Xavier Lozano, Epi Mestre, Josep Ardila
i Joan López que també va
comptar amb la participació del comunicador Xavier
Grasset, responsable actualment del Més 324 a Televisió de Catalunya.
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ACOSTANT ELS VERSOS

LA BIBLIOTECA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ÉS L’ESCENARI DEL
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Prop de 60 espluguins
es van acostar al vestíbul de la Biblioteca
pública Mossèn Ramon
Muntanyola on va tenir
lloc, el passat dia 21 de
març a la tarda, una lectura poètica per a commemorar el Dia Mundial
de la Poesia. L’acte va
començar amb la ben- DIA MUNDIAL DE LA POESIA. Cedida
vinguda de Jordi Torre,
regidor de Cultura de l’Ajuntament ser la Judit Delgado, l’Isabel Villede l’Espluga de Francolí i va pros- gas, l’Elisabeth Pinto, el Guillermo
seguir amb la lectura de poesies Amador, la Jesica, l’Eva Salvadó i
de Mossèn Ramon Muntanyola a el Xia Chen. Aquest poema va ser
càrrec d’alguns infants del poble. escollit per la Institució de les LleEls voluntaris més petits van ser tres Catalanes i el Centre UNESCO
dues nenes i un nen que tenen en- de Catalunya que impulsen un setre 3 i 4 anys, la Clàudia, la Carlota guit d’accions poètiques al territori
i el Dylan, que, tot i estar aprenent de parla catalana, entre les quals
a llegir, es van atrevir amb la po- l’elecció d’un poeta a qui se li enesia curta “Una abella i un colom”. carrega una poesia per a commeTambé van llegir poemes de Mos- morar el Dia Mundial de la Poesia;
sèn Ramon Muntanyola la Noa aquest poema es tradueix en 20
amb “La meva vila”, l’Oriol amb llengües, les oficials de Catalunya i
“L’Ermita de la Trinitat”, l’Alba amb les més utilitzades pels ciutadans
“I negra sóc a Núria, i negra sóc a del país. L’acte, que va finalitzar
Montserrat” i la Carla amb “el Mi- amb un pica-pica a peu dret, va ser
rador”. En acabar, es va llegir el po- organitzat per la Biblioteca Mosema “la Poesia” de la mallorquina sèn Ramon Muntanyola, l’AjuntaAntònia Vicens en set llengües di- ment de l’Espluga de Francolí i el
ferents: català, castellà, basc, an- Punt d’Informació Juvenil Francolí
glès, alemany, francès i mandarí. en col·laboració amb l’Oficina Jove
Els encarregats de recitar-la van de la Conca de Barberà.

INAUGURACIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE L’EFMR. FOTO: Joan López
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LA CONSOLIDACIÓ D’UN ÈXIT

‘EL VI FA SANG’ TANCA LA TERCERA EDICIÓ AMB MÉS PÚBLIC,
NOUS ACTES I AMB LA CONTINUÏTAT ASSEGURADA
La tercera edició del festival El Vi fa
Sang va comptar amb més participació
en totes les activitats i amb una major
implicació per part del públic. La majoria
dels escenaris on s’hi van celebrar els
actes es van omplir de gom a gom gràcies a l’alt nombre d’assistents. Al llarg
del festival es van presentar fins a 28
novetats literàries a mans dels seus autors entre el 17 i el 26 de març. La tercera edició del certamen va comptar amb
tres taules rodones, que van gaudir d’un
alt nivell capaç de generar l’interès dels
lectors de la novel·la negra, però també
del públic que tot just s’inicia en aquest
gènere. Durant el cap de setmana van PREMIS NACIONAL I INTERNACIONAL EL VI FA SANG. Cedida
passat per l’Espluga més de 100 escriptors, editors, periodistes i bloggers del sector. Ara bé, ment de l’Espluga, Jordi Torre, el manifest dels festiun dels actes més multitudinari del festival va arribar vals de novel·la negra d’aquest any. La taula rodona
dissabte a la nit, quan el públic va omplir la platea del que va succeir la inauguració va ser El costat fos en
Teatre del Casal per gaudir de l’obra “Paralelo 1934” literatura criminal, on de la mà de Salvador Balcells i
representada per membres de diversos grups de te- amb les intervencions de Joan Maria Arenas, Pep Coll,
atre de la Conca. L’obra escollida és una readaptació Toni Hill i Jordi Pijoan-López es va fer un repàs a la
de l’obra del montblanquí Josep M. Poblet i Guarro, literatura basada en el terror, els costums i les creque va ser homenatjat a la gala prèvia a la represen- ences màgiques, exorcismes de dimonis, la mitologia
tació teatral. L’obra, que en el seu moment ja va ser i la fantasia. Acte seguit, Montse Sanjuan va moderar
una adaptació de la novel·la “Un crim al Paral·lel” de les presentacions dels llibres “No abandonis quan el
Rafael Tasis, i que només havia estat representada rastre és calent” de Xavier Alvarez Llaberia, “Tros” de
l’any 1953 al teatre Romea de Barcelona. Un elenc de Rafael Vallbona i “Els ossos soterrats” de Silvestre Vimés de 30 persones va tornar a donar vida a aques- laplana. Ja a la nit, un combat de boxa literari sobre si
ta representació teatral. Una altra de les novetats pot ser alta literatura el gènere criminal o és més avid’aquest any, va ser l’estrena de la nova Ruta de l’Es- at un subgènere va retre en duel a Sebastià Bennascanyapobres, un traçat documentat per la professora sar i Joan Ramón Armadàs, després del sopar inaugude la Universitat Rovira i Virgili, Margarida Aritzeta i ral amb maridatge de degustació al Restaurant Simó
que recorre pels espais que es descriuen a la novel·la de Palau, que va finalitzar amb un espectacle natude l’escriptor vallenc Narcís Oller, visitant, dissabte a ral a base de neu que va entusiasmar als assistents.
la tarda els escenaris urbans i diumenge els dels bos- Dissabte al matí, el Museu de la Vida Rural obria les
cos de Poblet, on aquesta vegada es va arribar amb seves portes per acoolir la segona jornada del festivehicles quatre per quatre. Els principals actes de la val, que va iniciar-se amb la presentació de novetats
tercera edició d’El Vi fa Sang van arrencar el divendres sota la moderació de Mònica Llorente, de “La filla esal vespre a la sala d’actes del Celler Cooperatiu, on borrada” de Margarida Aritzeta, “Procés enverinat”
es va celebrar l’acte d’obertura del festival, la primera de Salvador Balcells, “L’imperi del lleons” de Sebastià
taula rodona al voltant del gènere negre i la presen- Bennasar, “A la seva pell” de Raquel Gámez Serrano i
tació de les primeres novetats de la novel·la criminal. “Mans negres” de Jordi de Manuel, seguts de la taula
L’acte inaugural va comptar amb l’assistència del di- rodona El gènere negre i policíac al cinema i a la telerector dels Serveis Territorials de Cultura, Jordi Agràs, visió i al teatre conduïda per la periodista de TV3, Fàl’alcalde de l’Espluga, David Rovira, la Presidenta de tima Llambrich i amb la participació d’Alfons Gorina,
la DO Conca de Barberà, Mariona Rendé i el comissari Guillem Jordi Graells, Mireia Llinàs i Josep M . Vallès.
del Festival, Salvador Balcells. Durant l’acte, també es Els actes al museu continuaven a la tarda amb les
va llegir, per part del regidor de cultura de l’Ajunta- presentacions dels llibres “Memòria d’un crim” d’Ale-
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TAULA RODONA AL MUSEU DE LA VIDA RURAL. Cedida

xandra Cuadrat, “Cendra” de Sílvia Mayans, “Massa de Josep Torrent inspirada en un dels vins del celler,
mares per a un fill” de Dora Muñoz, “No escatimeu a més de la taula rodona Atura’t, malfactor!. Models
el flit” de Pop Negre i “El somriure de Darwin” d’Anna de llengua al gènere criminal amb Rafa Melero, Pau
Maria Villalonga, en una presentació moderada per Vidal i Anna Maria Villalonga dirigida per Joan Rendé.
Mercè Llorente. El moment més esperat de la tarda Acte seguit un segui fúnebre va acompanyar al públic
va arribar amb la presentació de la reedició del llibre fins al Celler Rendé Masdéu, per gaudir de les últimes
“Estudi en lila” de Maria-Antònia Oliver i “Fins i tot els presentacions de novetats, amb “L’últim defensa” de
morts” de John Banville, escriptors que seguidament Jordi Agut, “L’Oliwier H” de Gemma Artasu, “Operavan rebre el premi Nacional i el premi Internacional El ció Judes” de Jordi Solé, “Metròpoli”, de Flavio Soriga i
Vi Fa Sang, amb l’assistència, també, de la directora traducció de Pau Vidal i “La mort sense ningú” de Jordi
de la Institució de les Lletres catalanes, Laura Borràs. Tiñena, moderada per Rosa Querol. A tots els espais i
La jornada arribava al seu final amb un sopar, amb escenaris del festival, es van poder degustar tasts de
tapes i vins al Celler Vidbertus i la gala Negra al te- vins de la DO Conca de Barberà. L’augment de partiatre del Casal, que a més a més del l’homenatge a cipació i de nivell dels actes asseguren la continuïtat
Josep M. Poblet i la representació teatral, va acollir el d’El Vi fa Sang a l’Espluga. L’organització ha celebrat
lliurament de premis als guanyadors del Concurs de l’èxit d’aquesta tercera edició i marca per a l’any que
Relats i del Concurs Juvenil de Relats. Els guardonats ve una línia de continuïtat junt amb la incorporació de
van ser Pilar Arbiol Sagarra de Mequinensa per “Flor novetats que facin del festival una cita encara més
de Saüc”, Núria Camps Montané de Sitges per “L’Ala- interessant, comptant, altra vegada amb la vinculació
bastre de La Guàrdia dels Prats”, Roser Tomàs de Tar- i les aportacions de la Unió de Botiguers i Empreses
ragona per “El secret de cal Podanyer”, Antoni Cardo- de l’Espluga o dels instituts, biblioteques i clubs de
na Torras de Barcelona per “Mont-rodon: tres morts lectura de la comarca.
difícils d’enterrar” i Josep Maria Diéguez
de Jaureguízar de Vic per “Corleonesi,
Palermitani, Viticoltori”, i en la categoria de juvenils van ser premiats “L’Ànima perduda” de Carla Mateu Bonet de
Sarral i “La creu del Sagrat Cor” d’Aida
Hernández Palau de Solivella, pel que
fa a 1r i 2n d’ESO, “Matar Morint” d’Ana
Navarro Bulló de Montblanc i “La mort
del vestit groc” d’Estela Ribé Vidal de
Montblanc, de 3r i 4t d’ESO, i pel que fa
a Batxillerat i Cicles formatius, “El sentit
del segon crit” de Marta Cortada Gaona de Sarral i “Sentits” de Ramon Serra
Solé, també de Sarral. L’última jornada
del festival s’iniciava al Celler Vidbertus,
amb la presentació de la novel·la “996” REPRESENTACIÓ TEATRAL PARALELO 1934. Cedida
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MÚSICA

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE L’ESPLUGA PARTICIPEN AL
CONCERT COMARCAL DE PRIMAVERA
Els alumnes de les escoles municipals de música i una vintena més de l’escola Valldemur de
Barberà de la Conca van participar el dissabte
1 d’abril a la tarda al gran Concert Comarcal
de Primavera que va tenir lloc a Barberà de la
Conca. La gran novetat d’aquest any, va ser la
intervenció de vocalistes en algunes de les peces que es van interpretar, així com una major presència d’instruments musicals. L’Escola
Municipal de Música de l’Espluga de Francolí
va aportar un conjunt instrumental juvenil i un
combo, que van interpretar majoritàriament
música actual com un reggae de Bob Marley o
la coneguda One moment in time. L’Escola Municipal de Música de Santa Coloma de Queralt
va portar al concert els conjunts instrumentals
de nivell elemental i de grau mitjà i dos combos. Van interpretar peces clàssiques, música
tradicional irlandesa i composicions actuals
d’intèrprets tan coneguts com Abba, John Lennon o Lax’n Busto. L’Escola Municipal de Música de Montblanc va portar al concert el grup de
vent, un trio de guitarres i un duet de violins que
van interpretar peces de música clàssica amb
arranjaments realitzats pel mateix professorat
del centre, també música tradicional irlandesa
i espirituals negres. La part més emotiva del
concert va ser la interpretació del Cant Comú
amb la participació de tots els joves músics de
les tres escoles. En aquesta ocasió la peça elegida va ser El monstre de Banyoles, dirigida per
Sara Hernández i que va comptar amb la participació dels alumnes de l’escola Valldemur.

