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ALCALDIA

BON ANY A TOTHOM
Benvolguts espluguins i espluguines,
Teniu a les mans el resum d’una
gran part de les activitats, obres
i projectes que s’han dut a terme
al llarg de l’any 2018 per part de
l’Ajuntament de l’Espluga. És, en
podríem dir, una manera de tenir
en una publicació la memòria de
l’any municipal.
En totes les actuacions hi ha el
treball i l’esforç dels regidors responsables i també de tota aquella
gent que, d’una manera més anònima, treballa darrera i que fa possible que l’ajuntament funcioni.
Ha estat una any marcat per la jubilació de persones que feia molts
anys que treballaven a la casa i
que han deixat la seva empremta
en la mateixa.
En acabar l’any s’ha jubilat el Sr.
Secretari, el Josep M. Caffarel, que
ha estat una figura molt important al llarg dels molts anys que
hi ha treballat. Va començar amb
el primer alcalde de la democràcia,
el Salvador Palau, i tots els que
l’han seguit fins al desembre del
2018. Amb el seu treball, la seva
professionalitat i el seu consell
ha contribuït a que l’Ajuntament
de l’Espluga sigui un referent per
tots aquells que al llarg del temps
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hem treballat al seu costat des
de l’àmbit polític i que es pugui dir
que tenim una administració ordenada i eficaç.
També la Pilar Garrell ha acabat
la seva llarga trajectòria professional a l’ajuntament. Segur que
és la persona que coneix millor el
terme de l’Espluga amb camins,
parcel·les, polígons, propietaris
i tot el que hi estigui relacionat.
Personalment li agreixo la seva
tasca de secretaria de regidories i
alcaldia, que és on hem compartit
més estones en aquesta etapa.
Finalment, ha finalitzat la seva
vida laboral a l’ajuntament el Josep M. Pubill, que va arribar a la
Brigada Municipal després d’una
etapa a l’empresa privada. Per
tots ells, una bona jubilació.
Des del punt de vista més polític
hem de seguir destacant, malauradament, la situació dels nostres
presos polítics i empresonats així
com dels exiliats. La situació és
tant injusta, sectària i clarament
repressiva que posa en dubte
democràtic tot el sistema judicial
i polític de l’estat espanyol. Són
persones no jutjades ni condemnades i que porten, alguns d’ells,
més d’un any a la presó. Com es
pot dir justícia a un sistema que
els manté empresonats i per contra, té en llibertat a persones jutjades i condemnades com la banda que van actuar a Blanquerna o
els membres de La Manada?
Seguirem treballant i reclamant la
seva llibertat i que se’ls absolgui
de tots el càrrecs que s’han inventat. La repressió de l’estat arrasa
amb les llibertats individuals més
bàsiques de tots els ciutadans.
En clau municipal, el 2019 hi haurà eleccions municipals el proper
26 de maig. Després d’una llarga
etapa de 20 anys a l’Ajuntament,
4 com a regidor a l’oposició i 16 al
capdavant de l’alcaldia, no em tornaré a presentar, i per tant hi haurà, segur, relleu i un nou Alcalde o

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

Alcaldessa al municipi.
Per mi han estat uns anys molt
intensos, on he procurat treballar
per l’Espluga i la seva gent amb
tot el meu coneixement i saber fer.
Sóc conscient que hi han hagut errades i que sempre és pot fer més,
però també he de dir que, personalment, crec que hem complert
moltes de les coses en les que ens
hem anat comprometent al llarg
de cada cicle electoral.
En qualsevol cas, cadascú en farà
el seu judici personal, i si el balanç
n’és positiu, vull donar les gràcies
per la confiança i, en cas contrari, demanar disculpes per no haver-ne sabut més.
Tot el que hem fet, ho hem fet amb
equip i amb corresponsabilitat. És
impossible fer-ho d’altra manera, i
aprofito per agrair a totes les persones, que han estat moltes, que
han contribuït a que aquest projecte que en el seu dia vàrem pensar per l’Espluga, i posteriorment
hem anat actualitzant, s’hagi pogut anar realitzant.
Amb els millors desitjos pel 2019,
rebeu una cordial salutació.
David Rovira
Alcalde
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LES NOTÍCIES DE L’ANY A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
TOTES LES NOTÍCIES D’AQUEST BUTLLETÍ HAN ESTAT REDACTADES
PELS MEMBRES DE L’ESPLUGA FM RÀDIO I L’ESPLUGA AUDIOVISUAL

ELS REIS MAGS DE L’ORIENT PORTEN IL·LUSIÓ
EN FORMA DE REGALS A L’ESPLUGA
Ses Majestats, Melcior, Gaspar i
Baltasar, van repartir centenars
de regals per als infants de l’Espluga en una jornada carregada
de nervis, il·lusió i alegria per als
més petits. Els Reis d’Orient arribaven a l’Espluga a dos quarts de
cinc de la tarda per visitar la Residència de Gent Gran Jaume I. Passades les 6 de la tarda començava
la cavalcada pels carrers de la vila
amb la comitiva de Ses Majestats
i els remolcs carregats de regals.
Enguany, un d’aquests carruatges
estrenava laterals amb una nova
decoració lumínica i tots ells incorporaven uns sortidors de foc
que es van encendre al Passeig
Canyellas, l’espai amb més afluència de públic. La primera parada
del recorregut va ser a l’ajuntament de l’Espluga on tampoc hi
van faltar els sortidors de confeti
i un castell de focs. A la casa de
la vila, enguany amb els llums de
Nadal apagats, Ses Majestats van

ELS REIS MAGS D’ORIENT A
L’AJUNTAMENT. FOTO: Gerard Bosch

ser rebuts per l’alcalde i els regidors del municipi i es van adreçar
als espluguins i espluguines. Després, els Reixos van desplaçar-se
fins a la plaça de l’Església on van

ser rebuts pel rector de l’Espluga
i van fer una ofrena al Nen Jesús,
aprofitant la representació del seu
naixement. El Teatre del Casal, on
tradicionalment acaba la cavalcada, estava ple fins a l’última butaca, presentant així una excepcional estampa per rebre a Melcior,
Gaspar i Baltasar. Aquesta vegada, l’acte presentat per Helena
Molina i David Cobo, va comptar
amb una selfie amb Ses Majestats
i tots els assistents i, com a novetat, els infants que duien un fanalet van pujar a l’escenari per ferse una fotografia amb els Reixos.
Els personatges màgics van fer
els seus tradicionals parlaments,
destacant els canvis que han vist
a l’Espluga i, després, van baixar la
bandera de la casa de Cervera. A
partir d’aquí, van començar el repartiment de regals casa per casa
que acabaria al voltant de la una
de la matinada.

L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS ESTRENA UNA NOVA
CUINA PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
L’Associació de Jubilats de l’Espluga va inaugurar, coincidint amb la
Fira de l’Espluga, una cuina equipada amb tots els electrodomèstics
i serveis a les instal·lacions de la plaça de l’Església. L’entitat ocupa la
segona i la tercera planta de l’antic edifici de la Cooperativa Comarcal
de Consum des de l’any 2013, tot i que no era la ubicació desitjada
pels seus socis que preferien una planta baixa. L’actual Junta però,
presidida per Ana Martínez, va apostar per consolidar les instal·lacions afegint un servei fins ara inexistent, una cuina que hi va construir
i finançar l’Ajuntament de l’Espluga a petició de l’Associació.

LA NOVA CUINA DE LA LLAR.
FOTO: Xavier Lozano
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LA NIT D’ENTITATS RECONEIX UNA DOTZENA
D’ASSOCIACIONS DE L’ESPLUGA
La Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins va atorgar el dissabte de
la fira a la nit el reconeixement a
una dotzena d’entitats del municipi de nova creació o que al llarg
del 2017 van celebrar una efemèride. Pitu Amigó, Antoni Carreras,
l’Escola Martí Poch, Carlota Franquès i els col·lectius implicats en
l’1 d’octubre van ser els guanyadors dels reconeixements individuals per votació popular. L’acte,
celebrat al Pavelló del Casal, va
congregar prop de 230 persones
i va estar presentat pels membres de la comissió organitzadora.
Les entitats reconegudes van pujar a l’escenari agrupades en tres
àmbits. Les primeres en rebre la
menció van ser les esportives. El
Club Atlètic Espluguí va rebre el
reconeixement per la 40a edició
de la Cursa Atlètica de l’Espluga
i la 25a Caminada Espluga-Prades. El Moto Club Francolí va ser
premiat per la celebració de la 10a
Enduro del Francolí, també es van
premiar els 10 anys de la creació
de l’equip femení de futbol de la
Unió Esportiva l’Espluga. L’ascens
a la categoria preferent del primer
equip del Club d’Escacs de l’Espluga també es va traduir en un
reconeixement. Finalment, també
es va reconèixer la creació del Club

Tennis Taula de l’Espluga de Francolí, el primer existent a la comarca. Pel que fa a les entitats socials, la Nit d’Entitats va destacar
la celebració del 25è aniversari de
l‘Associació de Jubilats de l’Espluga, la reobertura de Casa Llavasa
com a casa de colònies per part de
l’Associació l’Estornell i la celebració dels 140 anys de la Germandat
de la Santíssima Trinitat, així com
la creació del nou local social. El
darrer àmbit d’associacions va ser
el de les culturals amb els reconeixements per al Ball de Bastons de
l’Espluga per la creació de la Colla Infantil, l’Espluga Audiovisual
per la seva creació i l’Associació
del Pessebre Vivent de l’Espluga
també per la seva creació i la celebració dels 50 anys de les primeres representacions a la Cova.
Finalment, l’Associació cultural de
Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga també va ser reconeguda
per la celebració dels 25 anys dels
Grallers, els 10 anys de gegants
Gorg i Spluc i pel naixement dels
gegantons neolítics. Enguany, la
Nit d’Entitats estrenava l’entrega
dels reconeixements individuals
decidits a partir de les votacions
populars i amb l’aplicació de les
noves bases. Dividits en 5 àmbits,
es van proposar tres nominacions