ACTUACIÓ FINAL DEL CONCERT DE PRIMAVERA.
Foto: Ferran Lozano

UN BON CATALÀ

COMENCEN ELS ACTES DEL CENTENARI DEL
NAIXEMENT DEL MN. RAMON MUNTANYOLA
Aquest mes d’abril començaven els actes commemoratius del Centenari del naixement de Ramon Muntanyola i Llorach. Capellà, poeta guardonat als Jocs
Florals, defensor de la llengua catalana, orador de
masses, activista cultural, biògraf… Mossèn Ramon
Muntanyola i Llorach (l’Espluga de Francolí, 1917
– Barcelona, 1973) va ser un home polièdric que, a
banda de la seva tasca pastoral, va destacar per la
seva producció literària, pel seu compromís social i
per l’energia i convicció amb què defensava els seus
postulats. L’Espluga de Francolí reivindicava la seva
trajectòria, l’obra i la seva personalitat, organitzant
un seguit d’actes culturals que s’han anat desenvolupant a diferents pobles en els quals va exercir el seu
sacerdoci i des dels quals va crear la seva obra poètica.
El dissabte dia 1 d’abril, el Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí, acollia l’acte on es presentava el
calendari dels actes concretats a la vila nadiua de Mn.
Ramon Muntanyola. L’Alcalde, David Rovira, introduïa amb una breu presentació l’objectiu de l’acte i de
la commemoració. El comissari del centenari, Josep
M. Vallès va fer una breu presentació dels actes, els
conferenciants, els llocs on estava previst fer-hi alguna celebració, etc., destacant de manera especial
les lectures de proses inèdites de mossèn Ramon o
sobre la seva figura i obra, que s’han anat fent a l’Espluga cada dilluns, al llarg de diferents mesos i en les
quals hi ha intervingut una vintena de persones del
poble. La presència de diferents familiars de mossèn
Ramon, procedents de Cervià o altres indrets, serví
per fer més emotiu l’acte i entranyable el contacte
que s’establí amb ells. El diumenge dia 2, data del seu
naixement el 1917, l’Església vella de l’Espluga fou
l’escenari de la celebració eucarística oficiada pel Reverendíssim Pare Abat de Poblet, Octavi Vilà, assistit
per mossèn Estanislau i un altre diaca. La missa fou
cantada per la Coral Espluguina i el Cor Parroquial,
dirigits per Xavier Morgades, acompanyats a l’orgue
per Daniel Pinyol. Especialment rellevant fou l’homilia
dictada pel Pare Abat. L’assistència de públic feu lluí
l’acte i deixà un grat record que es suma a la memòria de tots, als records viscuts o sentits explicar de la
personalitat religiosa, literària i patriòtica de mossèn
Ramon. En comitiva, la major part dels assistents i
les autoritats municipals i religioses presents, s’adreçaren al carrer Torres Jordi. Nens i nenes del l’Escola mare de Déu del Carme varen cantar l’himne a la
Consagració de Santa Joaquima de Vedruna, lletra de
Muntanyola i música de Sebastià Rué, compost expressament pels actes que es celebraren a l’Espluga
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OFRENA FLORAL A LA CASA NATAL DE MOSSÈN RAMON
MUNTANYOLA. FOTO: Pep Torres

de Francolí l’any 1952. Altres infants de l’Escola Martí
Poch recitaren El meu carrer i La meva vila. L’Ajuntament col·locà un ram de flors al costat de la placa on
s’assenyala la casa on va néixer, aquell dos d’abril de
1917. El mateix diumenge a la tarda, a La Selva del
Camp, d’historiador i President del Centre d’Estudis
de la Conca de Barberà, Josep M. Grau i Pujol pronuncià una conferència sobre l’etapa selvatana de mossèn Ramon Muntanyola.

MODERNITZAR-SE

CAL CANVIAR ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ
PER ARRIBAR AL JOVENT
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DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA. Cedida

ESPORT I SALUT

ÈXIT I PARTICIPACIÓ EN EL DIA ESPLUGUÍ
DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Coincidint amb el dia mundial de l’activitat física, el passat 8 d’abril van ser molts els espluguins que van voler passar una bona estona i
gaudir d’una bona activitat física amb la pràctica de diferents disciplines esportives. Durant
tota la jornada els participants van poder triar
entre una masterclass d’Spinning, un trail running, tai txí, zumba o tennis de taula, i a més
van tenir la possibilitat també de participar en
una demostració de com es juga a bàsquet en
cadira de rodes. La celebració del dia mundial
de l’activitat física va ser una iniciativa de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí.

Prop de trenta joves espluguins van participar el passat 10 d’abril a la trobada de joves que va tenir lloc al
local de l’Associació Juvenil Auvënguen amb l’objectiu el PIJ Francolí i l’Auvënguen vers els joves. Un altra
de recollir idees, propostes i queixes constructives demanda històrica va ser la realització de més festes
sobre les polítiques de Joventut municipals. Per tal de tant a l’estiu com a l’hivern. L’Associació va explicar als
promoure el debat es va realitzar una dinàmica en la assistents la dificultat, el desgast personal i la magniqual els joves van definir, a títol personal, les actua- tud de treball que suposa realitzar una festa i va anicions en matèria de Joventut que consideraven que mar als joves a fer propostes concretes i a implicar-se
s’estan fent bé, les que no es fan i s’haurien de fer, en la organització de les festes. Finalment, es va pari les que no s’estan fent bé. Entre d’altres coses, es lar de la possibilitat de dinamitzar el local d’Auvënvan valorar positivament els banys nocturns que es guen, situat a l’antiga Sínia. Es tractaria de realitzar-hi
fan a la setmana de la Joventut i es va plantejar la activitats periòdicament al llarg de tot l’any, algunes
possibilitat que n’hi hagi més al llarg de l’estiu. També dinamitzades per l’Associació, altres pel PIJ Francolí.
es va valorar positivament que l’Ajuntament de l’Es- Abans, però, caldria fer millores a l’espai posant calepluga de Francolí faci fòrums,
facció i condicionant el lavabo,
trobades, reunions i consultes
entre d’altres coses. La trobaals joves per definir les polítida, que va finalitzar amb un
ques que els afecten. D’altra
sopar a peu dret, gentilesa de
banda, es van criticar els sisl’Ajuntament de l’Espluga, va
temes de comunicació perquè
comptat amb la participació de
no aconsegueixen arribar a
la regidora de Joventut, Erika
tots els joves del poble i com
Soriano, la tècnica de Joventut
a conseqüència es va proposar
municipal, i els membres de
modernitzar els sistemes de
l’Associació Juvenil Auvënguen.
comunicació de l’Ajuntament, TROBADA DE JOVES. Cedida
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INTERÈS TURÍSTIC

L’ESPLUGA TANCA UNA SETMANA SANTA AMB UN MARCAT
INCREMENT DE VISITANTS
La Setmana Santa del 2017 es persones, 54 més que l’any 2016,
preveia, des del seu inici, de gran un increment del 16.27%. Per la
afluència turística a l’Espluga de seva banda, la Ruta Templera i
Francolí, ja que les dates d’aquest Hospitalera va rebre 165 visitants,
any van coincidir, en moltes in- el Museu de l’Aiguardent Fassina
drets, amb les seves vacances, Balanyà en va rebre 163 i el Mui també s’hi va afegir la bona cli- seu del Vi va registrar 137 visites
matologia. Un cop fet el balanç de al llarg d’aquest període, signifivisitants, les previsions no només cant també un augment en comes van confirmar, sinó que es van parativa amb l’any 2016. L’Oficina
superar, un fet que es valorava de turisme va rebre aquests dies
com a molt positiu, evidentment, 432 consultes, donant servei i super l’economia local. Els museus port turístic a un total de 1.468
municipals i d’altres espais visita- persones, fet que significava un
bles de l’Espluga de Francolí van increment de 31 consultes, un 8%
aconseguir, doncs, incrementar més, en referència a l’any 2016.
considerablement el nombre de visitants respecte
la Setmana Santa de l’any
2016. En concret, les Coves de l’Espluga van obtenir 2.129 visites, cosa
que suposa 132 persones
més que l’any anterior, un
6.60%, i el Museu de la Vida
Rural va arribar a les 386 VISITANTS A LA RUTA TEMPLERA. Cedida

CULTURA

BIBLIOTEQUES AMB
DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Durant el mes d’abril es duia
a terne a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola la
5a edició del cicle d’activitats
Biblioteques amb DO, amb la
col·laboració d’alguns cellers
de la comarca, el servei de
biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes.
Durant el mes d’abril es va
dur a terme un programa
per acostar les activitats lligades a la cultura del vi, la
literatura i la música a tots
els públics. Les activitats
que es van dur a terme van
ser la decoració de la biblioteca amb raïms, un taller de
reciclatge i recuperació amb
materials de la natura, una
sortida al Celler Cooperatiu
amb l’associació de jubilats
i un tast de vi acompanyat
amb música de cambra.

LA XARXA T’ESPERA

LA LLAR MUNICIPAL D’ INFANTS DE L’ESPLUGA
ESTRENA NOVA WEB
La llar d’infants municipal estrenava, el passat mes d’abril, una
nova pàgina web amb un format i
disseny nou i més actual, a traves
de l’adreça http://llardinfants.es-

plugadefrancoli.cat. Entrant al nou
portat virtual s’hi pot trobar el projecte educatiu i la línia metodològica de l’escola, fotos de les aules,
les activitats que s’hi fan i els diferents espais de treball, entre d’altres coses. A més, s’hi troba tota
la informació dels dos projectes
més destacats que es realitzen al
centre: Art i filosofia, realitzat per
la Noe Gaya, un projecte que es va
iniciar fa quatre cursos i acolorim
el pati o jardí, projecte compartit
entre l’ escola i la família, impulsat per un grup de famílies,que va

TAST DE VINS DINS EL CICLE..
FOTO: Eva Bonet

permetre renovar el mural de la
paret del jardí i d’altres zones de
la llar donant més vida, llum i color
en aquest espai exterior. La nova
web de la llar d’infants arribava
gairebé coincidint amb la jornada
de portes obertes que es va fer a
l’escola el dijous 27 d’abril per a les
famílies que estaven interessades
en conèixer l’escola.
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EL CASALET DE L’ESPLUGA RESTAURA LES 150 BUTAQUES
El Teatre del Casalet de l’Espluga de Francolí va tancar les
portes al públic amb motiu de
la restauració de les 150 butaques del teatre, algunes de les
quals es trobaven en molt mal
estat. La nova tapisseria de les
butaques és ignífuga i la res-

tauració va tenir un cost d’11.000
€, i és molt similar a la que ja hi
havia, de color verd fosc. La brigada municipal es va encarregar
de desmuntar tota la platea per
parts, per després portar-la a una
empresa montblanquina que s’encarregà de la restauració.

CANVI DE BUTAQUES AL CASALET.
FOTO: Jordi Torre

MENCIÓ MERESCUDA

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ LLIURA LA MEDALLA DE LA VILA A ANTONI
CARRERAS CASANOVAS
El passat dissabte 20 de
perdre mai la vinculació
maig a dos quarts de vuit
amb la vila natal i les sedel vespre, tenia lloc a la
ves institucions i entitats.
Cova de la Font Major de
Aquest allunyament geol’Espluga de Francolí, l’acgràfic el va apropar emote de lliurament d e la Mecionalment i sentimental
dalla de la Vila al Sr. Anencara més a l’Espluga, i
toni Carreras Casanovas.
es va dedicar amb intenLa proposta de concessió
sitat a estudiar-ne el pasd’aquest distintiu, el més
sat. D’aquest matrimoni
emblemàtic del municipi,
van néixer dos fills: Elisa
va ser aprovada per una(1983), que ha seguit els
nimitat pel Ple municipal
passos del seu avi matern
de data 26 de gener de ANTONIO CARRERAS REP LA MEDALLA DE LA VILA. Cedida i actualment és doctora en
2017, en reconeixement
Medicina i oftalmòloga, i
a la seva dedicació, implicació i la infantesa pels carrers i les pla- Antoni (1989), més predisposat a
esforços esmerçats en benefici ces del poble, jugant amb els vai- la tecnologia i l’Enginyeria Indusde l’Espluga de Francolí de forma lets de la seva edat i de totes les trial. En el seu cor i en la seva ment
totalment altruista i desinteres- classes i condicions. La forma de sempre hi són presents l’Espluga
sada. Durant l’acte de lliurament, ser de la gent i la descoberta de de Francolí i, per extensió, la Conhi van intervenir la Sra. Filo Farré l’entorn, li feren néixer i desenvo- ca de Barberà. Fruit d’això ha estat
Anguera, qui fou l’encarregada de lupar un sentiment de pertinença una dedicació fecunda al seu pafer la glosa a l’homenatjat, el Sr. al territori que el marcarà en un trimoni històric, des dels vessants
David Rovira Minguella, Alcalde futur. Els amics foren fonamen- del coneixement i estudi, i de made l’Espluga i el mateix Sr. Antoni tals durant aquesta època i con- nera especial a la seva divulgació
Carreras Casanovas . El Sr. Jordi tribuïren a l’arrelament en el valor de manera imaginativa i singular,
Torre Bergadà, regidor de turisme de l’amistat i un desvetllament com el cas de la museïtzació de les
i cultura de l’Ajuntament de l’Es- quasi reverencial vers l’entorn Coves de l’Espluga, projecte que
pluga de Francolí fou l’encarregat natural, traduït en la creació d’un des de 1994 ha aconseguit atraude conduir l’acte. Antoni Carreras grup excursionista. L’any 1980 es re a l’Espluga més d’un milió de
Casanovas va néixer a l’Espluga va casar amb Elisa Bertran Soler, visitants, amb les repercussions
de Francolí el dia 21 de febrer de filla del metge de l’Espluga: Josep turístiques i, consegüentment,
1954, en una família esplugui- Bertran Solé, metge exemplar que econòmiques que això comporta
na de soca-rel. El seu pare, avi i deixà una profunda empremta i un per a la vila, així com el disseny,
besavi havien estat funcionaris grat record a l’Espluga. Per motius desenvolupament i creació de la
de l’administració civil de l’Estat laborals, el matrimoni es traslladà ruta Templera i Hospitalera de
des de finals del segle XIX. Passà a viure a Tarragona, però sense l’Espluga de Francolí.
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NOU ÚS PÚBLIC

DUES ENTITATS S’INSTAL·LEN A L’ANTIGA
CASERNA DE L’ESPLUGA
La brigada municipal ultimava a principis de maig les obres
a la planta baixa de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de
l’Espluga de Francolí, on s’hi ha ubicat la nova seu de l’associació de veïns de la urbanització Carreras, juntament REFORMES A L’ANTIGA CASERNA. Foto: Jordi Torre
amb un nou espai per als Armats. Fins al moment, l’associació de veïns de la urbanització Carreras tenia un despatx al Casal, però necessitaven un espai en
condicions per poder guardar material propi. Els Armats en canvi, tenien un espai a l’edifici de la llei de
Barris que se’ls va quedar petit. Joan Amigó, el regidor de serveis municipals, destacava que el fet que hi
hagi entitats que utilitzin l’edifici ajudarà a que no es deteriori tant com s’havia deteriorant en els últims
anys. Les obres es van dur a terme a la planta baixa, on antigament s’hi trobava el despatx del sargent,
el cos de guàrdia, una sala comuna i el garatge. A l’interior, l’espai el divideix una porta de vidre que dóna
accés als pisos, aquesta quedarà tancada i serà de fusta.

CAPITAL PEL POBLE

LA CONSELLERA BORRÀS VISITA L’ESPLUGA I
ANUNCIA UN NOU PLA D’INVERSIONS
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
Meritxell Borràs, visitava el dijous
25 de maig diversos municipis de
la comarca. Borràs començava el
seu recorregut a l’Espluga de Francolí on va ser rebuda per l’alcalde,
David Rovira i diversos regidors
de l’Ajuntament. La consellera va
signar el llibre d’honor del consistori i va visitar la Ruta Templera i
Hospitalera on va poder provar les
ulleres de realitat virtual. De fet, la
ruta va ser possible gràcies a la Llei
de Barris i els fons Feder i Leader

que són gestionats pel departament de Governació.
La titular de Governació va
tenir paraules d’agraïment LA CONSELLERA BORRÀS SIGNA EL LLIBRE
per al món local, pels Ajun- D’HONOR DE L’AJUNTAMENT. Foto: LaConcaDiari
taments i Consells Comarcals que en moments de gran do- s’han previst almenys 150 milions
cilitat financera van fer d’esponja. d’euros per a inversió per al 2018.
Borràs va recordar que en un any Borràs es va referir també al suport
s’havia pogut reduir el deute amb que els alcaldes del país fan arribar
els Ajuntaments de més de 300 al Govern sobre el procés indemilions d’euros a 58 i lamentava pendentista i la celebració del rehaver hagut d’aturar la inversió per ferèndum. Sobre les intervencions
no posar en situacions compro- a l’Espluga, la consellera apuntava
meses als petits municipis. Amb que s’ha obert l’espai públic i hi ha
tot, la consellera va anunciar que una dinamització del nucli antic.

L’ESPLUGA COMPTA AMB EL PRIMER DESFIBRIL·LADOR PÚBLIC
Durant el mes de maig es va
instal·lat el primer desfibril·lador
públic de l’Espluga de Francolí,
ubicat a la paret lateral del Pavelló del Casal i que va comptar
amb el suport de la Diputació
de Tarragona. Aquest desfibril·
lador permet donar cobertura,

en cas que sigui necessari, al pavelló, la piscina, la zona esportiva
del casalet, l’antic institut, la zona
de la plaça del Casal i les escoles
del municipi. A més, es va senyalitzar l’aparell amb indicadors als
carrers del voltant. Tot i que és
el primer que s’instal·lava a la via

pública en un indret on qualsevol
persona hi pot tenir accés, és el
tercer aparell que hi ha al municipi. La Unió Esportiva l’Espluga
i l’escola Mare de Déu del Carme
compten amb un desfibril·lador a
les seves instal·lacions. Amb motiu de la instal·lació d’aquest nou
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NOU VEHICLE, MILLOR SERVEI

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA SIGNA UN CONVENI AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
El passat mes de maig, a l’Ajuntes culturals que es duen a
tament de l’Espluga de Franterme en el municipi que orcolí, es va signar un conveni de
ganitza l’Ajuntament. Un cop
col·laboració entre el consistori
definit l’esperit del conveni,
i l’Agrupació de Defensa Foreses van dissenyar estratègital de la localitat. A la reunió hi
es d’actuació per tal d’assolir
van assistir l’alcalde de l’Esl’objectiu marcat, tant per part
pluga, el senyor David Rovira
de l’Agrupació de Defensa FoMinguella, el regidor de Medi
restal com del consistori, que
Ambient, el senyor Antoni
reconeix l’ADF com una entiVendrell Guasch i el president SIGNATURA DEL CONVENI AMB L’ADF. Cedida
tat de protecció del municipi i
de l’entitat espluguina, el sees compromet a realitzar una
nyor David Saez Garcia. L’entesa entre les parts va ser aportació econòmica per l’anualitat 2017 de 12.000
fàcil perquè l’objectiu era clar i compartit; dur a terme euros, el 2018 de 11.250 euros i el 2019 de 12.100
tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals i euros, imports que es destinaran a l’actualització dels
agrícoles i, també, intervenir en l’extinció d’incendis vehicles de l’entitat, per garantir una bona qualitat del
urbans i col·laborar en la seguretat dels diferents ac- servei.

S’INICIEN LES OBRES DE L’ESPERAT EQUIPAMENT
COMENÇA LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ DE L’ESPLUGA
Les primeres actuacions per la construcció del nou
pavelló van començar el passat mes e maig. Amb un
pressupost del voltant d’1 milió d’euros i un termini
d’execució de 8 mesos, el projecte posa fi a una de
les històriques demandes d’entitats esportives del
municipi. Concretament, les obres van arrancar amb
l’anivellament dels terrenys on s’hi ha ubicat el nou
pavelló de l’Espluga. L’empresa encarregada de la
construcció de les instal·lacions esportives ha estat
Gilabert Miró S.A. L’adjudicació de les obres a l’empresa es va fer efectiva en el Ple Municipal del març,
i el projecte es finança amb la subvenció concebuda
per l’acord de Govern del Consell Català de l’Esport
l’any 2012. El nou pavelló poliesportiu compta amb

aparell, el dijous
11 de maig a
les 8 del vespre
a la Sala Llucià
Navarro del Casal, es va fer una
xerrada informativa sobre les tècniques de reanimació i l’ús del desfibril·lador en cas d’aturada
cardíaca. L’acte era obert a tothom.

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 àrbitres, dos magatzems
de material i servei de pista. A l’exterior també hi ha
un porxo amb una pèrgola.

LES OBRES DEL NOU PAVELLÓ. FOTO: Jordi Torre
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EL PERIODISTA
GERARD BOSCH, NOU
COORDINADOR DE
L’ESPLUGA FM RÀDIO
El periodista espluguí, Gerard Bosch, es convertia en
el nou coordinador de l’Espluga FM Ràdio a partir de l’1
de juny en substitució d’Eloi
Roca, que darrerament tenia el servei contractat amb
l’Ajuntament de l’Espluga, el
qual va finalitzar el passat
15 de maig. El nomenament
es va fer efectiu amb el vot
a favor dels tres grups municipals hi han votat a favor.

COORDINACIÓ GLOBAL

EL COS DE VIGILANTS MUNICIPALS DE L’ESPLUGA S’ADHEREIX A
LA XARXA RESCAT DE COMUNICACIONS
El passat 1 de juny, la sala polivalent de l’antic hospital de l’Espluga
de Francolí acollia l’acte de lliurament del material de la xarxa Rescat al cos de Vigilants Municipals
de l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí, així com la formació per
fer-ne ús i l’inici de les comunicacions. La xarxa Rescat és la xarxa de
radiocomunicacions d’emergència
i seguretat, propietat de la Gene-

ralitat, que aplega els cossos de
seguretat i els gestors d’infraestructures de Catalunya. El propòsit
de la xarxa Rescat és servir a tots i
cadascun dels col·lectius implicats
en la seguretat i les emergències
amb la finalitat de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de
tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.

ESFORÇ RECOMPENSAT

EL VÍDEO PROMOCIONAL DE LA RUTA TEMPLERA I
HOSPITALERA GUANYA UN PREMI AL
FESTIVAL INTERNACIONAL TERRES CATALUNYA

NOU COORDINADOR DE
L’EMISSORA. Cedida

El vídeo promocional de la Ruta
Templera i Hospitalera de l’Espluga
de Francolí va ser premiat al festival Terres Catalunya – International
Eco & Tourism Film Festival, que es
va celebrar a Tortosa entre els dies
31 de maig i 3 de juny de 2017. El
lliurament dels trofeus va tenir lloc
el passat divendres 3 de juny a la
tarda a l’Hotel Villa Retiro de Xerta en una cerimònia en la qual va
assistir-hi el conseller d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget; i els alcaldes de Tortosa, Ferran Bel; i de

FOTO DE GRUP DE TOTS ELS PREMIATS A TERRES CATALUNYA. Cedida

Xerta, Roger Avinyó, entre altres
personalitats. També va comptar
amb la presència d’Alexander V.
Kammel, president del Comitè Internacional de Festivals de Cinema
Turístic (CIFFT). Va ser una cerimònia dinàmica en la qual es van lliurar
42 trofeus. Un total de 98 produccions optaven a un dels guardons,
repartits en tres grans categories,
com són comunicació turística, on
hi participaven un total de 69 espots, comunicació institucional que
comptava amb 7 candidatures i
documentals, amb un total de 22
candidats. La categoria de comunicació turística, per la seva banda,
estava seccionada amb 12 categories diferents, i en la de paisatges culturals va ser on el vídeo de
la Ruta Templera i Hospitalera de
l’Espluga de Francolí va endur-se
la segona posició, obtenint així un
dels trofeus que representa una
oliva feta amb pauma i dissenyada
per la dissenyadora rapitenca Anna
Reverté i el col·lectiu Art Pauma del
Mas de Barberans.
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NIT DIABÒLICA

L’ESPURNA DE L’ESPLUGA ENCÉN LA REVETLLA DE SANT JOAN A LA CONCA
Representants de diversos municipis de la Conca de
Barberà recollien el passat 23 de juny al vespre la Flama del Canigó a l’Espluga de Francolí. Com és tradicional, des de l’Espluga es donava el tret de sortida
a les revetlles de Sant Joan de la Conca i pobles veïns, ja que Montblanc, Vilanova de Prades, Solivella,
Vimbodí i Poblet, Santa Coloma de Queralt, Vinaixa i
l’Albi van recollir la flama des de l’Espluga. La Flama
del Canigó arribava a l’Espluga a les 19.30 hores de
mans de membres del Club Atlètic Espluguí i va ser
rebuda amb la presència d’entitats de cultura popular
del municipi, les publilles de l’Espluga i Solivella i autoritats locals. La comitiva es va dirigir des de la Font
Baixa a la Plaça Montserrat Canals on es va repartir la flama als altres municipis que van participar en
aquest acte. Un any més, l’Espluga va ser l’epicentre
d’aquesta festivitat a la Conca amb la revetlla de referència a la comarca que enguany va estrenar un nou
format d’espectacle itinerant en què es van combinar
elements de foc, bestiari, representacions teatrals i
la participació de tots els membres dels Diables de

l’Espluga. A més, després d’anys sense el descens
d’alguns membres de l’entitat des del campanar de
l’Església Nova del municipi, aquest 2017 es va recuperar aquest element simbòlic de la revetlla espluguina. L’espectacle va acabar a la Plaça Montserrat
Canals amb la lectura del manifest, el castell de focs
i l’encesa de la tradicional foguera. La festa va continuar amb l’actuació de Djs locals i el concert de Xeic!.

ENCESA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ. Cedida

ARRIBA LA XARXA D’ALTA VELOCITAT

FI DE CURS ENTRE LLIBRES
LA BIBLIOTECA TANCA LA TEMPORADA AMB
ACTIVITATS PER ALS INFANTS

La Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l’Espluga tancava la temporada del curs escolar amb una
jornada d’activitats al pati de l’Antic Hospital destinades als usuaris més joves de l’equipament. L’activitat, que portava per nom “Patibiblio”, es va estrenar
enguany però la voluntat es que es repeteixi cada
any per donar entrada a l’estiu. Al llarg de la jornada
es van celebrar diferents tallers, es van habilitar jocs
tradicionals i es va fer entrega dels diplomes per als
usuaris més compromesos amb la biblioteca. En el
marc d’aquesta activitat també es va organitzar un
concurs de dibuix. L’activitat es va organitzar des de
la regidoria de cultura de l’Ajuntament de l’Espluga i
el personal de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. El regidor de cultura de l’Espluga, Jordi Torre, va
expressar que amb aquest esdeveniment el que es
pretén és premiar els usuaris que van a la biblioteca
durant el curs i que col·laboren amb la bibliotecària.

L’Espluga de Francolí ja disposa d’un servei de
telecomunicacions d’alta velocitat gràcies a un
projecte de radiofreqüència que va impulsar el
Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Espluga i l’execució de l’empresa
Aspwifi S.L. Durant
el mes de juny es va
instal·lar un dels repetidors a l’Espluga,
concretament a la
zona dels dipòsits de
Sant Miquel, que permet el desplegament
d’aquesta xarxa d’alta velocitat.
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IMPULS A LA CULTURA

LA CULTURAL JORDI FRANCOLÍ I L’AJUNTAMENT DE
L’ESPLUGA SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

La Cultural Jordi Francolí i l’Ajuntament de l’Espluga van signar al juny un conveni de col·laboració en que s’acordava
que l’administració local farà una aportació mínima anual
de 800 euros per a l’organització del festival, per enfortir la
base pressupostària del festival musical. Al document formalitzat entre les dues organitzacions, s’especificava que SIGNATURA DEL CONVENI. Cedida
les dues parts cooperaran en àmbits vinculats a la cultura.
Amb aquest nou conveni, el Riubombori ampliava la llista de col·laboracions de les administracions locals i territorials que donen suport al festival. La Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis Territorials de Tarragona; el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà i la Fundació Martí l’Humà – Tot Conca també donen suport al festival.

ARRANJAMENTS AL NOSTRE POBLE
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA REHABILITA
EL CAMÍ DE LA SEQUIETA

UNA VINTENA DE JOVES NETEGEN EL RIU
MILANS I EL NAIXEMENT DEL FRANCOLÍ

L’Ajuntament de l’Espluga va rehabilitar l’anomenat
camí de la sequieta aplicant paviment imprès i il·luminant l’espai. Es tracta d’un camí que connecta l’avinguda Catalunya amb la plaça i el carrer Canós i que voreja
l’antiga muralla medieval del segle XIV, de la qual encara se’n pot veure alguna part. Aquest camí estava en
molt mal estat, sense pavimentar i habitualment s’hi
acumulaven molts excrements de gossos i gats. Per
fer front a la degradació d’aquest espai, el consistori va
decidir desenvolupar-hi un seguit d’actuacions aprofitant treballadors del Pla d’Ocupació, i també es va voler donar més valor a l’arcada d’una casa que creua el
camí, que per això també s’ha il·luminat. Les actuacions
també van servir per reconduir una sèquia de rec que
transcorre just per aquest camí. “La sequieta” també rodeja les restes de l’antiga muralla medieval que
va protegir l’Espluga més enllà del segle XV i algunes
parts d’aquest mur encara són visibles actualment.