PREMIATS I FINALISTES DE LA NIT D’ENTITATS. FOTO: Josep Morató

per a cada categoria. En l’àmbit de
publicacions el guardó va ser per
Pitu Amigó per l’edició de l’audiovisual “Salvatge Alt Francolí”, mentre que Carme Martí i Jordi Amigó
van ser els reconeguts amb un diploma com a finalistes. En mèrits
professionals, Antoni Carreras va
ser el guanyador per votació popular per la tasca i els reconeixements aconseguits com a professor a la Universitat Rovira i Virgili.
En aquest àmbit, Polleria Antonia
i Gerard Bosch van ser-ne els dos
altres finalistes. Carlota Franquès
va rebre el guardó en mèrits esportius per la seva participació al
Dance World Cup classificant-se
en la 15a posició. Meritxell Lorca i
Jordi Salvadó van completar la categoria esportiva. En l’àmbit educatiu, l’Escola Martí Poch va ser la
guanyadora de les votacions per
l’obtenció del distintiu d’Escola
Verda, mentre que Catalina Riutort i Miquel Isern rebien el diploma com a finalistes. Finalment, el
col·lectiu vinculat en la celebració
del referèndum de l’1 d’octubre
va rebre la menció especial, en un
àmbit en què Josep Maria Vallès i
Borja Moll també van ser els finalistes. La nit al Pavelló del Casal va
acabar amb l’actuació de la Barcelona Gipsy Balcan Orchestra.
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L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA APROVA EL PROJECTE
DEL CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL
El consistori de l’Espluga va aprovar el darrer dijous
de gener el projecte per equipar el camp de futbol
municipal amb gespa artificial. Les obres suposen
una inversió de 499.920,78 euros i també s’inclou
un annex de millores de 139.649,57 euros.
El projecte va ser redactat pels tècnics del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i es va votar en
el Ple Municipal corresponent al mes de gener. El
punt va entrar en l’ordre del dia per urgència, ja
que l’equip de govern volia aprovar el projecte per
avançar els terminis i assegurar-se que l’obra pogués estar llesta per l’inici de la temporada 20182019. Les obres inclouen la instal·lació de la gespa
artificial i el sistema de rec i de recollida d’aigües,
uns treballs amb un termini d’execució estimat de
dos mesos i mig. El projecte també inclou un annex

de millores, com per exemple l’ampliació de les grades i la instal·lació de seients, el canvi de l’enllumenat a la tecnologia LED i l’ampliació de la caseta de
control d’aigües. La nova gespa artificial es preveu
que pugui tenir una vida d’uns 10 o 15 anys, tot i
que depèn de l’ús que se’n faci. Joan Amigó, regidor
de serveis municipals, va considerar que el sistema de rec no hauria de comprometre l’abastiment
d’aigua al municipi i remarcava que els mesos més
secs acostumen a ser els de l’estiu i coincideix, per
tant, amb l’activitat més baixa dels equips de futbol. Amigó expressava que el sistema de reutilització d’aigües es va descartar perquè la inversió era
molt costosa i l’Ajuntament no la podia assumir,
però assegura que les instal·lacions permetran que
en un futur es pugui incorporar aquest sistema.

L’ESPLUGA MILLORA ELS CARRERS
MILMANDA, CLOS DE CALLAU I
ADJACENTS DEL LLUÍS CARULLA
L’Ajuntament de l’Espluga va adjacents al Lluís Carulla s’asfalaprovar en el Ple Municipal de fi- tarien i s’arreglarien seguint la línia
nals de gener el plec de clàusules de la resta dels carrers que ja es
administratives per a la contrac- van arreglar l’any 2017. Després
tació de l’obra de millora de la pa- de l’aprovació del plec de clàusuvimentació i serveis de cinc car- les administratives, les obres van
rers adjacents al Lluís Carulla, part sortir a concurs i l’adjudicació es
del carrer Milmanda i el carrer Clos va preveure fer-la al març.
de Callau. Els carrers adjacents al
Lluís Carulla inclosos en el
projecte són el carrer Còrdova, Sortetes, Mn. Cinto
Verdaguer, Tarragona i
Àngel Guimerà. L’Ajuntament hi invetia part del
superàvit del 2016, en total uns 530.000 euros. La
quantitat del romanent de
tresoreria també permetria la millora de part del
carrer Milmanda i el carrer UN DELS CARRERS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DE
Clos de Callau. Els carrers L’OBRA. FOTO: Gerard Bosch

L’AJUNTAMENT IMPULSA
UN NOU TALLER DE
SALUT EMOCIONAL
La nova edició del taller de
salut emocional i autostima
va començar el passat 20
de febrer. El curs es titulava
“Apren a estimar-te” i la regidoria de Benestar Social
el va impulsar després de
les bones valoracions del
taller que es va celebrar durant l’octubre i el novembre
del 2017. La proposta tenia
una durada de 20 hores i el
preu era de 56 euros, per bé
que el consistori en finançava una part. Es proposaven
accions per millorar la salut
emocional i el benestar personal, donava eines per a la
gestió de les emocions i per
prevenir problemes d’ansietat i d’estrès. Les sessions
es celebraren els dimarts de
6 a 8 de la tarda a l’antic Institut Joan Amigó del 20 de
febrer fins al 24 d’abril.
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ELS PIRATES D’ENTRE AMICS I PARENTS GUANYEN
EL 36È CARNAVAL DE L’ESPLUGA

La comparsa Entre amics i parents, per segon any consecutiu,
es va imposar als premis de la
desfilada de disfresses que es va
celebrar el dissabte 10 de febrer
al pavelló del Casal de l’Espluga.
D’aquesta manera, els pirates
i els vaixells es van endur el primer premi de 800 euros, després FOTO: Xavier Lozano
d’haver obtingut 87 punts. El segon premi de 600 euros el va aconseguir la recreació
del conte d’El Petit Príncep, la comparsa Asteroide
E-155 amb 60 punts. Els llits dels Jo que sé enguany
descansen van rebre el tercer premi de 500 euros en
sumar 48 punts. Les darreres comparses en obtenir
premi a la desfilada de disfresses van ser Ja ho sap
tothom amb 47 punts i el quart premi de 400 euros,
la comparsa Els de la Flor al cul amb un cinquè premi
de 300 euros després d’aconseguir 40 punts i, finalment, el sisè premi de 200 euros per la Classe dels
Cargols que va sumar 38 punts. Ja el diumenge de
carnaval, desenes d’infants amb les seves disfresses
van omplir el Pavelló del Casal de l’Espluga per celebrar el Carnaval de la Canalla amb l’espectacle “Dia
Genial” de la companyia Alea Teatre. La proposta infantil va començar passades les 6 de la tarda amb una
obra d’una hora de durada sobre les danses del món.
En acabar l’espectacle es va repartir coca amb xocolata per als nens i nenes. Al Carnaval pels més petits
no hi va faltar la 36a Reina Carnestoltes de l’Espluga que va jugar i ballar amb els infants. Dimarts de
Carnaval, la comparsa “Els Picapolls” amb el vaixell
viking va guanyar el premi a la millor carrossa del 36è
Carnaval de l’Espluga. Els joves van rebre el reconeixement de 300 euros durant l’acte d’enterrament de
la Reina Carnestoltes. Enguany es va introduir més
dotació econòmica i un tercer premi per a les carrosses, la carrossa de la comparsa “Ja ho sap tothom”
va aconseguir els 200 euros del segon premi, mentre
que el tercer premi de 100 euros va ser per als “Jo
que sé enguany descansen”. Dimarts també es va
fer l’entrega dels premis de 140 euros per a les 10
millors comparses. “Entre amics i parents”, “Asteroi-

de E-155”, “Euskal Runa”, “Els de
la flor al cul”, “Els Picapolls”, “Els jo
que sé aquest any descansen”, “Els
de la Bòvila”, “Be water my friend”,
“Ja ho sap tothom” i “Som de por”
van rebre un d’aquests premis. En
FOTO: Gerard Bosch
l’enterrament de la sardina també s’havia de sortejar la comparsa
que l’any 2019 farà el carnestoltes, però “Entre amics i parents”,
guanyadors de la desfilada de disfresses, es van proposar de forma
voluntària per encarregar-se de la
confecció del protagonista del 37è
Carnaval de l’Espluga. D’altra banda, el testament del 2019, això sí
per sorteig, estarà elaborat per la
comparsa “Euskal Runa”. Dimarts
també es va celebrar la desfilada infantil a la Residència Jaume I i, a continuació, els actes es van succeïr a la plaça de l›Església amb l›animació de Ramon
Caballol. Es va repartir l’escudella i es van incinerar
les despulles de la 36a Reina Carnestoltes de l’Espluga, enguany sense la presència de ploraneres. Tot
seguit, la comparsa “Els Picapolls” va llegir el testament i també es va sortejar el pernil de la revista El
Ratolí. Aquest 2018 el carnaval espluguí va sumar
més de 650 participants i un total de 27 comparses.

UN CURS GRATUÏT A L’ESPLUGA ENSENYA
COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS
DES DEL MÒBIL
Un taller donava les claus per a utilitzar les
xarxes socials des del mòbil a les persones
majors de 55 anys. Aquest era l’objectiu del
curs monogràfic que s’oferia el passat febrer
a l’aula d’informàtica de l’antic Institut Joan
Amigó de l’Espluga. L’activitat era gratuïta i
l’impulsava l’Ajuntament de l’Espluga, la Fundació Vodafone Espanya i la Fundació Pere
Tarrés. El curs tenia una durada de 4 hores i es
va fer el 21 i 27 de febrer de 5 a 7 de la tarda.
Principalment, es va ‘explicar el funcionament
dels telèfons intel·ligents i de Facebook, tot i
que també es van fer petites pinzellades d’altres xarxes socials destacades.
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EL CONSORCI DE TAC12 APROVA L’INGRÉS DE
L’ESPLUGA A LA TELEVISIÓ
El Consell d’Administració del Consorci de la Televisió Pública del Camp de Tarragona TACOALT
va aprovar el passat mes de febrer la incorporació de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí al
projecte del canal de televisió TAC12 de la Conca
de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès. Després
ho van haver de ratificar, els Plens Municipals de
tots els ajuntaments consorciats. L’Espluga es
convertia d’aquesta manera en el novè municipi
en sumar-se al canal de televisió territorial que
l’any 2009 van crear els principals municipis de
les tres comarques: Montblanc, Valls, Tarragona,
Vila-seca, Salou, Torredembarra i Constantí, seguit d’Altafulla i ara, l’Espluga de Francolí, que es
sumava a la iniciativa per tal d’afavorir una millor
cobertura informativa per la Conca de Barberà.
Des d’aquell moment, les notícies de l’Espluga de
Francolí es cobreixen en format televisiu pels informatius de TAC12, i els programes de la televisió

pública del Camp de Tarragona amplien els continguts sobre l’Espluga de Francolí. Es cobreixen
els principals esdeveniments i se n’ofereixen retransmissions en directe o reportatges en diferit.
Des del consistori espluguí, tant l’equip de govern
com l’oposició celebraven l’adhesió del municipi al
consorci televisiu confiant que representarà una
major projecció de la vila. D’altra banda, el president del Consorci de la Televisió Pública del Camp
de Tarragona, Eduard Rovira, considerava que la
incorporació de l›Espluga a TAC12 reforça el mitjà de comunicació perquè tindrà major influència
a la Conca de Barberà i, a més a més, assegurà
que l’Espluga de Francolí guanyarà visibilitat. En la
mateixa línia, el director de TAC12, Xavier Abelló,
va destacar la funció vertebradora de la televisió
al Camp de Tarragona i considerava que és un bon
vehicle de difusió per als municipis implicats.