Nois i noies d’arreu del territori català van participar
el mes de juliol en un Camp de Treball a l’Espluga que
tenia per objectiu netejar la llera del riu Milans i el naixement del riu Francolí. Durant 15 dies, gairebé 25 joves van fer intervencions tècniques en aquest entorn
però també participaven en activitats de lleure i complementàries, com per exemple esdeveniments que
organitzaven entitats de l’Espluga durant aquelles
setmanes. La Fundació Escolta Josep Carol, creada
per Escoltes Catalans, coordinava el Camp de Treball
que tenia per objectiu netejar, mantenir, i recuperar
la zona del riu Milans, d’una banda, i recuperar la infraestructura de rec al naixement del riu Francolí, de
l’altra. Durant els primers dies els joves es van dedicar a eliminar la canya americana de la llera del riu i a
eliminar les deixalles situades en el naixement del riu
Francolí. Aquestes jornades també comptaven amb
la col·laboració de l’Associació CEN que desenvolupa
un projecte de regeneració del riu Francolí.

FOTO:

ELS NOIS I
NOIES DEL
CAMP DE
TREBALL.

Gerard Bosch

Cedida

EL CAMÍ DE
LA SEQUIETA.
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ÒPERA

EL LICEU FA ARRIBAR
‘IL TROVATORE’ A
L’ESPLUGA A TRAVÉS
D’UNA GRAN PANTALLA
El Gran Teatre del Liceu, en
col·laboració amb TV3 i TVE,
va apropar l’òpera a 169
municipis el passat 21 de
juliol amb ‘Liceu a la Fresca’, una projecció simultània
de ‘Il Trovatore’, a través de
grans pantalles instal·lades
en indrets emblemàtics.
D’aquesta manera el Teatre
del Liceu, continuava amb la
seva aposta d’estendre la
seva tasca pel territori amb
l’objectiu de fer arribar l’òpera a nous públics. Coincidint
amb les darreres funcions
d’aquesta òpera al Liceu
l’espectacle es projectava a
169 emplaçaments de tot
l’Estat Espanyol. A l’Espluga es va projectar al jardí
dels Francolins a les deu de
la nit, on s’emetia una de
les millors produccions de
la temporada 2016/17 del
teatre de la Rambla, mitjançant una gran pantalla. La
cita va ser seguida per més
d’un centenar d’espluguins.
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UN ANY MÉS D’ÈXIT

MÉS DE 4.000 PARTICIPACIONS A LES ACTIVITATS DE FAISTIU
La Setmana de la Joventut de l’Espluga de Francolí, més coneguda
com a Faistiu, va finalitzar amb
prop de 4.000 participacions a les
activitats organitzades al llarg de
9 dies. Hi va haver activitats per
a tots els gustos; esportives, culturals, sensibilitzadores, de lleure,
d’oci i musicals. Així mateix, les
activitats que van tenir un major
èxit van ser l’Splash Slide, un tobogan aquàtic on els participants
lliscaven amb un flotador per una
pendent de 75 metres d’allargada.
Aquesta activitat ja es va realitzar
l’any 2016 i enguany va repetir
l’èxit amb més de 300 infants i joves. “Si em permeteu l’expressió”,
un espai de formació, debat i reflexió que va organitzar l’AEiG l’Estornell també va tenir una amplia
acollida. Prop de 100 persones
van estar debatent sobre temes
relacionats amb el feminisme i les
persones refugiades. Al mateix
temps, a la plaça Montserrat Canals hi va haver un parc mòbil de
bicicletes cedit pel Servei Català
de Trànsit i un laberint làser pels
més atrevits. El Concurs de paelles
i la Festa del Motor són les dues
activitats que encetaven el Faistiu
i com cada any tenien una àmplia
participació. A la festa del Motor
hi va haver més de 100 pilots i al
Concurs de Paelles, 85 comensals

LICEU A LA FRESCA.
FOTO: Jordi Torre

CONCURS DE PAELLES. Cedida

i 9 equips que van competir per
emportar-se el premi a la paella
més gustosa, que va ser pel Miquel i el David, i la paella més original que va ser per les Purris. Les
Nits al Francolí va ser una de les
novetats de l’edició 2017; un espai
de trobada amb una oferta variada
de música, gastronomia i formació. En aquest espai s’hi va poder
veure Filferro, un duet acústic que
adapta al català temes clàssics
i universals de pop rock; les tarragonines Pdetas que van portar
música reivindicativa i el concert
de la Reus Big Band, una banda de
17 músic professionals de Reus i
rodalies. Aquest últim acte va ser
el més multitudinari del Faistiu,
amb diferència. Enguany no hi va
haver tarda d’inflables, però al
seu lloc hi va haver el Piscineja a
la piscina, una activitat de lleure
dedicada als jocs aquàtics que es
va realitzar en col·laboració amb
l’Oficina Jove de la Conca de Barberà. El tast de creps, la projecció
de la pel·lícula “Las tortugas también vuelan” de Bahman Ghobadi
o el cercle de percussió a càrrec
de Gerard Mallorquí, també es van
dur a terme als Jardins del Francolí i entre totes van acollir prop de
150 persones. Una altra activitat
que va agradar molt als joves va
ser el bany nocturn a la piscina
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que es va omplir de gom a gom.
A la caminada nocturna, que tenia
lloc el mateix dia, hi van participar
una cinquantena de persones i al
correbars de les Ovelles Esgarriades, un acte que ja fa anys que se
celebra en el marc de la Setmana
de la Joventut, hi van participar
més de 300 joves. Paral·lelament
a tots aquests actes, va tenir lloc
el Torneig de pàdel de la Setmana de la Joventut amb 15 parelles
masculines i 16 de femenines, i
el XXV Torneig de futbol sala que
es va allargar fins el 26 de juliol.
Finalment, la projecció de Salvatge –Alt Francolí, del director Pitu
Amigó, va omplir tot el Teatre del
Casal. Es tractava d’una pel·lícula
-documental que, a través de diferents històries, ens mostrava la
biodiversitat que hi ha als voltants
del riu Francolí. La Setmana de la
Joventut organitzada per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí,

ACTUACIÓ DE LA REUS BIG BAND. Cedida

l’Associació Juvenil Auvënguen i
el PIJ Francolí no s’hauria pogut
fer sense la col·laboració d’AEiG
l’Estornell, la Biblioteca pública
Mossèn Ramon Muntanyola, el
Casal de l’Espluga de Francolí, el
Club d’Escacs Espluga de Francolí,
el Club Atlètic Espluguí, el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, la

Direcció General de Joventut, la
Fundació Santa Maria de Siurana,
el Gerard Bosch, els Grallers de
l’Espluga de Francolí, el Motoclub
Francolí, l’Oficina Jove de la Conca
de Barberà, les Ovelles Esgarriades, el Servei Català de Trànsit i la
Unió de Botiguers i Empreses de
l’Espluga.

LA GRAN FESTA SEGUEIX EN BONA FORMA

FINALITZA UNA NOVA EDICIÓ DE LA FESTA MAJOR AMB MOLT ÈXIT EN TOTS ELS ACTES

NAIXEMENT DELS NOUS GEGANTONS NEOLÍTICS. FOTO: Jordi Torre

L’Espluga de Francolí obria oficialment els actes de Festa Major el
passat dimarts 25 de juliol al vespre amb el pregó a càrrec del Sr.
Ferran Civit Martí, diputat espluguí
al Parlament de Catalunya. Amb
tot però, previ al pregó ja s’havia
dut a terme el toc de campanes i
disparada de salves anunciant la
festa el mateix dimarts al migdia.
El dimecres a la tarda arribava la
final del 1r torn del curset de natació a la piscina municipal, seguida
d’inflables, la final del torneig de
pàdel i una nit de monòleg a càrrec
d’Albert Boira, a la Terrassa Esquitx. Dijous a la tarda arribava un
dels actes més esperats d’aquesta Festa Major, el naixement dels
nous gegantons neolítics, la terra i el pastor, a la Cova de la font
Major. Després del naixement dels
gegantons una cercavila conduïa al

JULIOL
públic assistent fins a la Plaça d’en
Canós, on dins els actes del centenari Muntanyola es va presentar el
recull de poesies “Dia Vindrà”, acte
que donava pas a la celebració de
la 5a edició del RUSC, Festival de
Poesia de l’Espluga de Francolí,
al Museu de la Vida Rural. La nit
del dijous venia marcada per la final del 25è torneig de futbol sala,
una Jam Session 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 inauguració del
nou parc de salut ubicat a la Plaça de Sant Isidre, i en aquest punt
es donava el tret de sortida a una
altra de les novetats d’aquest any,
una biciletada popular per participar-hi en família. Ja al migdia arribava el tradicional Concert-vermut, amb la brillant actuació de Lo
Pau de Ponts, que omplia de gom
a gom el Jardí dels Francolins, i a
la tarda, a la piscina municipal hi
tenia lloc el gran parc aquàtic, a la
Plaça Montserrat Canals s’hi celebrava el 3r International Bike City
organitzat pel club BTT Francolí
i al Passeig Cañellas les partides
simultànies d’escacs. També a
la tarda es celebrava la Cercavila
Gran amb tots els grups de cultura
popular de l’Espluga, que enguany
comptava amb la participació del
Basilisc pett de reus i Lo Tossino
de Tàrrega, que feien gaudir d’allò
més el públic assistent. El Museu
de la Vida Rural inaugurava l’exposició Casas/Rusiñol Per Catalunya
en carro. Ja a la nit, al Teatre del
Casal de l’Espluga, s’hi representava l’obra Segueix el teu cor d’Enric Mas. La música del divendres a
la nit venia marcada per la brillant
actuació d’Andrea Motis & Joan
Chamorro Quartet, que agrupava
més de mig miler de persones a
la Plaça de l’Església, seguida de
l’actuació del duet Shàkata, i pels
més joves, l’actuació del grup de
versions Hey! Pachucos, seguida de disco-mòbil amb Dj Molina, comptant amb l’actuació de la
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Batucada dels Diables i finalitzant
amb les Matinades dels Gralles
de l’Espluga. El dissabte s’iniciava
amb la 4a edició del RUSQUET, seguida de la inauguració de l’exposició fotogràfica d’activitats 20162017 del Centre Excursionista del
Club Atlètic Espluguí, i al migdia, a
la piscina municipal, s’hi celebrava
l’electro-vermut a càrrec de Sofa
Beats Studio & Dave B. Durant tot
el matí i la tarda també va dur-se
a terme la segona edició dels Retrats en Família. A la tarda arribava
la 40a edició de la Cursa Atlètica de
l’Espluga, que enguany comptava
amb més de 700 inscrits, i mentre
s’esperava l’arribada dels primers

tota la cultura popular espluguina fins a la plaça de la Vila, on es
duia a terme el bateig dels nous
gegantons neolítics i la gran ballada de Festa Major amb tots els
grups de cultura popular. A la tarda, es donava pas a dues novetats
més, els jocs de fusta familiars i
l’espectacle d’humor de El Conde de Cadiz. Acte seguit, la Plaça
de l’Església s’omplia de gom a
gom per gaudir del concert a càrrec 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’espectacle pirotècnic a càrrec dels
Diables de l’Espluga. El dilluns,

CONCERT DE LO PAU DE PONTS. FOTO: Jordi Torre

corredors, 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. Acte seguit a la Plaça Montserrat Canals,
s’iniciava l’actuació de l’orquestra
Selvatana. La nit jove venia de la
mà dels Animal i del grup de versions Dalton Bang, seguida de disco-mòbil amb Dj Molina. Com ja és
habitual, la nit jove va donar pas a
la xaranga 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 autoritats per dirigir-se
a l’eucaristia solemne en honor
als patrons de la vila, Sant Abdó
i Sant Senén. Un cop finalitzada
l’eucaristia, una cercavila dirigia a

dia del cós, donava pas als darrers actes d’aquesta Festa Major,
al matí amb l’espectacle infantil
“Aquafest” i la festa de l’escuma, i
a la tarda amb un magnífic concert
a càrrec de la cantautora catalana Judit Neddermann, guanyadora del premi Enderrock 2017 per
vot popular a millor cançó d’autor,
i que va sorprendre a les prop de
400 persones assistents amb
les seves cançons íntimes i amb
un gran directe. Aquesta edició
es presentava amb un programa
d’allò més complet amb activitats
de caire anual i que no poden faltar al programa, i alhora, amb activitats innovadores que afavorien
l’existència d’actes per a tots els
públics, gustos i franges d’edat.
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LA MILLOR PARTICIPACIÓ

FINALITZA LA 47A FESTA DE LA VEREMA DE LA DO CONCA DE BARBERÀ
AMB UN NOTABLE INCREMENT DE PARTICIPANTS
El darrer cap de setmana d’agost es celebrava una
nova edició de la Festa de la Verema de la DO Conca de Barberà a l’Espluga de Francolí, que enguany
en sumava 47, amb un important increment de visitants, amb unes bones expectatives de futur i una
molt bona valoració d’aquesta darrera edició. Els actes començaven el passat divendres 25 d’agost amb
dues activitats que ràpidament van penjar el cartell
de complert. El Museu de la Vida Rural acollia a les set
de la tarda un maridatge de conserves i embotits amb
vins i caves de la DO Conca de Barberà, dirigit per Josep Pelegrín, i a dos quarts de deu de la nit, l’Art Restaurant acollia la quarta edició del 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 Director dels Serveis Territorials d’Agricultura, el Sr. Àngel
Xifré, i les autoritats locals, seguida de la tradicional
piada i l’obtenció del primer most. També dissabte a
la tarda, més d’una vintena de joves d’entre 18 i 30
anys es donaven cita al Museu de la Vida Rural per
prendre part a un tast de còctels elaborats amb vins:
sangries, calimotxos.... La música i l’espectacle també
tindran un paper rellevant durant el cap de setmana,
i és que es va comptar amb les actuacions del grup
Anna d’Ivori, que va presentar els temes del seu darrer treball Rere els vidres, en una actuació sincera i
intimista, del grup Sardina’s Golden Rule, que oferiren
diferents estils de música com el funky, rock, Rhythm and Blues, swing... versionant diferents artistes
i oferint un directe molt energètic i amb música de
gran qualitat, un vermut electrònic a càrrec de Sofa
Beats Studio i Dave B, , i la rumba catalana del músic
targarí Carlitos Miñarro, presentant el seu nou treball

Impuls. El diumenge al matí apostava, un any més per
la reobertura del recinte firal, i per això es va organitzar també, la segona marxa a peu entre vinyes, amb
dos recorreguts diferents, un de 12 km i un de 5 km, i
dos tasts de vins durant la ruta, que va comptar amb
més d’una cinquantena de participants. Una altra de
les apostes per aquesta edició era la recuperació de
la cursa de portadores, organitzada per l’Associació
Juvenil Auvënguen, i que va congregar centenars de
curiosos a la Plaça Montserrat Canals, per presenciar com 4 parelles i una entitat es disputaven algun
dels premis que constaven de pernils, espatlles i lots
de vi, per les tres parelles més ràpides, per la parella
més ben caracteritzada de l’època i per l’entitat més

SOLIDARITAT

CONCENTRACIÓ CONTRA EL TERRORISME
La plaça de la Vila de l’Espluga de Francolí acollia unes 150 persones amb motiu de la concentració de rebuig al terrorisme del passat 24
d’agost a la tarda convocada per l’associació islàmica del municipi. L’acte començava a les set
de la tarda amb un minut de silenci. Tot seguit,
el president de l’associació islàmica, Rachid
Boutahri, llegia un manifest on s’expressava
el rebuig als atemptats i el suport a les víctimes i a les seves famílies. Desenes de manifestants portaven pancartes o cartolines amb
missatges. L’acte comptava amb l’assistència
de l’alcalde de l’Espluga, David Rovira, diversos
regidors del consistori, el rector del municipi,
Marcus Vinicius i representants del col·lectiu La
Conca Terra d’Acollida.

CONCENTRACIÓ DE REBUIG DELS ATEMPTATS.
PIADA I OBTENCIÓ DEL PRIMER MOST. FOTO: Jordi Torre

LaConcaDiari
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ràpida. Els amants del món del vi es van congregar,
també, diumenge a la tarda al vestíbul de Teatre del
Casal, per prendre part a un exitós concurs amateur
de tast per parelles, i que consistia en encertar, a cegues, una sèrie de vins presentats amb anterioritat.
Després d’un disputat desenllaç, la parella formada
per Jordi Nievas i Eli Musté es proclamaven guanyadors del premi de 200 euros. Si parlem de xifres, la
Festa de la Verema de la DO Conca de Barberà tancava l’edició del 2017 amb un centenar de copes més
venudes que en l’edició del 2016, més de 5500 copes
de vi i cava i més de 4000 degustacions gastronòmiques servides en més d’una vintena d’expositors, 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.
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CURSA DE PORTADORES. FOTO: Jordi Torre
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L’ESPLUGA CELEBRA L’ACTE INSTITUCIONAL DE
LA DIADA DONANT MOTIUS PEL «SÍ»

UN DELS CARRERS ARRANJATS. FOTO: Gerard Bosch

ARRANJAMENTS

La plaça de la Vila de l’Espluga de Francolí va acollir
l’acte institucional de l’Onze de Setembre. Desenes
d’espluguins van assistir a la convocatòria on diversos veïns del municipi i espluguins de fora vila, van
intervenir per donar motius per votar «Sí» l’1 d’octubre. L’acte, on es va cantar el Cant dels Segadors, va
comptar amb la intervenció del coordinador de l’ANC
a l’Espluga de Francolí, Jordi Saumell i de l’alcalde de
l’Espluga de Francolí, David Rovira. La Diada també
va comptar amb una nova edició de la tradicional caminada que va recórrer Sant Bernat, el castell de Milmanda i els Torrents per acabar a la plaça de la Vila
just abans de començar l’acte institucional.

FINALITZEN LES OBRES DE QUATRE CARRERS
DE L’ESPLUGA
El passat mes de setembre finalitzaven les obres dels
carrers Sant Blai, Anselm Clavé, Mossèn Serret i Pau
Casals de l’Espluga. Després de 5 mesos, els quatre
carrers del municipi presentaven una imatge renovada, s’hi va restablir el trànsit de vehicles, i s’hi va
instal·lar la senyalització vertical i reparar algunes façanes de cases d’aquests carrers. Amb un pressupost
de 349.848,95 euros, amb IVA inclòs, les actuacions
en aquests quatre carrers van servir per millorar la
pavimentació i els serveis soterrats. Un dels quatre,
el carrer Sant Blai, es va reconvertir en semipeatonal, mentre que els altres han mantingut el format
anterior.

ACTE INSTITUCIONAL DE L’11 DE SETEMBRE. FOTO: Josep Torres
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SETEMBRE

UNA BONA OFERTA

CREIX EL NOMBRE DE VISITANTS ALS MUSEUS
MUNICIPALS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ DURANT
ELS MESOS D’ESTIU
Els museus municipals van augmentar un 2% en global
els visitants d’aquest estiu respecte al del 2016, superant els 8.700 visitants entre els tres espais visitables
durant els mesos de juliol i agost,mentre que les consultes ateses a l’oficina de turisme municipal ho van fer en LES NITS TEMPLERES. Foto: Jordi Torre
un 20%. Les Coves van rebre la visita de 7.213 persones,
cosa que suposava un increment del 10,31% respecte l’any anterior. El mes d’agost va ser especialment
positiu ja que l’increment respecte l’agost anterior va ser del 14%. De tots els visitants rebuts en destacava que el 60% eren catalans, el 25% de la resta de l’estat espanyol i un 15% eren estrangers, majoritàriament francesos. El Museu de la Fassina Balanyà va ser visitada per 1.142 persones, i la Ruta Templera i Hospitalera va obtenir 407 visitants, amb un destacat increment durant el mes d’agost, en que es
van triplicar les visites respecte el 2016. Cal destacar, també, la bona acollida de les nits templeres amb
visites nocturnes, algunes d’elles amb sopar inclòs, que es van fer les nits de dissabte durant l’estiu, i a
les quals, a les edicions amb sopar inclòs hi van assistir 87 persones. Les consultes a l’oficina municipal
de turisme van augmentar un 20%, arribant a les 1.274 consultes efectuades i 2.337 persones ateses.

ACTE PER LA REPÚBLICA

LLUÍS LLACH REIVINDICA UNA NOVA REPÚBLICA CATALANA
Lluís Llach, diputat al Parlament
de Catalunya, va reivindicar a l’Espluga una nova república catalana
com a resultat del referèndum de
l’1 d’octubre. Llach va encoratjar el públic assistent, unes 500
persones, a votar “Sí” a la independència de Catalunya donant
valor a la història, la cultura i els
anhels de llibertat del país, però
destacant, per sobre d’això, que
és el futur el que ens estira, ens
convoca, és una riquesa que només tenim nosaltres. Amb totes
les localitats plenes i desenes de
persones dempeus, Lluís Llach va
encapçalar l’acte de la campanya
unitària pel Sí que es va celebrar el
passat 19 de setembre al vespre a
la plaça de l’Església. Llach va donar arguments en favor de construir una nova república catalana
del segle XXI. El diputat al Parlament de Catalunya va destacar
motius econòmics per votar “Sí”,
com per exemple la viabilitat del
sistema de pensions, però l’emo-

tivitat i la ironia van jugar un paper
important en el seu argumentari.
En acabar l’acte, l’Espluga per la
Independència i representants de
partits polítics van iniciar la penjada de cartells a l’Espluga en favor del “Sí” a la independència de
Catalunya. El primer cartell el va
penjar simbòlicament el mateix
Lluís Llach en un plafó ubicat a
l’espai en què es van celebrar els
parlaments. Després d’això, els representants de les entitats i dels
partits polítics van penjar cartells
en altres espais del municipi.

LLUÍS LLACH EN L’ACTE DEL SÍ. Cedida

LA FORÇA
D’UN POBLE

UN COL·LECTIU DE JOVES FA
UNA CRIDA PER IMPEDIR QUE
ES PRECINTI EL COL·LEGI
Un col·lectiu de joves va convocar
una mobilització pel divendres 29
de setembre per intentar impedir que es precintés l’Escola Martí
Poch, col·legi que el dia 1 d’octubre
havia d’acollir el referèndum. Els
joves animaven a tothom a participar-hi i, d’entrada, es van trobar
a la plaça Montserrat Canals per
celebrar-hi una assemblea en què
es va organitzar la mobilització
d’aquell cap de setmana. Després
de la trobada, el joves es van traslladar a les portes de l’Escola Martí
Poch per impedir que els Mossos
d’Esquadra precintéssin el col·legi
perquè s’hi pugués votar diumenge. Entre aplaudiments, després
convertits en crits de votarem i els
carrers seran sempre nostres, van
entrar a l’Escola Martí Poch, on van
acampar al porxo de l’escola i s’hi

SETEMBRE/OCTUBRE
van estar fins diumenge per evitar
que es precintés l’edifici, finalment
ja constituïts com a Comitè en Defensa del Referèndum a l’Espluga.
De fet, la resistència pacífica va ser
un dels punts que més es va remarcar, i també es va insistir en el
fet de no convertir la concentració
en una festa. Els joves també van
dormir-hi, per fer resistència pacífica, durant tot el cap de setmana.
La proposta dels espluguins seguia la línia de la iniciativa d’Escoles
Obertes per omplir les escoles per
impedir que poguessin ser precintades. Els joves acampats al porxo
del col·legi electoral van organitzar
diverses activitats lúdiques per
mantenir obert l’edifici fins diumenge. Entre les propostes en
destacava un tast de carquinyolis,
una cursa de sacs o un campionat
de “pedra-paper-tisora”.
FOTO: Albert Griñó
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FESTA REIVINDICATIVA

L’ESPLUGA MÉS FESTIVA SURT AL CARRER PER
DEFENSAR EL REFERÈNDUM DE L’1-O
Unes 300 persones es van concentrar el diumenge 24 de setembre al matí a la plaça de la Vila de l’Espluga clamant “democràcia” en defensa del referèndum de l’1 d’octubre. Just una setmana
abans de la convocatòria, la crida de les entitats independentistes
va comptar amb la participació de part de la cultura popular del
municipi i el suport unànime del consistori espluguí. La mobilització reivindicativa es va mesclar amb un ambient festiu que va
omplir la plaça. D’una banda, els representants de l’Ajuntament i
el coordinador de l’Espluga per la Independència reivindicaven la
resistència pacífica, tot criticant l’ofensiva de l’Estat espanyol per
frenar el referèndum. La reivindicació es va traslladar al carrer amb
una estampa festiva. La família de Gegants Neolítics, els Gegants
de la Germandat de la Santíssima Trinitat, els Grallers, la colla gran
i infantil del Ball de Bastons i el senglar dels Diables de l’Espluga
i la batucada de la colla infantil
es van sumar a la denominada “Marató per la democràcia”.
D’altra banda, la crida també va
incloure una encartellada popular que a l’Espluga va acabar
amb la penjada de la paraula
“democràcia” a la plaça de Sant
Isidre, unes lletres visibles des LA MARATÓ DE LA DEMOCRÀCIA.
del carrer Anselm Clavé.
Cedida

SÍ, VA SER UN REFERÈNDUM

1 D’OCTUBRE, EL DIA EN QUÈ LA CONCA VA DESCONNECTAR D’ESPANYA
Malgrat tot, a la Conca de Barberà
aquest diumenge es va poder votar. Tot i haver declarat la convocatòria il·legal, haver-la perseguit i dificultat fins l’últim minut i amb tot,
també amb l’ús de la violència. Tot
i això, que podria ser un parèntesi
molt més llarg, a la Conca 11.262
persones van exercir el seu dret a
vot. La jornada de l’1-O començava
molt d’hora, dies abans. Fins i tot
en la clandestinitat per tal de tenir
plans de contingència i esquivar
l’ofensiva de l’Estat per frenar el
referèndum. Sota les grades d’un
teatre, en vehicles de particulars
creuant tot el país per transportar

paperetes o a les portes dels col·
legis, com a l’Espluga, on desenes
de joves hi van acampar des de
divendres. Incansables, actius, inventius i alguns ingenus però que
no hi volien faltar. Tots aquests,
com el mateix Govern, lluitant per
fer possible una convocatòria que
haurien preferit en altres circumstàncies. Un referèndum per a tots,
malgrat que molts no l’han volgut
reconèixer, era l’oportunitat per dir
“No”, “Sí” o votar en blanc. Sota la
foscor de la nit es coïa tot, tot arribava al col·legi electoral, fins que
s’anunciava als centenars de persones que estaven a l’escola que

tot estava al seu lloc, i tot estava
a punt. Eren les sis del matí. La
sensació era que tot aniria rodat,
la gent es saludava contenta perquè aquell diumenge van decidir
aixecar-se ben d’hora per fer allò
que fa tants anys que esperaven,
alguns li diuen violentar la llei,
d’altres fer el vot de la seva vida.
El dia es despertava lentament,
va ploure i començava amb el cel
gris. Fora del col·legi es respirava
una calma estranya. La visita dels
Mossos d’Esquadra no espantava,
la gent s’aturava, es feia un silenci
i tothom ho observava. Més tard,
aquesta sensació s’alterava, en
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una pantalla de televisió s’estaven
emetent imatges en directe de les
primeres actuacions amb força de
la policia espanyola. Desenes de
persones s’ho miraven, atònites.
El que veien no entrava en el seu
imaginari, com a mínim pels més
joves. El col·legi electoral obria les
seves portes puntualment a les
9, a l’Espluga hi havia hagut alguna complicació i les votacions
començaven minuts més tard. A
la resta de la Conca, tranquil·litat.
Aplaudiments quan entraven els
primers votants, es donava preferència a la gent gran o amb dificultats de mobilitat. Hi havia urnes,
paperetes i la gent votava: hi havia
referèndum. Creixien les imatges
de violència per part de la Guàrdia

votació, però deixava un balanç de
12 ferits i gent espantada. Al migdia el referèndum es reactivava
a Sarral i hi acabaven votant 685
persones (633 “Sí”, 35 “No”, 16 en
blanc i 1 de nul).
Sarral es recuperava, però a
la resta de la comarca s’encenia
l’alarma. Creixia la tensió i, en determinats moments, hi havia corredisses. Es crearen cues, de més
d’una hora a Montblanc i a l’Espluga, per votar. El neguit es trencava
de tant en tant amb aplaudiments,
sigui per una persona gran que havia votat o per la gent que ofereia
menjar a la població concentrada des de feia hores. A poc a poc,
tornava la tranquil·litat al carrer. La
calma es consolidava al migdia, hi