ACABA LA CONSTRUCCIÓ DEL PRIMER PROJECTE DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’ESPLUGA
La construcció de la nova vorera de la plaça Montserrat Canals
de l’Espluga va acabar a finals de
febrer després de pintar la senyalització horitzontal. Es tractava de
la proposta guanyadora dels primers pressupostos participatius
previstos en els comptes municipals del 2016 i que es va votar
a principis del 2017. L’obra va
suposar la supressió de barreres arquitectòniques a la
plaça Montserrat Canals per
facilitar el pas de persones
amb problemes de mobilitat
de l’avinguda Catalunya fins
al Casal. Per això, es va construir una vorera al lateral de la
plaça i també es va senyalitzar
un pas de vianants des del final de la vorera fins al Casal. A
més a més, també es va pintar
la senyalització horitzontal dels

aparcaments d’aquest espai per
tal d’endreçar-los. Una de les darreres accions que s’hi va fer va ser
la instal·lació de les cadenes just
davant de les escales del Casal
per evitar que els vehicles puguin
fer la volta a la plaça o aparcar en
aquest espai. La partida per als

pressupostos participatius del
2016 era de 10.000 euros, però
finalment s’hi van invertir prop de
18.000 euros. La proposta va obtenir 133 vots, en una crida que va
comptar amb un 4,05% de participació ciutadana.

LA NOVA VORERA DE LA PLAÇA MONTSERRAT CANALS. FOTO: Gerard Bosch
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EL PLE DÓNA SUPORT A LA VAGA FEMINISTA I
APROVA UNA MOCIÓ PER LA IGUALTAT DE GÈNERES
L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar una moció per a la commemoració del Dia Internacional de les
Dones en què manifestava el compromís de treballar per la igualtat
de gèneres i, entre d›altres, donava suport a la Vaga Internacional
de Dones impulsada per col·lectius
feministes d’arreu del món i convocada a Catalunya pel Moviment

L’ESPLUGA TREU A
CONCURS LES OBRES
DEL CAMP DE FUTBOL
DE GESPA ARTIFICIAL
Nou pas endavant per al
camp de gespa artificial de
l’Espluga. El Ple Municipal
de l’Ajuntament de l’Espluga va aprovar en el marc del
Ple Municipal del mes de
febrer, per unanimitat, l’expedient de contractació de
l’obra de millores al camp de
futbol municipal del riu sec.
Les obres sortiren a concurs públic per un import
de licitació de 413.157,67 €
i 86.763,11, corresponents
al 21% d’IVA. També es va
aprovar el plec de clàusules
administratives que regien
la contractació. Amb aquest
tràmit també es donava
llum verda a la despesa de
499.920,78 euros corresponent al projecte de millores del camp de futbol
aprovat en la sessió plenària de l’1 de febrer que, principalment, es basava en la
col·locació de gespa artificial. Per tant, s’obria el termini de licitació pública de 26
dies perquè les empreses
poguessin presentar-se al
concurs públic.

Feminista i els sindicats
majoritaris. La proposta va ser aprovada en la
sessió del Ple Municipal
del mes de febrer celebrat dijous 1 de març. El
text remarcava les encara existents desigualtats i discriminacions
cap a les dones que es
tradueix, per exemple, LA MOCIÓ VA SER APROVADA PER UNANIMITAT.
en la precarietat laboral i FOTO: Gerard Bosch
la feminització de la pobresa. Un dels casos que exposa- per la prevenció de qualsevol tipus
va el text de la moció és que més de discriminació cap a les dones o
d’un 70% dels contractes a temps d’assetjament sexual. Tanmateix,
parcials són de dones i que els càr- la moció també donava suport a
recs de més rellevància continuen la iniciativa de la vaga feminista
sent ocupats majoritàriament per del dijous 8 de març. Finalment, el
homes. D’aquesta manera, el con- text també recollia la voluntat de
sistori va aprovar que continuarà l’Ajuntament de tenir la perspectitreballant pels drets de les dones, va de gènere com a eix central de
perquè les empreses del munici- les actuacions i de les polítiques
pi desenvolupin plans d’igualtat i del govern municipal.

EL CASALET KIDS TANCA LA 5A EDICIÓ
AMB MÉS DE 800 ENTRADES VENUDES
La cinquena edició del cicle de
propostes infantils de l’Espluga,
el Casalet Kids, va acabar el passat mes de març amb el darrer
espectacle de la temporada. La
programació, dividida en vuit entregues els diumenges a les 6 de
la tarda, va aconseguir vendre
837 entrades i va mantenir una
mitjana d’un centenar d’espectadors per proposta. La programació de la passada tardor i hivern,
autogestionada per un col·lectiu
de pares i mares amb el suport
de l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí, va combinar els espectacles de teatre, titelles i musicals
amb sessions de cinema fòrum.
La proposta ja està consolidada

com una iniciativa per dinamitzar
l’activitat del municipi durant els
mesos més freds de l’any i, de fet,
també rep seguidors d’altres pobles de la Conca de Barberà. Una
de les apostes que va tenir bona
acceptació entre els infants és el
“carnet cuc”, un fullet en què es
marca l’assistència dels nens i nenes i obtenen un obsequi de fidelització a l’assistència.

FOTO: Gerard Bosch
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L’ESPLUGA ES PROMOCIONA AL PROGRAMA ESPAÑA
DIRECTO DE TELEVISIÓ ESPANYOLA
El programa de Televisió EspanyoRiu Francolí, entrant a la Cova de
la, “España Directo”, va dedicar el
la Font Major, i va continuar desdimecres 14 de març un espai socobrint el passat de la producció
bre els atractius turístics i culturals
d’aiguardent a la Fassina Balanyà.
de l’Espluga de Francolí. El prograLa mirada enrere també es va fer
ma de connexions en directe va
amb les ulleres de realitat virtual
donar protagonisme al municipi al
de la Ruta Templera i Hospitalera
voltant de les 8 del vespre. En con- ENREGISTRAMENT DEL PROGRAMA
des de la plaça de l’antic castell.
cret, “España Directo” va oferir un ESPAÑA DIRECTO. FOTO: Jordi Torre
L’equip del programa també va
espai de 6 minuts que va comenconèixer la tradició de la forja a Cal
çar amb un reportatge enregistrat al llarg de tota la Biel i va connectar en directe amb la fàbrica d’Especijornada en diversos punts emblemàtics de l’Espluga. alitats Cobo per ensenyar el procés d’elaboració dels
L’audiovisual va començar explicant el naixement del carquinyolis, el dolç típic de l’Espluga.

L’ALIMENTACIÓ, TEMA DEL TERCER CICLE DE
CONFERÈNCIES ESPORTIVES DE L’ESPLUGA
L’Espluga va encetar al març la tercera edició del cicle tiques. La primera entrega portava per títol “Hidrade conferències esportives que girava entorn l’ali- tació en l’esportista, begudes energètiques”, mentre
mentació de l’esportista. L’Auditori Carulla Font va que la segona se centrava en les barretes energètornar a ser l’escenari d’aquestiques. Les xerrades s’adrecen als
tes xerrades gratuïtes que es van
esportistes, però també al públic
celebrar els dies 24 de març i 14
en general amb l’objectiu d’aprod’abril a les 7 del vespre. La propar l’esport a la població en geneposta, impulsada per la regidoria
ral, i per això les temàtiques han
d’esports de l’Ajuntament, anà a
estat cada any diferents, i se cecàrrec d›Elena Vidal, coach en nulebren abans de l’arribada del bon
trició integrativa, que oferí dues
temps per tal d’atreure més esconferències per ensenyar a pre- UNA DE LES XERRADES ESPORTIVES.
pectadors.
parar begudes i barretes energè- FOTO: Jordi Torre

DESENES DE PERSONES RESPONEN ALS
EMPRESONAMENTS OMPLINT LA PLAÇA DE LA VILA
Les concentracions per reclamar
l’alliberament dels polítics catalans empresonats es van repetir
el divendres 23 de març a l’Espluga de Francolí, després que el
jutge del Tribunal Suprem, Pablo
Llarena, dictés presó incondicional, incomunicada i sense fiança
per Turull, Rull, Bassa, Romeva
i Forcadell acusats d’un delicte
de rebel·lió i malversació de fons

públics. La protesta va tenir lloc a
les 8 del vespre davant de l’ ajuntament on es va llegir el manifest
de l’Associació de Municipis per
la Independència i Associació Catalana de Municipis i Comarques.
A l’Espluga de Francolí la concentració va anar acompanyada d’una
cassolada de 5 minuts i crits de
“llibertat”. La protesta va acabar
amb el cant dels Segadors.

FOTO: Gerard Bosch
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L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA ORGANITZA
UN CURS DE GUIES DE LES COVES
L’Ajuntament de l’Espluga va impulsar un curset
per a guies nivell I per a les Coves del municipi. La
iniciativa esta va destinada per a les persones que
vulguéssin adquirir nocions bàsiques de prehistòria, història antiga i geologia de l’Espluga. El curs
va tenir una durada aproximada de 15 hores i el va
impartir l’historiador espluguí Antoni Carreras. El

programa s’estructurà en 6 apartats que tractaren la formació geològica de la cova i dels entorns,
el paleolític, el neolític, l’edat de bronze, la cultura
ibèrica i el món de la romanitat. El curset es va fer
en 6 sessions els divendres, del 20 d’abril al 25 de
maig, de dos quarts de 7 de la tarda a dos quarts
de 9 del vespre.

L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPLUGA
ACULL UNA EXPOSICIÓ DEDICADA A
MANUEL DE PEDROLO

L’ESPLUGA CREA EL CONSELL ESPORTIU PER
REGULAR L’ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Coincidint amb la celebració del centenari del
naixement de Manuel de Pedrolo, fins al 24
d’abril es pogué veure una exposició sobre l’escriptor segarrenc al pati de l’Antic Hospital de
l’Espluga. La mostra itinerant, titulada “Pedrolo, més enllà dels límits”, estava formada per 6
plafons informatius que explicaven la biografia
de Manuel de Pedrolo i la seva trajectòria literària. L’exposició presentava l’ideari de l’escriptor, sovint censurat, per la seva lluita social,
sexual i nacional. La Biblioteca Mossèn Ramon
Muntanyola del municipi va sol·licitar l’exposició coincidint amb la celebració del festival El Vi
fa Sang del 6 al 8 d’abril a l’Espluga on es celebraren diversos actes d’homenatge i record de
Manuel de Pedrolo.

PEDROLO MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS. FOTO: Martí Trullols

El Ple Municipal de l’Espluga de Francolí va aprovar en
el ple del mes de març la creació del nou Consell Esportiu i el reglament del nou organisme que, a partir
d’ara, vetllarà pels usos dels equipaments esportius
per part de les entitats, professionals de l’esport i
empreses esportives. La construcció del nou Pavelló Municipal de l’Espluga ha derivat en la constitució
d’aquest nou organisme esportiu. Pel que fa al nou
Consell Esportiu, integra les associacions, els esportistes locals, empreses i professionals de l’esport. Un
dels objectius del consell també ha de ser el de reunir
les persones vinculades amb l’esport local per tal de
proposar i organitzar activitats esportives al municipi,
com pot ser el cas del Dia espluguí de l’activitat física.

EL VI FA SANG SEDUEIX
EL PÚBLIC I ES CONSOLIDA
COM A REFERÈNCIA DE
LA NOVEL·LA CRIMINAL
EN CATALÀ
L’Espluga de Francolí va celebrar el primer cap de setmana d’abril la quarta edició d’El Vi fa Sang, el Festival
Internacional de Novel·la Criminal en català. La bona
afluència de públic, més de 130 persones en alguns
actes, i la qualitat de totes les propostes va marcar
una edició amb la qual l’organització considera que el
festival s’ha consolidat com una referència clara de la
novel·la criminal en català i, alhora, amb la particularitat de proposar un maridatge amb els vins de la DO
Conca de Barberà. A pocs dies per la diada de Sant Jor-
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ELS GUARDONATS DE EL VI FA SANG 2018. FOTO: Gerard Bosch

di, El Vi fa Sang va congregar uns
35 escriptors i escriptores, alguns
de referència i altres de novells,
per participar en una quarantena
d’activitats literàries i gastronòmiques. La quarta edició del festival
donava el tret de sortida divendres
a la sala Maria Font del Museu de la
Vida Rural, espai on s’han celebrat
la majoria dels actes. El comissariat va considerar que concentrar en
un mateix espai la majoria d’activitats va ser una decisió encertada perquè va facilitar la logística i
va propiciar una alta afluència de
públic mantinguda durant els tres
dies. Salvador Balcells, comissari
del festival, va destacar l’excel·lència de tots els actes viscuts. Balcells considerava que el nivell cultural de les ponències no ha deixat
fora de joc a ningú, ja que els escriptors van saber arribar a tot el
públic. L’ambient distès i divertit
dels actes va seduir els espectadors, però també els autors convidats. Per exemple, el mallorquí
Antoni Serra, que recollia el Premi
Nacional El Vi fa Sang, es va declarar completament enamorat de
l’Espluga i sorprès amb la potencialitat del festival. Al seu temps,
l’italià Massimo Carlotto va rebre
el Premi Internacional El Vi fa Sang
i, fruit d›això, es va comprometre
a traduir al català la seva pròxima
novel·la abans que en cap altra
llengua. La quarta edició del festival també va estar marcada pels

homenatges. El llegat i la influència de Manuel de Pedrolo va quedar palès en els actes de record a
l’escriptor segarrenc, ara que es
commemora el centenari del seu
naixement. El primer dels homenatges va arribar de la mà de la filla
de l’escriptor, Adelais de Pedrolo,
i la comissària de l›Any Pedrolo,
Anna Maria Villalonga. Seguidament, l’escriptor Sebastià Bennassar va presentar el seu llibre
‘Manuel de Pedrolo, manual de
supervivència’ (Meteora) i la nova
col·lecció que dirigeix. La segona
jornada del festival va acabar al
Teatre Folch i Torres amb la lectura
dramatitzada de Mossegar-se la
cua, una de les publicacions més
negres de Pedrolo, a càrrec d’actors i actrius de la comarca. Amb
la presentació del llibre ‘Assassins
del Camp’ El Vi fa Sang també va
recordar l’escriptor tarragoní Jordi Tiñena que havia de participar
per partida doble en el festival.
El llibreter Paco Camarasa i
l›escriptor Valerià Pujol, el darrer
d’arrels espluguines, també van
ser homenatjats aquells dies. Del
6 al 8 d’abril es van celebrar taules
rodones i combats de boxa literaris
al voltant de la temàtica “Realitat i
Ficció”, presentacions creuades de
llibres, la Ruta de l’Escanyapobres
i la gimcana al voltant dels aparadors de les botigues del municipi
que recreaven les novel·les del festival, entre d’altres. El 2018, prop

d’un centenar de persones van
participar en el concurs de relats
breus d’adults i juvenils i, a més a
més, es va publicar un llibre amb el
recull dels relats guanyadors de les
dues primeres edicions del certamen.

ACTUACIÓ PER
MILLORAR L’ESTAT DELS
PARCS INFANTILS DE
L’ESPLUGA
Durant el mes d’abril es va
dur a terme una actuació
de reparació i manteniment
dels parcs infantils de l’Espluga per part d’una empresa
especialitzada. La revisió de
les zones d’esbarjo consistí
en pintar els aparells, reparar-ne les parts malmeses
i substituir diverses peces
trencades. Els pressupostos
de l’Ajuntament de l’Espluga
ja preveien una partida de
18.000 euros per fer una actuació de xoc per arreglar els
sis parcs infantils de la vila.

FOTO: Gerard Bosch
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L’ESPLUGA TANCA EL MARIDATGE LITERARI I
GASTRONÒMIC DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO
El cicle Biblioteques amb DO es va celebrar el mes
d’abril a la Conca de Barberà amb activitats literàries
i gastronòmiques a Montblanc, l’Espluga de Francolí
i Sarral. El cicle va començar a l’Espluga de Francolí
coincidint amb la quarta edició d’El Vi fa Sang, el festival dedicat a la novel·la negra en català que també
proposà un maridatge amb els vins de la comarca.
Per exemple, el pati de l’Antic Hospital acollia l’exposició itinerant del Centenari del naixement de Manuel
de Pedrolo. On també es van celebrar activitats és a
la Llar de Jubilats de l’Espluga. En concret, l’11 d’abril
es va celebrar un taller de cuina a càrrec de Xavier
Civit del restaurant Sant Francesc de Montblanc. La
proposta estava pensada per a 15 persones, però finalment hi van assistir més d’una vintena per conèixer i tastar 5 receptes innovadores amb el vi com a
protagonista. Una de les apostes de l’Espluga va ser
un contacontes per adults que es va celebrar el 24
d’abril amb la narració de “Gotim de contes” a càrrec
d’Elisabeth Ulibarri. La proposta va reunir prop d’una
quarantena de persones a la Sala Polivalent de l’Antic

TALLER DE CUINA BIBLIOTEQUES AMB DO. FOTO: Nuri Estadella

Hospital. A més a més, al llarg de l’abril la Biblioteca
Mossèn Ramon Muntanyola va ser decorada amb
elements del món del vi. Finalment, els clubs de lectura de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Sarral també van donar protagonisme als vins de la DO Conca
de Barberà en les trobades habituals.

L’ESPLUGA CANVIA LA DEPURADORA DE LA PISCINA I
MILLORA L’ESPAI PER ALS INFANTS
L’Ajuntament de l’Espluga va renovar totalment
el sistema de depuració de la piscina municipal
després de més de 50 anys amb l’anterior maquinària. Es tractava d’una de les actuacions més
importants de l’exercici 2018, xifrada en més de
75.000 euros, i va posar fi als problemes que en
els darrers anys havia generat l’anterior sistema.
A més a més, ha servit per automatitzar diversos
processos i també permet un estalvi de productes
de cloració. Paral·lelament, també es va actuar en
la piscina petita perquè les arrels dels pins n’havien badat el fons. A més a més, s’hi va instal·lar
una lona per tapar les rajoles que en diverses ocasions havien provocat talls als peus dels infants.
Aquesta darrera actuació va tenir un cost d’uns
8.700 euros.

LES OBRES DE LA PISCINA PETITA. FOTO: Gerard Bosch
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L’ESPLUGA VIU UNA JORNADA HISTÒRICA AMB
LA INAUGURACIÓ DEL NOU PAVELLÓ D’ESPORTS
L’esport espluguí engegava la
nova etapa. Amb les graderies
plenes, les entitats sobre la pista
poliesportiva i la presència d’autoritats locals i catalanes, l’Espluga va inaugurar oficialment el
dissabte 5 de maig el nou Pavelló
Municipal d’Esports. De cara a la
tarda, al voltant del Dia espluguí
de l’Activitat Física, es van programar diverses demostracions
esportives i també es va jugar el
primer partit oficial sobre la nova
pista, en concret el de l’equip absolut d’hoquei a les 7 del vespre.
La inauguració va ser encapçalada
pel secretari general de presidència de la Generalitat, Joaquim Nin,
i el secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras. El secretari general de presidència va destacar
la tossuderia de l’alcalde de l’Espluga, David Rovira, en els darrers
anys per fer realitat el nou pavelló.
Per la seva banda, Gerard Figueras va remarcar el bon resultat
de la infraestructura i va convidar
els ciutadans del municipi a gaudir
de les noves instal·lacions per tal
que l’Espluga, a través de l’esport,
sigui millor poble i millor també a

l’hora de fer un país nou. La satisfacció va imperar en les autoritats
locals. L’alcalde de l’Espluga, David
Rovira, no amagava el procés llarg
i de traves administratives que ha
patit el consistori per materialitzar el projecte. Un camí complicat,
però amb final feliç, va expressar
Rovira. Sobre la finalitat de l’espai,
el batlle va remarcar que les instal·lacions són per a tothom que
practiqui esport, en igualtat de
condicions. També va destacar el
moment d’excepcionalitat política
que viu el país i va trobar a faltar
la presència del president Carles
Puigdemont. El discurs de l’alcalde va acabat amb l’agraïment a
diversos espluguins la seva col·laboració en el projecte. Els parlaments de la regidora d’Esports de
l’Espluga, Erika Soriano, van encetar la jornada inaugural al voltant
de tres quarts de 12 del matí. Soriano va agrair els esforços de tots
aquells que han fet possible el nou
equipament, un missatge que
també va traslladar a les entitats
esportives. Les mateixes associacions van ser les encarregades de
xafar per primera vegada la pista

INAUGURACIÓ DEL NOU PAVELLÓ. FOTO: Pep Torres

mentre cada una es presentava
al públic assistent. El nou Pavelló Municipal d’Esports de l’Espluga ha estat subvencionat pel
Consell Català de l’Esport i s’ha
executat amb un pressupost d’1
milió amb 20 mil euros, al qual cal
afegir-li diverses millores a l’exterior per un cost de 100 mil euros
per a l’Ajuntament. El projecte va
comptar amb el suport unànime
del consistori i la majoria de valoracions han estat positives.