EL COL·LEGI MARTÍ POCH EL DIA 1 D’OCTUBRE. FOTO: Josep Torres

Civil i de la Policia Nacional i, de retruc, també augmentava el neguit
i la incertesa. De sobte tot es trencava. Més d’una trentena d’agents
de la Guàrdia Civil es presentaven
a Sarral, on desenes de persones
protegien els accessos del Casal
Municipal de la Gent Gran. Veïns
del municipi intentaven resistir
pacíficament per evitar l’entrada
dels agents al col·legi electoral.
Després de pràcticament una hora
bloquejant la porta, finalment els
sarralencs desistien i alliberaven
el pas. La Guàrdia Civil hi accedia,
però no hi trobava material del referèndum. La resistència havia estat efectiva per als partidaris de la

havia gent que abandonava l’espai
per anar a dinar, però s’insistia que
ningú marxés. L’ambient era molt
estrany. En aquest punt arribaven
pagesos amb els seus tractors,
es coordinaven amb desenes de
joves que portaven tres dies vigilant les carreteres de la comarca.
L’objectiu: alentir el trànsit si arribava la policia de l’Estat. De recursos per contenir l’arribada n’hi
havia d’altres: pregons cridant a la
mobilització, tocs de campanes,
petards o el crit de “carquinyoli” a
l’Espluga. De fet, a la tarda a l’Espluga tot era normal excepte d’un
moment en què desenes de persones haurien descobert un agent

OCTUBRE
de la policia espanyola infiltrat entre la massa de gent. Altra vegada,
corredisses i xiulets. Però res, ja
semblava gairebé impossible que
impedissin acabar la jornada tal
com estava previst. Per si no era
així, desenes de persones amb
tractors i vehicles particulars es
van repartir per les diferents carreteres d’accés a l’Espluga. Arribaven les vuit del vespre, els col·legis electorals tancaven les portes,
a la Conca s’havia pogut votar.
D’entrada el pla dels pagesos era
dificultar la circulació de la policia espanyola, finalment l’accés
al poble es va tallar. Els pagesos
controlaven l’accés a la vila. Malgrat l’anormalitat de l’estampa,
era un dels pocs mecanismes per
recomptar els vots amb tranquil·
litat. A Montblanc, per exemple,
es va apostar per emportar-se
les urnes a l’Ajuntament i fer el
recompte allà. Es demanava paciència per conèixer els resultats.
De moment ningú es movia, centenars de persones esperant el
balanç final del referèndum, una
concentració mai vista. Excepte
els qui estaven fent el recompte,
la resta de la gent agafava aire i,
per fi, es relaxaven. Minuts més
tard, nova ovació al carrer, ara pels
membres de les meses que sortien del col·legi. Es feien públics els
resultats, a la Conca el suport del
“Sí” s’enfilava per sobre del 94 %.
La gent celebrava dues victòries:
el referèndum s’havia fet i havia guanyat el “Sí”. Tot plegat es
va escenificar, a l’Espluga, amb la
tornada al col·legi de les desenes
de persones que havien vigilat i
bloquejat l’accés al municipi. La
gent els feia un passadís i tothom
aplaudia ben fort, així és com els
centenars de persones que prèviament havien pogut votar van
agrair la feina dels seus veïns. Ells,
majoritàriament joves, duien clavells a les mans i alguna pancarta.
En d’altres comptesses electorals
s’aplaudeix als líders guanyadors,
aquesta vegada tot anava dirigit a
gent anònima del poble.

OCTUBRE
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NOVETAT I ÈXIT

MÉS DE 1000 VISITANTS A LA PRIMERA EDICIÓ
DE LA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
La primera edició de la Fira de la
Cervesa Artesana de l’Espluga de
Francolí rebia, el passat dissabte 7
d’octubre, la presència de més de
mil visitants que van aplegar-se a
la plaça i al carrer del Castell, espai que va omplir-se d’estands de
cervesers, productors locals, food
trucks i espectacles en viu durant
l’horari d’obertura de la fira. La xaranga Simpha, de recent creació a
la Conca de Barberà, era l’encarregada de donar el tret de sortida a
la festa, conduint al públic en format de cercavila des de la plaça de
l’Església fins al recinte firal. A la
tarda, les actuacions infantils, de
dansa i foc i la música en viu de
Maria Jacobs i Leitmotiv van ser
els elements que van donar valor
afegit a aquesta primera edició
de la Fira de la Cervesa Artesana
L’esdeveniment va superar amb
escreix les expectatives, ja que
en el transcurs de la jornada es
van vendre un miler de gots, i els
cervesers van servir més de 850

litres entre les
més de trenta
varietats de cervesa
artesana.
Els
productors
locals també van
sobrepassar les
seves
previsions, tant en la ASSISTENTS A LA FIRA DE LA CERVESA. FOTO: Jordi Torre
venta de coques
salades com d’altres productes Tullet i dues food trucks: Barbalocals i gastronòmics. La prime- coa Plus i La Baba Lola. L’objectiu
ra edició de la Fira de la Cervesa principal d’aquesta Fira, impulsaArtesana de l’Espluga de francolí da per la regidoria de turisme, era
va comptar amb la presència de donar un valor afegit al nucli antic,
9 productors de cervesa artesa- així com potenciar turísticament el
na: Cerveses Boixets, Cerveses lo municipi i impulsar el comerç local
Vilot, Cerveses Matoll, Cerveses oferint la possibilitat als producCasa Dalmases, Cerveses Segar- tors espluguins de ser presents a
reta, Les Clandestines, Cerveses la mostra promocionant els seus
Rústica Bufona, La Surfera Beer i productes, i el gran èxit d’aquesta
Cerveses La Nou, 6 establiments primera edició ja fa pensar en la
locals de pastisseria, fleca, dolços fira de l’any vinent i en la consolii cansaladeria: Pastisseria Cobo, dació d’aquest esdeveniment en el
Cansaladeria Glòria, Pastisseria futur, que de moment es mantinFarré Gamell, El Petit Gourmand, drà el mateix emplaçament.
Pastisseria Cabal i Forn de pa Cal

REGAL D’ANIVERSARI

L’ADF DE L’ESPLUGA ESTRENA COTXE I HOMENATJA
ALS SEUS FUNDADORS
L’Associació de Defensa Forestal (ADF) de l’Espluga de
Francolí celebrava el diumenge 22 d’octubre el 30è aniversari de l’entitat al parc fluvial. La jornada, que començava
al matí amb un esmorzar popular, comptava amb una trobada de vehicles d’emergència que enguany arribava a la EL NOU VEHICLE DE L’ADF. Foto: Gerard Bosch
tercera edició. Coincidint amb aquesta celebració, l’ADF va
presentar el seu nou cotxe, un Mitsubishi L200 equipat amb una cisterna per a extinció d’incendis. La
compra del nou vehicle ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i a les aportacions de veïns i empreses locals. Cap al migdia, l’ADF va fer un reconeixement als socis fundadors de
l’entitat a qui va lliurar uns records de la jornada. Ramon Cots, Josep Amill, Josep Cantí, Ramon Roselló i
Fidel Palau pujaven a l’escenari i dirigien algunes paraules als assistents. David Sáez, president de l’ADF
de l’Espluga de Fancolí, agraïa la tasca dels voluntaris i també dels cossos que havien participat en la
trobada de vehicles. La festa d’aniversari acabava amb un dinar de germanor al mateix indret.
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PARTICIPACIÓ MOLT POSITIVA

VISITA, DESTIL·LACIÓ I DEGUSTACIÓ GRATUÏTA AL MUSEU DE LA FASSINA BALANYÀ DE
L’ESPLUGA DURANT LES JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
El Museu de la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí, l’única destil·leria d’aiguardent del segle XIX visitable de tot Catalunya, participava un any més en les
Jornades Europees del Patrimoni 2017 oferint la visita gratuïta els dies 6, 7 i 8 d’octubre. La Fassina Balanyà va ser una indústria de caire 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 suport de la Fundació Lluís Carulla
i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya van
realitzar un treball d’estudi, investigació i recuperació

DEGUSTACIÓ DE LICORS A LA FASSINA BALANYÀ. Cedida

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 als llarg dels tres darrers segles. El visitant
d’aquest museu de l’Espluga de Francolí podia veure
el funcionament d’una destil·leria durant els anys de
la postguerra civil espanyola i coneixerà els processos productius per obtenir alcohol i els seus derivats,
a partir de la brisa del raïm. El visitant copsava també
la importància d’aquesta activitat durant la revolució
industrial de Catalunya, que va permetre un desenvolupament accelerat del teixit industrial català, en
l’audiovisual inicial. La visita acabava amb una destil·
lació en directe i una degustació d’aiguardent i licors.
Les Jornades Europees del Patrimoni, en les quals
Catalunya pren part des de la seva creació l’any 1991,
són cada tardor una eina de difusió i coneixement
del nostre patrimoni. Aquesta iniciativa, que se celebra a escala internacional amb el suport del Consell
d’Europa, vol fomentar el coneixement i respecte pel
patrimoni cultural i artístic mitjançant activitats als
monuments, jaciments arqueològics i museus, entre altres recursos patrimonials de tot Catalunya. Les
Jornades compten amb la participació de nombroses
institucions del país i es desenvolupen a prop de 200
municipis repartits en el territori català i ofereix més
de 300 activitats.

S’APROVA UNA REBAIXA DEL 2% DE L’IBI
L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar una rebaixa del 2% de l’Impost de Béns Immobles després de cinc anys en què la taxa s’havia mantingut congelada. La rebaixa de l’IBI de cara al 2018 es va
aprovar durant el Ple Municipal del mes de setembre i va comptar
amb el suport de tots els grups del consistori. L’última vegada que
s’havia modificat aquest impost va ser el 2012 quan el Govern
espanyol va aprovar un increment del 10%. Poc abans, també durant el període de crisi econòmica, l’Ajuntament de l’Espluga havia
aprovat una pujada també del 10%. Aquesta rebaixa de l’IBI a l’Espluga arribava després que l’Ajuntament hagués cobrat el 100%
de l’IBI de les autopistes, un creixement dels ingressos que va
permetre la rebaixa d’aquest impost. D’altra banda, el consistori
també està redactant les noves ordenances d’obertura d’establiments comercials per adaptar-se a la legislació vigent. La nova
taxa d’obertura de comerços preveu que es puguin aplicar bonificacions per als establiments que s’obrin al nucli històric del municipi amb l’objectiu de reforçar el teixit comercial d’aquesta zona.

EL CONSISTORI APROVA
EL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
Amb el vot favorable dels onze regidors de l’Ajutament de l’Espluga
es va aprovar el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) durant la sessió ordinària del Ple del
mes de novembre. El projecte de
redacció de les normes i plantejaments urbanístics, que va arrancar
el 2004 amb els primers passos, va
quedat aprovat definitivament i per
unanimitat. El projecte inicial es va
redactar abans de la crisi econòmica i, des de llavors, s’han produït
molts canvis en tots els aspectes,
també a nivell d’urbanisme.

NOVEMBRE
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GRAN RECORREGUT GUIAT

L’ESPLUGA RECONDUEIX EL GR 175
PEL CENTRE SENYALITZANT-LO AMB RAJOLES DE CERÀMICA
L’Ajuntament de l’Espluga va senyalitzar amb rajoles de ceràmica
el pas pel municipi del GR 175, el
sender que enllaça els tres monestirs cistercencs. El consistori
va aprofitar aquesta acció per reconduir el recorregut de la Ruta del
Cister pel centre del municipi. La
senyalització de trams urbans del
GR 175 amb rajoles de ceràmica
és un projecte del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Aquest
any passat l’Espluga es sumava a
la iniciativa modificant part del recorregut del sender i per això es va
senyalitzar el seu pas per alguns
dels carrers principals del muni-

cipi. Fins ara, el traçat del GR 175
passava per l’avinguda Catalunya i
la carretera de Poblet, mentre que
ara entra al nucli històric pel carrer de la Font, el carrer Major i el
carrer Torres Jordi. El recorregut
també enfila el carrer Lluís Carulla
per arribar a la rotonda del Casal,
punt en què la ruta es dirigeix al
Monestir de Poblet passant per la
carretera de Poblet. Amb el canvi
de recorregut s’espera que pugui
augmentar el pas de turistes pel
centre de la vila, ja que l’any passat el GR 175 el van recórrer més
d’11 mil persones, majoritàriament a peu.