TORNEN ELS VALS
DE DESCOMPTE PER
OMPLIR DE FLORS ELS
CARRERS I BALCONS DE
L’ESPLUGA
Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de l’Espluga engegava la campanya “L’Espluga somriu a la
primavera” amb l’objectiu
d’omplir de flors les façanes
i els carrers del municipi. Per
impulsar-ho, des del dilluns
14 de maig i fins al 25 del
mateix mes, es van repartir
400 vals de descompte de
3 euros i mig per comprar
plantes a les 3 floristeries
locals: Floristeria Civiflor,
Floristeria Espai Natural i
Jardineria Vidal. Els tiquets
es podien recollir a l’Ajuntament i la promoció s’aplicava fins al 8 de juny, només
per a plantes d’exterior. Un
dels canvis d’enguany és
que es va limitar a un val per
habitatge i persona.
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L’ESPLUGA BONIFICARÀ
L’OBERTURA DE NOUS COMERÇOS
AL CENTRE HISTÒRIC
Per tal d’incentivar l’obertura de
nous establiments comercials al
centre de la vila, l’Ajuntament de
l’Espluga bonifica un 95% de la
taxa de llicència d’activitats per
als nous negocis o els que es traslladin al nucli antic. En el ple municipal del mes d’abril es va aprovar per unanimitat la modificació
de l’ordenança fiscal per poder
bonificar els negocis que obrin o

traslladin el seu establiment als
carrers del nucli històric de la vila.
Els regidors del consistori són
conscients que aquesta proposta
no és suficient per revertir l’actual
situació de trasllat dels comerços
en altres punts del municipi, però
consideren que és un bon punt
de partida, un posicionament que
també manté la Unió de Botigues
i Empreses de l’Espluga.

ELS SÚPERS DE LA CONCA AJUDEN A
LA NENÚFAR I LA MATOLL A ESCAPAR
DE LA SUPERBIBLIOTECA

COMENCEN LES OBRES
DE MILLORA DE 7
CARRERS DE L’ESPLUGA
A mitjans de maig van començar a l’Espluga les obres
de millora de 7 carrers del
municipi, una actuació que
el consistori executava amb
part del superàvit del 2016
i que canviaria lleugerament la imatge d’alguns
d’aquests carrers. En concret, es va treballar en els
carrers Còrdova, Sortetes,
Mn. Cinto Verdaguer, Tarragona i Àngel Guimerà, tots
aquests adjacents al carrer
Lluís Carulla, i també es millorà el carrer Clos de Callau
i el Milmanda. L’actuació va
consistir en la renovació
de les canonades d’aigua,
la pavimentació que passa
a ser d’asfalt i la renovació de les voreres. El cost
final de l’actuació era de
325.356,03 €, sense contribucions especials per als
veïns, i un termini d’execució de 8 mesos. L’obra, que
va seguir la línia de la que ja
es va fer en altres carrers
l’any passat.

FOTO: Pep Morató

Desenes de nens i nenes de la
Conca de Barberà van entrar el
divendres 25 de maig a les biblioteques de la comarca per ajudar a
la Nenúfar i la Matoll a resoldre els
enigmes per escapar de la superbiblioteca. Les biblioteques de
Montblanc, l’Espluga de Francolí,
Sarral i Santa Coloma de Queralt
es van sumar a la iniciativa del
Súper 3 de Televisió de Catalunya
i el Departament de Cultura de la
Generalitat. A la comarca, la iniciativa va congregar desenes de
persones, per exemple a l’Espluga

en van ser una cinquantena. Amb
l’objectiu de promoure la lectura
entre el públic infantil, la supernit va ser el final de la història de
la família del Super3 en què la Nenúfar i la Matoll van quedar atrapades a l’interior de la biblioteca
després que el senyor Pla tanqués
la porta amb un cadenat enorme.
Tots els participants van haver
de resoldre diversos enigmes per
obtenir els dos números restants
que obrien el cadenat i amb els
quals van poder alliberar a la Nenúfar i la Matoll.

ELS CARRERS EN OBRES.
FOTO: Gerard Bosch
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L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ESPLUGA ACOMIADA EL CURS
AMB DOS CONCERTS
L’Escola Municipal de Múen què els alumnes de l’Essica de l’Espluga va celepluga compartien actuació
brar el 9 de juny els conamb els de Ponts i d’Oliacerts de final de curs al
na. D’altra banda, a les 5 de
Teatre del Casal. Aquesta
la tarda va ser el torn dels
vegada, es va celebrar un
alumnes de sensibilització
primer concert a les 12 del
i dels tres cors de l’escola
migdia amb la participació
que van interpretar cande les Escoles de Música
çons que van escollir els
de Ponts i d’Oliana i el conseus pares i mares. Un
cert dels cors de l’escola a
concert que portava per tíles 5 de la tarda. El primer
tol “Les Vostres Cançons”
concert va comptar amb CONCERT DE FINAL DE CURS DE L’EMME. FOTO: Pep Morató
i on es van poder escoltar
una vuitantena de músics
cançons de La Trinca, Els
sobre l’escenari interpretant conjuntament un repàs esquirols o la cançó del Pol Petit de n’Gai n’Gai.
de la història de la música. Va ser en aquest moment

L’ACTIVITAT “PATIBIBLIO” DONA ENTRADA A LA
TEMPORADA D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA DE L’ESPLUGA
Desenes d’infants van omplir el pati de l’Antic Hospital de l’Espluga per acomiadar el curs de la Biblioteca
Mossèn Ramon Muntanyola de l’Espluga i donar inici
al període d’estiu de la biblioteca. La iniciativa, titulada “Patibiblio”, es va celebrar per segon any consecutiu amb diverses activitats al llarg de la tarda.
Les propostes van tenir els pirates com a eix temàtic
i, entre d’altres, els participants van fer un vaixell de
paper i també es van poder pintar la cara seguint la
temàtica protagonista. També hi va haver temps per
una contacontes, jocs tradicionals, activitats de papiroflèxia o de pintura.

ACTIVITATS DEL PATIBIBLIO. FOTO: Gerard Bosch

L’ESPLUGA MILLORARÀ EL CARRER
SOR MARIA TORRES ON SE SUPRIMIRÀ
L’APARCAMENT
Mentre a 7 carrers de l’Espluga estaven en
marxa les obres, a la llista s’hi afegia un més.
Gràcies a la rebaixa de les actuacions, també
es podrà remodelar el carrer Sor Maria Torres amb el superàvit del 2016. En aquest cas,
abans d’aprovar el projecte, l’equip de govern
va citar el veïnat per decidir com volien que fos
el carrer en un futur. Això venia motivat per les
característiques del carrer, ja que d’entrada
com a mínim una de les voreres s’ha d’ampliar
per permetre el pas de persones amb mobilitat
reduïda o bé de cotxets. En aquest sentit, l’amplada del carrer no permet que les dues voreres puguin estar adaptades si es mantenen les
places d’aparcament i, per tant, s’havia de decidir si es prioritzava la mobilitat dels vianants
o bé es feia només una vorera adaptada per
tal de mantenir la possibilitat d’aparcament.
Finalment, entre els veïns es va imposar eliminar les places d’aparcament per donar cabuda
a dues voreres de metre i mig.
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L’ESPLUGA AUTOMATITZA EL DIPÒSIT DEL GARBER,
EL DARRER PER COMPLETAR EL CONTROL TELEMÀTIC
Des del mes de juny, l’Espluga ja disposa de tots els
dipòsits d’aigua automatitzats i controlables telemàticament des de la centraleta del dipòsit de la Cometa o bé des del telèfon mòbil. El darrer pas es va
enllestir al pou del Garber, que era el darrer que encara funcionava manualment. En aquest espai l’Ajuntament hi va invertir uns 10.000 euros per instal·lar
el nou sistema automàtic i el personal de la Brigada
Municipal també hi va fer diverses actuacions, com
per exemple la construcció de la caseta de control o la
col·locació de les canonades. El pou del Garber dona
servei a Les Masies i també al reg del parc de natura
del Garber, però en períodes de sequera ha servit per
abastir el nucli urbà de l’Espluga. Amb l’obra de millora, el sistema de cloració de l’aigua també ha passat
a ser automàtic i el control telemàtic del pou i el dipòsit permeten un estalvi de feina per als tècnics del
servei d’aigües. Tot plegat, segueix l’aposta hidràulica de l’actual equip de govern que en les darreres
legislatures va apostar per la interconnexió dels diversos dipòsits i pous municipals per tal de resoldre
el dèficit de cabals dels pous durant els períodes de
sequera i evitar restriccions d’aigua.

MÉS D’UN MILER D’AUTOCARAVANES
JA HAN UTILITZAT L’ÀREA DE L’ESPLUGA
Més d’un miler d’autocaravanes han utilitzat
l’àrea de servei de l’Espluga de Francolí des
de la seva posada en marxa, ara fa dos anys.
L’àrea de servei està ubicada al parc fluvial,
a tocar del naixement del riu Francolí i de les
Coves de l’Espluga, just al costat d’una zona
de lleure i de pícnic. L’àrea de servei ha propiciat l’aparició d›un nou perfil de visitant. És
un sector de turisme molt emergent al territori, exemplificant que a França és un hàbit ja
consolidat i que, de fet, el turisme francès freqüenta a la zona d’autocaravanes de l’Espluga.
La zona d’estacionament, que pot aplegar més
d’una trentena de vehicles d’aquest tipus sense límit de permanència, disposa d’una estació
amb servei de buidatge d’aigües, servei de càrrega d’aigua potable i de connexió elèctrica per
a dos autocaravanes simultàniament. Per activar els subministraments és necessària una
fitxa que té un cost de dos euros, que es poden
adquirir a l’Oficina de Turisme i a l’ajuntament, i
té una durada de càrrega de dues hores.