SUMANT ESFORÇOS

L’ESPLUGA DÓNA UN NOU IMPULS AL VOLUNTARIAT SOCIAL
El projecte de voluntaris que l’any
2013 va crear l’Ajuntament de
l’Espluga es tornava a impulsar la
passada tardor, ara sota el paraigües del Casal de l’Espluga, amb
presentacions en públic per explicar els objectius d’aquesta xarxa de
voluntaris del municipi. La primera
d’aquestes xerrades va ser en el
marc de les ponències que organitza la Formació Permanent de l’Espluga i es va celebrar el dijous 23 de
novembre. La presentació va anar
a càrrec de l’educadora social de
l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de la tècnica de joventut de
l’Espluga. En el primer intent d’impulsar la xarxa de voluntariat es va
topar amb entrebancs legals pels
quals l’Ajuntament no podia encapçalar la iniciativa, com estipula
la Llei del Voluntariat que va aprovar el Parlament de Catalunya l’any
2015. Ara, l’exposició del projecte
de Voluntaris per l’Espluga també

passarà per les aules de l’Institut
Joan Amigó per donar-lo a conèixer entre els més joves i ser una
opció per al servei comunitari que
desenvolupen alguns dels alumnes
del centre. Voluntaris per l’Espluga
és un projecte de voluntariat social
i comunitari que neix amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de
persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social i posa
sobre la taula vies de col·laboració
diverses. Per exemple, la iniciativa contempla l’acompanyament
de gent gran, l’ensenyament d’un
idioma o l’atenció a joves amb risc
d’exclusió social, entre d’altres. El
Casal de l’Espluga de Francolí és qui
ha abanderat aquest nou projecte,
compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, que
n’és l’impulsor. També hi col·labora
l’Oficina Jove Conca de Barberà, el
Punt d’Informació Juvenil Francolí i
l’Àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.

NOUS USOS

L’AJUNTAMENT COMPRA
L’EDIFICI DE CAL CABEÇA PER
UBICAR-HI LES OFICINES
L’Ajuntament de l’Espluga va fer
efectiva la compra de l’edifici de
Cal Cabeça situat a la plaça de la
Vila amb l’objectiu, a llarg termini,
de remodelar-lo i traslladar-hi part
de les oficines de l’ajuntament. El
passat divendres 10 de novembre l’alcalde de l’Espluga, David
Rovira, va signar davant de notari
l’adquisició de l’emblemàtic edifici
per 150.000 euros. El de Cal Cabeça és un projecte que feia molts
anys que estava sobre la taula del
consistori i, de fet, la iniciativa va
existir des de la recuperació de la
democràcia. Ara el consistori va
tenir l’oportunitat de comprar-lo i
s’obre per davant un projecte de
remodelació que acabaria amb el
trasllat de les oficines de l’administració local. Aquesta és la intenció de l’equip de govern, però
es tracta d’una iniciativa a llarg
termini per la qual aquest any se’n
redactarà el projecte.

EDIFICI DE CAL CABEÇA.
FOTO: Gerard Bosch

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
DE VOLUNTARIAT. Cedida
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TALLER DE SALUT

MÉS D’UNA VINTENA DE
DONES PARTICIPEN AL
TALLER DE SALUT EMOCIONAL
El passat dimarts 21 de novembre,
després de 9 sessions, va acabar
el taller de salut emocional que
va comptat amb la participació de
més d’una vintena de dones. Organitzat per l’Ajuntament de l’Espluga, l’activitat se celebra des dels
darrers tres anys i té una demanda
superior a les places que s’ofereixen. En el taller del passat any es
va treballar l’autoestima, l’empatia
i tècniques de relaxació, entre d’altres, tot plegat per millorar la salut
emocional. El taller el va impartir la
psicòloga Laura Anglès i es va celebrar els dimarts a l’antic institut
de l’Espluga. La dinamitzadora de
les activitats es va mostrar satisfeta amb els resultats del taller i va
destacar que havia estat un grup
molt unit, molt cohesionat, perseverants i molt participatiu.

NOVEMBRE/DESEMBRE

L’ESPLUGA OFEREIX L’HABITATGE DE L’ESTACIÓ A CANVI
DE TASQUES DE GUARDA I MANTENIMENT
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí treia a concurs la licitació del
servei de guarda i manteniment de l’estació de tren del municipi
després que l’anterior arrendatari se’n anés. La licitació comportava
que l’adjudicatari s’hagi de fer càrrec de la neteja i manteniment de
l’exterior de les instal·lacions, jardineria i gestió dels espais com la
sala d’espera o els lavabos. El concurs també regulava que s’ha de
mantenir l’habitatge ubicat a la planta superior de l’edifici. La concessió té una durada inicial de dos anys, que es poden prorrogar, i el
servei de guarda es retribueix amb l’ús de l’habitatge sense càrrec,
propietat d’ADIF i arrendat per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

GRAN INICIATIVA

UNA TRENTENA D’INFANTS
VIUEN L’AVENTURA DE BUSCAR
EL TIÓ AL BOSC DE POBLET
L’estrena de l’aventura d’anar a
buscar el tió al bosc va comptar el
diumenge 3 de desembre al matí
amb més d’una trentena de nens i nenes. L’activitat, impulsada per
l’Ajuntament de l’Espluga i coordinada per l’empresa Drac Actiu, va congregar en total una vuitantena de persones que van trobar-se a l’Alberg
Jaume I per tal de començar un petit itinerari pel Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet amb l’objectiu de trobar el tió de cada infant.
Un personatge màgic va sorprendre els infants, tot explicant històries
sobre els tions i guiant-los per trobar-los. Després d’una petita caminada, els nens i nenes van trobar el seu tió i van endur-se’l amb l’objectiu
d’alimentar-lo perquè el dia de Nadal cagués amb força. La participació
va ser molt superior a la que s’esperava i l’activitat va ser molt bonica i
il·lusionant i fa preveure que la iniciativa es repetirà per la bona rebuda
que va tenir. En acabar, els assistents van recarregar energies amb un
tros de coca amb xocolata.

UN DESIG FET REALITAT

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ DE L’ESPLUGA
L’Espluga entrava a la fase final de construcció el nou pavelló a finals d’aquest 2017. Per ara el calendari de les
obres s’està complint i, com estava previst, la nova instal·
lació esportiva està pràcticament enllestida. L’estructura
de l’edifici es va acabar a l’agost i el nou pavelló ja compta FASE FINAL DE LA CONSTRUCCIÓ DEL
amb els aïllaments, el terra i la zona de vestidors enllesti- PAVELLÓ. Foto: Gerard Bosch
da. Pel que fa a les dates, la certificació de l’obra es va fer
abans d’acabar l’any i està previst que s’inauguri durant el mes de febrer del 2018, dedicant una jornada
sencera per celebrar la inauguració del nou pavelló.

DESEMBRE
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TOTALMENT DEL POBLE

LA CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA GUANYA EL SEGON
PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Un total de 119 espluguins de més de 16 anys (3,7%)
van participar, entre els dies 1 i 11 de desembre, a les
votacions de la segona edició dels pressupostos participatius celebrada a l’Espluga de Francolí. D’entre els
119 vots, el projecte de la construcció d’una vorera a
la Carretera de Poblet entre l’encreuament del Camí
de la Cometa i la Placeta del Carrer Escodines, en va
resultar l’opció més votada amb un total de 78 vots,
un 65,5%. La construcció d’un recinte a l’aire lliure tancat, ubicat al final de la Rambla Lluís Companys, per
poder utilitzar coma zona d’esbarjo i com a pipi-can
per a gossos, amb el trasllat de la gossera municipal a
la zona annexa de la deixalleria municipal i l’adquisició
d’una màquina amb lector de xip per poder localitzar
als propietaris dels gossos extraviats va obtenir 40
vots, un 33,60%. També hi va haver un vot en blanc,
un 0,90%. En aquest segon procés de pressupostos
participatius es sotmetien a votació aquests dos projectes, tots ells valorats en 18.000 euros, i que van
procedir de les propostes que els propis espluguins
van poder presentar durant el mes de novembre.
L’obra guanyadora preveu la construcció d’una vorera
a la Carretera de Poblet entre l’encreuament del Camí
de la Cometa i la Placeta del Carrer Escodines, acon-

ESPAI ON S’UBICARÀ LA NOVA VORERA. Cedida

seguint així la continuació de la vorera ara ja existent
en aquella banda de carrer, atenent que actualment
obliga a transitar als vianants per la calçada, tot havent de creuar el carrer amb la perillositat que això
comporta. A més a més, aquesta actuació servirà per
a millorar l’estètica de la zona, evitant la caiguda de
pedres i terres a la carretera, i permetrà arranjar la
part de zona verda que hi ha en aquest encreuament,
dignificant aquell espai que actualment es troba força
malmès. Des de l’Ajuntament es valora positivament
l’experiència tenint en compte que, tot i que el nombre de votants va ser lleugerament inferior a la primera edició, en que van participar a les votacions 133
espluguins, aquest cop les dues propostes que es van
sotmetre a votació van ser provinents de la mateixa
població, a diferència de la primera edició, on les tres
propostes que es van sotmetre a votació procedien
directament del mateix Ajuntament.

LES FORCES
INDEPENDENTISTES
L’ESPLUGA IMPULSA DE NOU UNA CAMPANYA PER PREVENIR EL GUANYEN A L’ESPLUGA AMB
JxCAT AL CAPDAVANT
CONSUM D’ALCOHOL EN MENORS

MENORS I ALCOHOL, NO GRÀCIES

La regidoria de joventut i festes de l’Ajuntament de l’Espluga va tornar
a posar en marxa la campanya de prevenció del consum de l’alcohol en
menors d’edat, just abans de les festes nadalenques. La iniciativa englobava els comerços que tenen a la venda alcohol, aquests establiments
van rebre una carta explicativa de la campanya i un cartell amb el lema
“Aquí no venem alcohol a menors”. Els comerços van penjar aquest rètol
en un espai visible i fer complir la normativa. A més a més, en el marc
d’aquest programa de prevenció també es van repartir fullets informatius tant als adolescents com als pares per tal de conscienciar-los dels
efectes negatius del consum d’alcohol. La campanya, que impulsa el
consistori, ja es va fer durant el primer trimestre d’aquest 2017 i remarcava que l’alcohol és una droga legal de fàcil adquisició, fet que permet que els menors hi puguin accedir de manera més directa. El consum
d’alcohol és un dels factors principals que afavoreixen l’aparició de problemes socials i de salut, però és una substància que els joves assumeixen com a menys perillosa. De fet, el consum de begudes alcohòliques
entre els menors d’edat ha augmentat en els darrers anys.

Junts per Catalunya va ser la força
més votada a l’Espluga en aquestes eleccions al Parlament de
Catalunya amb 898 vots, seguit
d’Esquerra Republicana amb 741
vots. Tot i el suport majoritari per a
les forces favorables a la independència, Ciutadans va ser la tercera
llista més votada amb el suport de
234 electors. Més enllà de les tres
primeres forces, a l’Espluga els
socialistes van obtenir 171 vots i
la CUP 117 vots. El PP va sumar
65 vots, En Comú Podem 58 i el
PACMA 10 vots. Finalment, es van
registrar 9 votacions en blanc i 9
nul·les.
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IL·LUSIÓ INFANTIL

SIAU 2017

Més d’una vintena de nens i nenes van participar el
passat diumenge 24 de desembre en el popular cagatió de l’Espluga que enguany es va celebrar a la plaça
Montserrat Canals i amb un espectacle musical que
va amenitzar l’acte. L’acte festiu enguany va tenir un
ambient diferent pel fet que va coincidir en diumenge
i es va celebrar durant el matí. A les 11 del matí va
començar l’espectacle musical a càrrec del pastoret
del grup Plus Arts, mentre que a tres quarts de 12 els
infants van fer cagar el tió gegant.

Com és tradicional, l’Home dels Nassos, un personatge que té tants nassos com dies li resten a l’any, es
va deixar veure pels carrers de l’Espluga el passat diumenge 31 de desembre acompanyat per la seva ajudant i amb l’acompanyament musical dels Grallers del
municipi. L’Home dels Nassos va recórrer alguns carrers de la vila a partir de les 12 del migdia per acomiadar l’any amb els infants de l’Espluga. El personatge va
ser rebut per desenes de nens que esperaven la seva
arribada a la plaça de l’Església. La comitiva va repartir
caramels i nassos i va ballar algunes cançons amb els
infants. El recorregut va acabar a la plaça Montserrat
Canals fins on el van seguir diverses persones.

DESENES D’INFANTS FAN CAGAR EL TIÓ
POPULAR DE L’ESPLUGA

L’HOME DELS NASSOS VISITA ELS INFANTS PER
ACOMIADAR L’ANY

FOTO: Gerard Bosch

PRESSUPOSTOS

L’AJUNTAMENT APROVA UN PRESSUPOST DE 4,7 MILIONS D’EUROS PER AL 2018
L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar inicialment aquest desembre en el Ple Municipal el pressupost per al
2018 de 4.738.810 euros amb el vot favorable de l’equip de govern i l’abstenció dels regidors de Som Espluga. La partida més destacada és la que es destinarà a la instal·lació del camp de futbol de gespa artificial,
una inversió fixada en 500.000 euros. També hi ha la creació d’una nova partida per polítiques d’habitatge
de 4.000 euros i l’augment a 20.000 euros per als pressupostos participatius. També en destaca els 9.000
euros de manteniment que permetran pintar l’Escola Martí Poch i la partida de 5.300 euros per pintar el
Pavelló del Casal. Un altre espai que s’adequarà és el local de l’Agrupament Escolta i Guia l’Estornell ubicat
a l’antic Escorxador Municipal, on el consistori hi dedicarà 10.000 euros. També s’anunciava una actuació
“de xoc” en els parcs infantils del municipi per arreglar i posar al dia els aparells i atraccions, s’hi invertiran
18.000 euros. Dels comptes municipals també en destaca l‘adhesió de l’Espluga al consorci de televisió de
TAC12, unint-se així amb els pobles i ciutats del Camp de Tarragona que ja en formen part i incloure’s dins
de la cobertura informativa de la televisió i els serveis que ofereix TAC12. La partida prevista és de 30.000
euros però que podria anar a la baixa en funció dels acords que es tanquin amb el consorci de la televisió
pública. En el capítol d’inversions també en destaquen els 70.000 euros que es destinaran a l’arranjament
de camins i a millora del camí del dipòsit de Sant Miquel. L’ajuntament comprarà aquest any un elevador
per al Cementiri Municipal per facilitar les tasques dels enterraments, sobretot pensant en els nínxols més
alts. També s’avançava que es farà una primera intervenció a l’edifici de Cal Cabeça, pressupostada en
25.000 euros, i que servirà per netejar part de l’immoble i dur a terme petites actuacions de manteniment.

GRUPS MUNICIPALS

Com a grup municipal creiem que podem presentar un balanç positiu de
la nostra actuació al llarg del 2017.
Des del punt de vista d’integrants de
l’equip de govern, hem mantingut
l’estabilitat i l’entesa en uns moments
que no han estat fàcils per a ningú,
a causa del moment polític que hem
viscut al llarg d’aquest any.
Les nostres decisions han estat
unànimes i hem mantingut la coherència per tal de poder fer front als
reptes que se’ns han plantejat.
Hem participat en tots els actes
polítics en defensa de la democràcia i
la llibertat, tant en els que s’han fet a
l’Espluga, com arreu de Catalunya o a
Brussel·les, i que han estat convocats
unànimement.
Hem aprovat totes les propostes,
fetes de manera conjunta, que ens ha
presentat el Govern de la Generalitat
i la societat civil, per tal d’impulsar la
defensa de la nostra identitat com a
poble i com a nació.
Des del punt de vista de la gestió
municipal, l’estrella és la construcció,
ara sí i malgrat totes les dificultats,
de l’anhelat pavelló poliesportiu. Hi ha
hagut molts dubtes i moltes crítiques,
però tenim la satisfacció de poder dir
que, per fi, tindrem un nou pavelló que
complirà amb les expectatives que
teníem com a poble.
Seguim amb la millora de carrers
i espais municipals havent fet un nou
pas amb la compra de l’edifici de Cal
Cabeça, que en el seu dia serà el nou
ajuntament de l’Espluga de Francolí. Teníem una espina clavada per
no haver comprat l’ajuntament del
moment, Cal Còrdova, al carrer Lluís
Carulla, i no volíem que ens tornés a
passar en una de les poques cases
nobles que tenim com a municipi.
El projecte del camp de gespa serà
el gran protagonista d’enguany, i estem treballant de manera intensa per
poder garantir el subministrament
d’aigua de l’Espluga amb la connexió
a una xarxa externa .
Volem expressar la nostra gratitud
a tota aquella gent que de manera individual o a través d’entitats i grups
treballa per la millora de l’Espluga.
Sou els motors que fan possible tantes i tantes iniciatives que fan singular
el nostre poble.
Amb els millors desitjos per a l’any
2018,Grup Municipal de CiU
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Iniciem un nou any, toca fer balanç del 2017 i reflexionar sobre
els assumptes en els que hem intervingut com a grup municipal.
Des de SOM Espluga ens preocupa que, per vuitè any
consecutiu, la nostra vila hagi perdut habitants. La dada oficial de 2017 ens diu que hem perdut 35 habitants, amb això
acumulem una pèrdua de 219 habitants des del 2009 fins avui.
Per SOM Espluga les polítiques d’habitatge haurien de ser una
prioritat per l’equip de govern, per aquest motiu, una de les propostes a destacar de l’any, ha estat la d’obrir una partida per
polítiques d’habitatge als pressupostos del 2018. Esperem que
es puguin realitzar polítiques que incentivin l’habitatge perquè
l’Espluga sigui un poble atractiu on quedar-se a viure-hi.
Una altra proposta va ser l’aprovació del procediment
d’actuació per a la prevenció de l’assetjament moral, sexual i
la violència en el treball dels empleats públics de l’Ajuntament i
dels seus organismes dependents. Aprovació que es va fer per
part de l’equip de govern sense cap ànim de resoldre-ho en comissió, tal com manava la moció de SOM Espluga aprovada per
unanimitat al ple de setembre del 2016.
Celebrem la normalització de les emissions de l’Espluga
FM Ràdio i l’inici de les obres del nou pavelló que estan gaire be
enllestides el moment d’escriure aquestes línies.
El POUM, finalment s’ha aprovat, definitivament, al ple
municipal, una vegada l’equip de govern ha realitzat les modificacions exigides pel Departament d’urbanisme, ja apuntades
per SOM Espluga l’octubre de 2015.
Volem destacar també l’adhesió de l’Espluga a la redacció
de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, iniciativa promoguda des del Consell Comarcal per la Conselleria de Paisatge
que ocupava el nostre company Josep M. Vidal.
A més, en aquest 2017 hem presentat al ple diverses iniciatives, totes per aprofundir en la democràcia, els drets socials,
la valoració del patrimoni que ens defineix, una economia que
ens permeti treballar i viure al poble, un territori ben connectat
i planificat mirant al futur i una clara defensa de les vies democràtiques que ens duguin a la construcció de la República
Catalana. Trets bàsics del programa electoral que va portar-nos
a guanyar les eleccions del 2015.
En l’àmbit intern del Grup Municipal de SOM Espluga,
hem realitzat les primeres jornades de formació de gestió municipal, a fi de continuar formant-nos per les futures responsabilitats que pensem assumir.
El darrer trimestre de l’any ha estat marcat pel procés
d’alliberament nacional que vàrem iniciar el 2010. El Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, va estar marcat per
la implicació de la població i per la creació dels CDR que van
permetre defensar els col·legis amb eficàcia de la brutalitat policial d’aquest mateix dia. La implicació dels CDR va ser també
essencial a les aturades de país del 3 d’octubre i del 8 de novembre. Després ja va venir la proclamació de la República, el
27 d’octubre i l’aplicació del 155 per part del Govern espanyol
del PP recolzat, sense pal·liatius, per Ciudadanos i el PSOE-PSC,
i amb els comuns com si sentissin ploure.
En aquest sentit, des de SOM Espluga hem demanat que
CIU trenques el pacte amb EV-PSC o que el regidor d’aquest
grup trenques amb les sigles PSC, per pura dignitat amb el
moment polític que estem vivint, nosaltres no entenem que al
nostre poble es mantingui el pacte amb el que recolza l’atonyinament dels nostres veïns i l’empresonament dels nostres
representants legítims. Tant la ciutadania agredida com els representants polítics i socials exiliats o empresonats, mereixen
el nostre més agraït reconeixement.
El dia 21 de desembre van fer-se les il·legítimes eleccions
convocades en aplicació del 155, aquestes eleccions van servir
per ratificar la majoria a favor de la República que ja hi havia al
Parlament i que la repressió de l’estat no ha fet minvar la nostra
determinació. Aprofitem per felicitar al nostre company Ferran
Civit per revalidar l’acta de diputat que ja va obtenir el 2015. Ara
caldrà constituir el Parlament i el Govern. Estem segurs que els
nostres representants sabran trobar la millor fórmula per materialitzar la voluntat expressada a les urnes i seguir avançant.
Des de SOM Espluga us desitgem un any 2018 ple de
felicitat.

Acabem l’any 2017 i comencem el 2018 i
seguim treballant amb les mateixes ganes
que el primer dia per la gent de l’Espluga.
Aquest any que deixem enrere no ha
estat pas plàcid pel que fa a la política d’àmbit nacional, i des de la política local ens ha
tocat estar a l’alçada que cada situació ha
requerit. A l’Espluga podem afirmar que en
aquest aspecte sempre hem donat suport,
amb unanimitat, a tots els afers nacionals
que ens han estat requerits, i hem lluitat per
aconseguir la plena llibertat del nostre país.
La salut de la que gaudeix el nostre pacte dins l’equip de govern és del tot bona, i
aquest fet es fa palès en que som capaços
de tirar endavant i impulsar projectes pel
bé de l’Espluga i de tota la població, sovint
treballant per tenir-hi també consens amb
l’oposició.
Aquest 2017 ens ha deixat un nou pavelló municipal d’esports, una demanda històrica del nostre poble, i aquest 2018, si tot
va bé, serà el torn del camp de gespa artificial, deixant d’aquesta manera les instal·lacions esportives en un estat òptim.
Però no hem d’oblidar altres actuacions
que, tot i ser menys visibles, són del tot importants: la compra de Cal Cabeça, l’arranjament de camins i la llera del riu, la creació i
l’impuls de noves festes i fires que afavoreixen l’arribada de visitants al poble, la labor
incansable per garantir el subministrament
de l’aigua, l’arranjament de carrers i els seus
serveis que facilitin la comoditat dels veïns...
S’han fet força coses, però encara en
queden moltes per fer, i per això afrontem
aquest nou any amb força per fer avançar
aquests projectes que l’Espluga es mereix,
i seguirem treballant perquè no quedin en
l’oblit. Parlem de temes com el de l’aigua,
que esdevé un problema a causa de la sequera persistent durant els últims anys, i el
canvi climàtic. Haurem de buscar solucions
per l’abastament d’aigua, com pot ser la millora de la xarxa o buscar alternatives noves,
fer millores als dipòsits existents, i a les pròpies captacions al Bosc del Comú o de les
Cent Fonts, la Finca del Fartet o al Riu Sec,
aprofitant per millorar l’entorn i mantenint
la biodiversitat existent.
Finalment, i com no podria ser d’una
altra manera, aprofitem aquestes paraules per mostrar el nostre més sincer agraïment a totes aquelles persones que dia a
dia treballen pel bé comú del nostre poble,
tot sovint sense esperar-ne ni rebre’n res a
canvi. Aquest és un dels veritables motors
del nostre poble i és el que fa que aquest
segueixi viu.
Entre tots farem avançar l’Espluga. Tingueu un bon any 2018!
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453a FIRA DE PRODUCTES DE PROXIMITAT DE
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
20a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS
15a FESTA COMARCAL DE L’OLI
DIVENDRES 26 DE GENER
A 2/4 de 9 del vespre
A l’Antic Institut, partits de lliga del
Club Tennis Taula de L’Espluga de Francolí “Els Carquinyolis”. Organitza: Club
Tennis Taula de l’Espluga de Francolí

DISSABTE 27 DE GENER
Durant el matí
Al vestíbul del cinema del Casal, 14a
Trobada i Intercanvi de Plaques de Cava.
De les 10 del matí a la 1 del migdia
A la Plaça de l’Església, esmorzar popular amb caldo, llonganissa a la brasa
i pa torrat a coure al gust de cadascú.
Preu: 2 €
A 2/4 de 12 del migdia
A la Rotonda de Lluís Carulla, inauguració de la 453a Fira de Sant Vicenç
i de productes de proximitat a càrrec
del Sr. Jordi Turull i Negre, diputat de
Junts per Catalunya al Parlament de
Catalunya.
A la 1 del migdia
A la Llar de Jubilats de la plaça de l’Església, inauguració de l’exposició de documents i llibres de la Cooperativa de
Consum Panificadora.
A les 5 de la tarda
Al l’Antic Institut, jornada de portes
obertes i demostració de l’Escola de
Tennis Taula de l’Espluga de Francolí
“Els Carquinyolis”. Hi haurà coca amb
xocolata. Organitza: Club Tennis Taula
de l’Espluga de Francolí.

Organitza:

Col·laboren:

A les 7 de la tarda
A l’Auditori Carulla Font, xerrada A braçades fins a l’Àfrica, l’experiència de creuar nedant l’Estret de Gibraltar, a càrrec
d’Erika Soriano. Organitza: Club Atlètic
Espluguí. Entrada gratuïta
A 2/4 de 9 del vespre
Al pavelló del Casal, inici de “El Joc del
Perxe: Alegu Contesto” entre les entitats espluguines. A continuació, sopar
i celebració de la 20a Nit d’Entitats i
dels Mèrits Espluguins.
Menú adults • Preu: 17€ components
d’entitats i 20€ públic en general
Canelons casolans de carn amb bolets i
beixamel de ceps
Milfulls de vedella amb bolets i parmentier
de patata al Pedro Ximénez
Profiterols de nata amb xocolata calenta
Pa, vi, aigua i cafè
Menú infantil • Preu: 10€
Macarrons a la bolonyesa
Pollastre al forn amb patates xips
Profiterols de nata amb xocolata calenta
Pa i aigua

A partir de les 12 de la nit
Actuació musical a càrrec de la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra, presentant
el seu darrer disc Del Ebro al Danubio,
que oneja entre una amalgama de
sorprenents atmosferes sonores molt
diferenciades entre elles: cançons gitanes romaneses, russes i sèrbies; purificadores danses hongareses, transilvanes, klezmer i albanseses; melodies
contemplatives de la tradició catalana,
àrab-libanesa, jueva i del sevdah bosnià ... Totes elles evoquen la voluntat
d’oferir un pont per apropar riqueses
culturals diferents. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 28 DE GENER
A 2/4 de 10 del matí
Al l’Antic institut, ronda 2 de la lliga
catalana d’escacs, amb el partit de categoria preferent Espluga “A” - Escacs
Reus i el partit de 3a categoria provincial: Espluga “B” - Valls “F. Organitza:
Club d’Escacs de l’Espluga de Francolí
A les 10 del matí
A la Plaça de l’Església, gran esmorzar
popular de la 15a 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,
15è Concurs d’Allioli

Bases: Cal portar-se el morter, de casa. Es pot fer amb ou
o sense. Es tindrà en compte el temps emprat. Es valorarà la textura, el gust i el color. El veredicte del jurat serà
inapel·lable. Seran premiats els tres primers classificats.

A les 7 de la tarda
Al teatre del Casal, representació de
l’obra “El dia més foll” de Peter Turrini,
a càrrec del Grup de Teatre Tramoia de
Vilaseca.

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

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 Casal i al mail info@casaldelespluga.cat. Les finals es
celebraran diumenge 28 de gener a la tarda.