EL DIPOSIT DEL GARBER. FOTO: Gerard Bosch

L’ESPLUGA DEMANA
UN ACCÉS DIRECTE A
L’AUTOPISTA AP-2 PER
QUAN S’ALLIBERI
L’Ajuntament de l’Espluga va presentat un estudi
tècnic al Departament de Territori i Sostenibilitat per
demanar que s’habiliti un accés a l’autopista AP-2
des del municipi, una petició que es presentava davant la previsió d’alliberament de les autopistes en
els pròxims anys. L’estudi del consistori espluguí ja
ha estat entregat al secretari de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i recull la demanda d’un accés
des de l’Espluga a l’AP-2. L’hipotètic punt d’entrada i
sortida a l’autopista es projecta a la carretera T-232
de Senan perquè, segons David Rovira, és més fàcil
fer-ho que no pas per la carretera de Blancafort que
té la dificultat del pont de l’AVE i seria una dificultat
afegida. D’aquesta manera, l’alcalde de l’Espluga assegura que el projecte és viable i amb un cost relativament econòmic. Rovira ha manifestat que aquest
accés no seria només beneficiós per a l’Espluga, sinó
que també milloraria la connectivitat de municipis
com Blancafort, Solivella, Senan, el Monestir de Poblet o bé la zona pròxima a Tàrrega.
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L’ESPLUGA PRESENTA UNA NOVA MARCA TURÍSTICA
L’Espluga de Francolí impulsarà el
sector turístic amb la nova marca
gràfica que es va presentar aquest
juny i que destaca els elements
i atractius distintius del municipi. De la mà d’Isaac Ballesté, s’ha
intentat resumir de forma visual
tots els elements turístics rellevants de l’Espluga. Així, el passat
prehistòric, l’entorn natural, el patrimoni monumental i cultural són
els punts forts que el logotip vol
reflectir. Tot plegat es presenta
amb el verd com a color principal,
la marca “l’Espluga de Francolí”
i un símbol en forma de flor de
quatre pètals, cada un d’aquests
representatiu dels puntals turístics del municipi. En aquest sen-

tit, el símbol conté una punta de
fletxa, testimoni del passat prehistòric de la vila. També s’hi pot
veure una fulla que vol destacar
tots els elements naturals, des de
l’entorn paisatgístic fins a la gastronomia local. D’altra banda, els
atractius monumentals, la cultura
i els museus de l’Espluga es presenten amb la silueta de la porta
de l’Església Vella. Per últim, el
pètal inferior és un punter que vol
remarcar que el símbol es refereix
a un punt concret, a un poble, i no
a una zona geogràfica. Jordi Torre
anunciava que amb la nova marca
gràfica es renovaran alguns dels
rètols turístics del municipi, però,
a més a més, es promourà una

campanya comunicativa d’anuncis als mitjans de comunicació i
cartells per consolidar l’Espluga
com a destinació turística.

FOTO: Gerard Bosch

S’INAUGURA AMB LA FLAMA DEL CANIGÓ
LA NOVA PLAÇA
DE SANT ISIDRE
Els veïns dels voltants de la carretera de Poblet i els carrers de la
Closa han recuperat per l’ús social la plaça de Sant Isidre, ocupada
durant dècades per una benzinera
que va ser desmantellada ara fa 3
anys. El dia 23 de juny, coincidint
amb l’arribada de la flama del Canigó i amb la participació de tota la
cultura popular espluguina, l’Ajuntament de l’Espluga va inaugurar
la reforma que s’hi ha dut a terme,
després d’aquest període de transició en què es va fer un primer arranjament per a pàrquing i un parc
biosaludable. Ara l’obra ha inclòs
la pavimentació de la nova plaça
just davant de la històrica font de
Sant Isidre, la plantació de noves
moreres i arbustos, i la instal·lació d’un parc infantil amb aparells
en forma d’animal completament
diferents dels que es troben a la
resta de parcs municipals. També
s’hi ha habilitat una petita zona

FOTO: Xavier Lozano

de pícnic. En total l’Ajuntament ha
invertit uns 80.000 euros. L’acte
inaugural es va fer coincidir el 23
de juny amb l’arribada de la flama
del Canigó, que els atletes del Club
Atlètic Espluguí van fer arribar a la
Font Baixa a dos quarts de 7 de la
tarda, on els esperaven la batucada dels Diables de l’Espluga, els
Bastoners de l’Espluga, els Grallers i els Gegants Neolítics, a més
de les autoritats municipals. La
cercavila va recórrer el centre del
municipi des del carrer de la Font i
carrer Major fins la plaça de la Vila,
passant pel carrer de Torres Jordi
en direcció la plaça de l’església i el
carrer de Lluís Carulla. En aquesta
ocasió, la comitiva es va desviar
pel carrer de Pau Casals per arribar

a la plaça de Sant Isidre, on tots els
elements de Cultura Popular van
fer la seva actuació. Un any més,
el Joan més vell de l’Espluga, Joan
Sales, va ser l’encarregat d’encendre el peveter de la flama del
Canigó portada pel Club Atlètic
Espluguí fins la plaça Montserrat
Canals. Enguany els regidors Jordi
Torre i Joan Amigó van llegir el manifest escrit pel president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, des de
la presó de Soto del Real. Després
de les actuacions de diables, bastoners, grallers i gegants es va fer
la tradicional entrega de la flama
als pobles de la Conca de Barberà
i les Garrigues, fet que converteix
l’Espluga en l’epicentre de la revetlla de Sant Joan al territori.
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LA REVETLLA DE SANT JOAN SORPRÈN A L’ESPLUGA AMB
UN ESPECTACLE REJOVENIT
Els Diables de l’Espluga van aconseguir sorprendre
de nou amb l’espectacle de la Revetlla de Sant Joan
d’aquest 2018, ‘No juguis amb foc’. Una proposta
rejovenida, pel protagonsime de quatre joves adolescents en una escena on se’ls mostrava jugant
al conegut joc d’esperitisme de la Ouija, esdevenint
una autèntica invocació del mal. Un espectacle que
comptava amb la implicació de les generacions més
joves dels Diables, i que donava especial protagonisme a l’església Vella, amb els històrics ràpels des
de l’església Vella, aquest cop des dels contraforts.
En aquesta ocasió, el joc de la Ouija va acabar invocant dos mals esperits, que apareixien per sorpresa
sobre els contraforts de migdia de l’església Vella,
d’on acabarien baixant en ràpel i convocant tota la
colla de diables. Així es donava inici al Correfoc de
Sant Joan, un dels moments més importants de la
temporada pels Diables de l’Espluga. Aquest any el
recorregut de foc va omplir el carrer Lluís Carulla de
guspires i pólvora, fins la plaça Montserrat Canals,
seu des dels últims anys de les habituals enceses,

el ball dels Senglars i el castell de Focs.Ja al final, la
revetlla acabava amb la música dels The Pink Goats i
Dj Richard Fleix.

L’ENCESA DE LA FOGUERA. FOTO: Xavier Lozano

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA CEDEIX A L’AGRUPAMENT
L’ANTIC ESCORXADOR, QUE S’HA REFORMAT
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Agrupament i l’exterior de l’edifici per eliminar alguns elements
Escolta i Guia l’Estornell van firmar un conveni de encara existents de l’escorxador i millorar en genecessió d’ús de l’antic escorxador municipal. Fa anys ral les condicions del local. L’Ajuntament hi ha dedique l’agrupament hi desenvolupa les seves activi- cat uns 10.000 euros i les actuacions s’han efectuat
tats, però ara l’acord va quedar refermat per escrit, amb professionals, però també amb jornades de treaixò coincidint amb la remodelació de l’edifici. Ja fa ball dels membres de l’agrupament. La remodelació
de l’edifici va coincidir
anys que l’antic esamb la signatura de
corxador municipal
la cessió en precade l’Espluga és la
ri de l’ús del local
casa de l’Agrupaper 5 anys, un acord
ment Escolta i Guia
que es podrà prorrol’Estornell. A partir
gar. D’aquesta mad’ara hi seguiran fent
nera, el conveni es
les habituals activifa per temes legals
tats d’educació en el
però assegura l’estalleure, però amb més
da de l’agrupament
bones condicions i
escolta en aquest loamb la seguretat de
cal o, en cas contrari,
disposar d’un conel consistori pren el
veni de cessió d’ús
compromís de facilidel local. Al llarg dels
tar un altre espai.
darrers mesos s’ha
SIGNATURA DEL CONVENI AMB L’AGRUPAMENT. Cedida
remodelat l’interior

JULIOL

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - ANUARI 2018

COMENCEN LES OBRES
DEL CAMP DE FUTBOL
DE GESPA ARTIFICIAL DE
L’ESPLUGA
El passat 10 de juliol van
començar els treballs de
moviments de terres i les
obres del camp de futbol de
gespa artificial. L’empresa
Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L., de Pontevedra,
era l’encarregada d’instal·lar
la gespa artificial al terreny
de joc i també d’executar
quatre actuacions de l’annex
de millores del projecte, que
consistien en l’ampliació de
les grades i els paviments
perimetrals, l’ampliació de la
caseta de control d’aigües,
el telecontrol del pou i el rec
i el canvi de l’enllumenat a
la tecnologia LED. El projecte suposava una inversió de 513.000 euros, de la
qual prop d’un 61% es finançà amb el superàvit municipal del 2017.

PRIMERS MOVIMENTS DE
TERRA AL CAMP DE FUTBOL.
FOTO: Gerard Bosch

FOTO: Gerard Bosch

ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES
AL NAIXEMENT DEL FRANCOLÍ
Més d’una vintena de joves van
participar al juliol al camp de treball de l’Espluga de Francolí amb
l’objectiu d’eliminar les espècies
invasores del riu, com són les canyes i els crancs americans. Durant 15 dies, els nois i noies vinguts d’arreu del país van participar
en tasques de neteja de la llera
del riu Francolí, prop del seu naixement, i també en diverses activitats lúdiques. A més a més, la
programació també pretenia que
els participants descobrissin l’Espluga i el seu teixit associatiu. Per

FOTO: Pep Morató

això, per exemple, els joves van fer
una passejada per la població amb
l’alcalde del municipi, es visità la
Cova de la Font Major o dormiren
en bivac al Paratge Natural de Poblet. El Camp de Treball va acabar
el 22 de juliol i va comptar amb la
col·laboració de la regidoria de joventut i l’associació CEN.

L’ESPLUGA ESTRENA LA SAMARRETA
AMB ELS TON’S DEL SEGUICI POPULAR
El seguici popular de l’Espluga
convertit en els populars personatges dels Ton’s van ser els protagonistes de la nova samarreta
que va impulsar l’Ajuntament de
l’Espluga. Coincidint amb les setmanes previes a la Festa Major, la
nova samarreta es posà a la venta
a mitjans de juliol. La família espluguina de Ton’s està formada
pels gegants medievals Ponç Hug
de Cervera i Beatriu, la família neolítica Gorg, Splug, Terra, Pastor i
Blat, els gegants de la Germandat
de la Santíssima Trinitat, el Miquel
i la Trinitat, una representació dels
capgrossos espluguins, amb la gitana i el Rovelló, el bestiari espluguí amb l’ocell Francolí i el Senglar,
i la representació dels grallers, els
bastoners i els diables espluguins.

El disseny del seguici espluguí en
forma de Ton’s és obra de XD Creacions, de la mà dels montblanquins
Xavier Iborra i Isaac Ballesté. En
els darrers anys, la proposta s’ha
reproduït arreu de Catalunya, per
exemple en localitats com Montblanc, Vilanova i la Geltrú, Valls,
Mataró, Sitges, Berga, Barcelona,
Tarragona, Solsona, Vilafranca
del Penedès, Reus, Manresa, Vic,
Igualada, Tàrrega, Tortosa. Les
samarretes de Els Ton’s es poden
adquirir a l’Oficina de Turisme de
l’Espluga de Francolí, a un preu de
15 euros la unitat, i estan disponibles les talles des dels 2 anys i
fins la 2XL. La regidoria de Cultura,
promotora de la proposta, animava a la ciutadania a acompanyar el
seguici durant les seves actuacions amb la nova samarreta. De la
creació, en destaca la combinació
de colors i el disseny divertit amb
el qual s’espera que tant petits
com grans se sentin identificats
amb els seus personatges. A més
a més, la regidoria també remarcava el valor didàctic i simbòlic.

19

20

JUNY/JULIOL

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - ANUARI 2018

EL FAISTIU 2018 DE L’ESPLUGA CREIX EN PARTICIPACIÓ I
DIVERSIFICA EL PÚBLIC
La Setmana de la Joventut de l’Espluga va acabar el
diumenge 22 de juliol després d’haver-se celebrat una
trentena d’activitats. El Faistiu 2018 va comptar amb
un increment de la participació, per exemple amb activitats ja consagrades com el concurs de paelles que
es va enfilar gairebé fins als 200 participants, però
també amb algunes de les novetats. La regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de L’Espluga feia un balanç
molt positiu de la programació d’activitats de la Setmana de la Joventut. El Concurs de Paelles va aplegar
més de 190 de persones al bar l’Esquitx de la Piscina
Municipal en què va ser el darrer acte de la Setmana
de la Joventut de l’Espluga. L’edició més participativa
va acollir un total de 15 colles que van elaborar les
paelles optant a dos premis, un que puntuava el gust
i l’altre l’originalitat en la presentació. La paella de la
colla de l’Anna Amigó va ser la que el jurat va trobar
més gustosa, mentre que la paella de la colla de la
Montse Robles va guanyar el premi a la més original.
L’exhibició d’un simulacre de rescat en un accident de
trànsit va ser una de les activitats més ben rebudes
pel públic. De fet, des de la regidoria ja s’esperava
una bona afluència de públic per l’espectacularitat de
l’activitat i perquè era una activitat adreçada a petits
i grans. L’activitat va consistir en fer l’excarceració
de tres persones que havien simulat un accident de
trànsit. De la resta de novetats d’aquest 2018, en va
destacar el torneig del clash royale i el concurs d›apilar caixes, dues activitats que van generar força
expectació. Menys repercussió va tenir la primera

CONCURS D’APILAR CAIXES DE CERVESA. FOTO: Gerard Bosch

edició de “La pastanaga espluguina”, la versió local
del joc de l’assassí. Les propostes musicals amb les
“Nits del Francolí” van acollir als Jardí dels Francolins
cada nit una oferta variada de música, jocs i gastronomia. Destacar una Jam Sesion on hi va poder participar tothom i el concert de l›espluguí Joan Vilalta. La
Setmana de la Joventut d’enguany va mantenir actes
que s’han celebrat durant els darrers anys. Entre ells
hi havia el concurs de paelles, el Correbars esgarriat organitzat per les Ovelles Esgarriades, la Festa
del Motor del Motoclub. Al llistat d’actes tampoc hi
faltava la caminada nocturna i el bany nocturn a la
piscina municipal. La setmana de la joventut de l’Espluga està organitzada per l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí, el PIJ Francolí i l’Associació Juvenil Auvënguen, amb el suport de l’Oficina Jove de la Conca de
Barberà.

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ TANCA UNA NOVA EDICIÓ DE LA
FESTA MAJOR AMB MOLT ÈXIT EN TOTS ELS ACTES
L’Espluga de Francolí obria oficialment els actes de Festa Major
el passat dijous 26 de juliol a la
tarda amb el pregó a càrrec de
l’espluguina Laia Torres, que des
de la Font Major es dirigia als
espluguins amb un pregó 100%
espluguí i reivindicatiu. Amb tot
però, previ al pregó ja s’havien
dut a terme el toc de campanes i
disparada de salves anunciant la
festa el dimecres al migdia. El dimecres a la tarda arribava la final
del 1r torn del curset de natació a

la piscina municipal, el torneig de
partides ràpides d’escacs, la inauguració del nou local dels diables,
un conta contes en anglès, la Festa Major del Capuig i una nit de
monòleg a càrrec de Miki Dkai, a la
Terrassa Esquitx. El dijous al vespre, i després del ja esmentat pregó, una cercavila conduïa al públic
assistent fins al Museu de la Vida
Rural per donar pas a la celebració
de la 6a edició del Rusc, Festival
de Poesia de l’Espluga de Francolí,
mentre que al mateix temps, a la

Plaça Montserrat Canals s’hi celebrava una màsterclass de zumba a càrrec de Jordi Giralde. La nit
del dijous venia marcada per una
de les novetats d’aquest any, la
cantada d’havaneres a càrrec del
Grup Barcarola, que va omplir de
gom a gom la recent remodelada
Plaça de Sant Isidre, i la festa eivissenca per tots els públics amb
DJ Minitacs a la Terrassa Esquitx.
El divendres al migdia es duia a
terme la inauguració de l’exposició
de pintura de Joan M. Llorens, però
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LA CULTURA POPULAR ESPLUGUINA. FOTO: Jordi Torre

ja al matí s’havia celebrat la sego- nalitzant amb les Matinades dels
na edició de la bicicletada popular Gralles de l’Espluga. El dissabte
per participar-hi en família, on hi s’iniciava amb la 5a edició del Rusvan prendre part més de 70 par- quet, i al migdia, a la piscina muniticipants. Ja al migdia arribava el cipal, s’hi celebrava l’electro-vertradicional Concert-vermut, amb mut a càrrec de Sofa Beats Studio
l’actuació dels Beiats, que om- & Dave B. A la tarda arribava la
pliren de gom a gom el Jardí dels 41a edició de la Cursa Atlètica de
Francolins, i a la tarda, a la piscina l’Espluga, que enguany comptava
municipal hi tenia lloc el gran parc amb gairebé 500 inscrits, i mentre
aquàtic i a la Plaça Montserrat Ca- s’esperava l’arribada dels primers
nals s’hi celebrava el 4t Internati- corredors, l’Orquestra Selvatana
onal Bike City organitzat pel club oferia un repertori de sardanes.
BTT Francolí. També a la tarda es Els més petits van poder gaudir
celebrava la Cercavila Gran amb d’un espai de jocs i tallers al Jardí
tots els grups de cultura popular dels Francolins. A la nit, a la Plaça
de l’Espluga, que enguany comp- Montserrat Canals, s’iniciava l’actava amb la participació dels Ge- tuació de l’orquestra Selvatana. La
gants Fadrins, Vitxets i Moros de nit jove venia de la mà de Sandra
Reus, que feien gaudir d’allò més Bautista, guanyadora del Reconiel públic assistent. El Museu de la xement Jordi Francolí 2018, seguiVida Rural inaugurava l’exposició da de l’espectacular actuació dels
Orografies del fotògraf Toni Mo- Doctor Prats i del grup de versions
reno i el Celler Vidbertus oferia un La Tropical i DJ Mama Pinya. Com
concert amb tast de vins que ser- ja és habitual, la nit jove va donar
via per a presentar el seu nou vi pas a la xaranga pels carrers de
GaNa. Ja a la nit, al Teatre del Ca- la vila. Les actuacions del dissabsal de l’Espluga, s’hi representava te a la nit a la Plaça de l’Església
l’obra d’Oca a Oca a càrrec de Tra- deixaven unes xifres d’assistents
tea Teatre del Casal de l’Espluga. rècord en un dissabte de Festa
La música del divendres
a la nit venia marcada
per la brillant actuació, a
la Plaça de l’Església, de
The Big Jamboree, precedida de l’actuació del
duet Ruben’s, i pels més
joves, l’actuació del grup
de versions Orquestra Mitjanit, seguida de
disco-mòbil, comptant
amb l’actuació de la Batucada dels Diables i fi- PREGÓ A CÀRREC DE LAIA TORRES. FOTO: Jordi Torre

Major. El diumenge arrencava ben
d’hora amb la tirada social al plat,
seguida de l’eucaristia solemne en
honor als patrons de la vila, Sant
Abdó i Sant Senén. Un cop finalitzada l’eucaristia, una cercavila
dirigia a tota la cultura popular espluguina fins a la plaça de la Vila,
on es duia a terme la gran ballada
de Festa Major amb tots els grups
de cultura popular. A la tarda, es
donava pas a dues novetats més,
un taller de circ que va comptar
amb el repartiment de coca i xocolata gentilesa de la pastisseria
Farré Gamell per commemorar el
seu 130è aniversari, i l’espectacle de màgia amb Magic Sergio.
Acte seguit, la Plaça de l’Església
s’omplia de gom a gom per gaudir
del concert a càrrec de l’orquestra
Nova Saturno, que a la nit oferiria
una gran sessió de ball i música per totes les edats, no sense
abans haver gaudit amb els Diables de l’Espluga, junt amb la colla
de Vandellós, d’un lluit correfoc i
d’un bon espectacle pirotècnic.
El dilluns, dia del cós, donava pas
als darrers actes d’aquesta Festa Major, al matí amb l’espectacle
infantil “Danses Esbojarrades” i
la festa de l’escuma, i a la tarda
amb un magnífic concert a càrrec
de la cantautora catalana Gemma
Humet, que va sorprendre a les
prop de 400 persones assistents
amb les seves cançons íntimes i
amb un gran directe. Aquest darrer concert fou precedit per l’acte
oficial de canvi de nom d’alguns
dels carrers de l’Espluga pels dels
presos i exiliats polítics catalans,
de manera temporal i
fins que no estiguin en
llibertat. L’acte va comptar amb la participació
de l’Associació Catalana
pels Drets Civils, formada per familiars del presos i exiliats, i en la seva
representació, la Sra.
Montse
Puigdemont,
germana del President
Carles Puigdemont, la
Sra. Laura Masvidal, es-
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posa del Conseller Joaquim Forn,
la Sra. Blanca Bragulat, esposa del Conseller Jordi Turull, i del
Sr. Ferran Civit, diputat i parella
de la Consellera Meritxell Serret.
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.

ACTE DE CANVI DE NOM DELS CARRERS. FOTO: Jordi Torre

UNA VINTENA DE JOVES DE L’ESPLUGA
REBEN CLASSES DE REFORÇ A L’ESTIU
Una vintena de joves de l’Espluga de Francolí
que estaven cursant l’ESO o el van començar
aquest setembre van rebre classes de suport
aquest estiul i van participar en diverses activitats lúdiques gràcies a un programa educatiu
que pretenia frenar el fracàs i l’abandonament
escolar. A través del Pla Educatiu d’Entorn, l’Espluga es va adherir als programes «Ilusiónate”
i “Quédate” del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el marc de Proeducar
Ilusionate. L’acció tenia per objectiu oferir suport
als joves amb més dificultats i que tenen el risc
d’abandonar la seva formació acadèmica. Per
poder fer aquests estudis assistits i activitats
esportives, el consistori va rebre una subvenció de 2.000 euros, la meitat per a cada un dels
programes. Durant quatre dies a la setmana,
els joves van fer 4 hores d’estudis i esports en
diversos punts del municipi, per exemple amb
Drac Actiu. Al llarg d’aquest curs, el programa
de suport segueix amb el projecte “Quédate”
mitjançant activitats extraescolars.

ALUMNES DEL PROJECTE ILUSIÓNATE. Cedida

FINALITZA LA 48A FESTA
DE LA VEREMA AMB UN
NOTABLE INCREMENT DE
PARTICIPANTS
El darrer diumenge d’agost finalizava una nova edició
de la Festa de la verema de la DO Conca de Barberà
a l’Espluga de Francolí, que enguany en sumava 48,
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 24 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 sushi i fumats amb vins i caves de
la DO Conca de Barberà, dirigit per Pilar Salillas, enòloga i sommelier, i que comptava amb 55 assistents,
doblant els participants de l’edició passada, i a dos
quarts de deu de la nit, l’Art Restaurant acollia la cinquena 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 General de
l’INCAVI, el Sr. Salvador Puig, el Director dels Serveis
Territorials de Cultura, el Sr. Jordi Agràs, el 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, que enguany destacava per ser el primer cop que tenia un caire feminista,
ja que les piadores van ser les pubilles locals. La música i l’espectacle també van tenir un paper rellevant
durant el cap de setmana, i és que es va comptar amb

AGOST
les actuacions del grup Els Xatos,
que a través de la rumba oferiren
un viatge en el temps per reviure els
millors moments de Peret, El Barrio,
Estopa o GipsyKings... i les cançons
de sempre i els hits del moment
passats pel sedàs de la frescor i
proximitat de la rumba catalana, del
grup Stromboli Jazz Band, un grup
de swing, dixieland, jazz popular i
altres músiques, que en els seus espectacles barrejà bona música, amb dosis d’humor,
teatre i una gran interacció amb el públic, l’espectacle infantil Queviures, un espectacle que recuperava
l’encant de les botigues de tota la vida i fomentava
els bons hàbits alimentaris tot arribant com a una de
les novetats d’aquest any, i les versions acústiques
de pop-rock internacional a càrrec dels músics del
territori de The Jam Band. El diumenge al matí apostava, un any més per la reobertura del recinte firal,
i per això es va organitzar també, la tercera marxa
a peu entre vinyes, amb dos recorreguts diferents,
un de 12 km i un de 6 km, i dos tasts de vins durant
la ruta, que va comptar amb un centenar de participants. Una altra de les apostes per aquesta edició era
la cursa de portadores, recuperada l’any passat, que
comptava amb la col·laboració de l’Associació Juvenil
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Auvënguen i el Museu del Vidre de
Vimbodí i Poblet, i que va congregar centenars de curiosos a la Plaça
Montserrat Canals, per presenciar
com 6 parelles es disputaven algun
dels premis que constaven de pernils, espatlles, lots de vi i porrons del
Museu del Vidre. Seguit de la cursa
de portadores, una recent estrenada porronada popular feia competir
Cedida
a 5 participants adults i dos infantils, per aconseguir un dels premis en joc. 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 Arnau Roig i Joel
Díaz 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 2018 amb
més d’un miler més venudes, més de 6000 copes de
vi i cava i més de 5000 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.

TANCA LA TEMPORADA 2018 A LA BIBLIOPISCINA
Un any més acabava la tempo- convertia en un punt de trobada
rada de biblioteca a la piscina, i intercanvi social i cultural, ateen la que hi van formar part i en nent que aquest servei no tenia
van ser els vertaders protago- cap mena de cost addicional.
nistes junt amb els banyistes, Entre bany i bany, o bé després
els llibres, els jocs, les llegendes, de berenar, els usuaris tenien
la pintura corporal i els dibuixos. l’opció de tornar a agafar calor
La Bibliopiscina va apropar i fa- participant d’algun joc o activicilitat la lectura als usuaris de tat lúdica: els més petits gaula piscina d’una manera lúdica i dint de la plastilina, encaixos,
també va apropar i va donar a puzles, amb la companyia dels
conèixer els serveis biblioteca- pares, mares o fins i tot avis
ris, tot això oferint alguns dels i àvies. Els infants de mitjana
serveis propis de les biblioteques, com són la
consulta de diaris i revistes, préstec de llibres
i activitats de dinamització. Aquesta iniciativa
també va reforçar el paper de centre d’oci de la
piscina, i dins d’aquesta
instal·lació municipal, es CONTA CONTES DE LLEGENDA. FOTO: Nuri Estadella

edat van pintat dibuixos, van fer
papiroflèxia o mots encreuats i
amb els adolescents es van dur
a terme jocs tradicionals, com
l’oca, el parxís, les dames o les
cartes. Durant la temporada de
Bibliopiscina, a més a més, es
van dur a terme activitats grupals, com ara un conta contes
sobre històries de llegenda que
van permetre conèixer algunes
rondalles i llegendes del Camp
de Tarragona, les seves dites
i maneres de parlar i els
personatges fantàstics
que s’amaguen en la seva
geografia, o bé tallers de
pintura corporal que van
despertar la creativitat,
les habilitats manuals i
la motivació, generant un
ambient participatiu en
les activitats.
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SETEMBRE

L’ESPLUGA CELEBRA LA DIADA ADREÇANT POSTALS
ALS 16 PRESOS I EXILIATS POLÍTICS
L’Espluga de Francolí va recordar
els presos i exiliats polítics durant
de la Diada Nacional de Catalunya
i ho va fer amb la lectura de 16
postals dirigides a cadascun dels
líders i polítics catalans. L›acte
central va començar a dos quarts
d›11 del matí i va congregar unes
200 persones a la plaça de la Vila.
El context actual va donar un altre
to a la Diada 2018. Junt amb la demanda per fer efectiva la república
catalana, l’acte també va recordar
els polítics i líders catalans que
estan empresonats o en situació
d’exili i en va reclamat la llibertat.
Des de l’Espluga per la Independència, organitzadors dels actes,
es va impulsar la lectura de postals
que es van enviar als 16 presos i
exiliats polítics. Els encarregats
d’escriure i llegir als textos van
ser 16 espluguins i espluguines
que viuen als carrers que recentment s’han batejat amb els noms
dels presos i exiliats polítics. També es va llegir una carta que Jordi
Turull va respondre a l’ANC de la
Conca des de la presó. Pel que fa
als diversos parlaments i la lectura del manifest, aquesta vegada
van girar entorn a la lluita antirepressiva i també per reclamar
la implementació de la república.
En aquest sentit, el coordinador
de l’Espluga per la Independència,
Jordi Saumell, va criticar el context
de repressió i violència impune
de l’extrema dreta al carrer i va
remarcar que amb l’aplicació del
155 el moviment independentista
no va morir. L’alcalde de l’Espluga,
David Rovira, també va assenyalar
que la Diada se celebrava amb un
context de presos polítics, exiliats i
molts alcaldes imputats. Amb tot,
Rovira va expressar que el sistema judicial espanyol ha quedat en
ridícul per tots els despropòsits
que ha encadenat i va insistir en
seguir lluitant pels drets civils dels

catalans. L’acte
central va acabar amb el cant
dels Segadors
i un esmorzar
groc. A més a
més, l’ANC va
posar a disposició
dels
assistents diverses postals
amb la imatge
de les plaques
dels carrers de ACTE CENTRAL DE LA DIADA DE L’11 DE SETEMBRE.
l’Espluga que FOTO: Gerard Bosch
porten el nom
dels presos i exiliats perquè, qui ho da que, aquest 2018, va acabar a
vulgués, també fes arribar el seu l’Ermita de la Santíssima Trinitat.
missatge als polítics catalans. A La ruta de la caminada popular
un quart de 2 del migdia van sortir va començar a les 8 del matí a la
des de l’Espluga 5 dels 21 busos Plaça del Casal. Els caminadors
que l’ANC a la comarca va habili- van enfilar camí de la Cometa fins
tar per participar a la manifesta- a les Masies pujant pel sender de
ció de Barcelona, enguany amb un Natura. A la font del Deport hi va
augment de conquencs inscrits. haver esmorzar per tothom, colD’altra banda, una de les altres laboració de l’Ajuntament de l’Esnovetats dels actes de la Diada a pluga, i seguidament es va pujar al
l’Espluga és que la caminada po- mirador. Seguidament van baixar
pular de l’11 de setembre se va ce- cap a l’Ermita, primer per la pislebrar el dissabte 15 de setembre ta i després pel sender Artiga. Els
per poder esponjar la programació. caminadors van arribar a l’Ermita
Una quarantena de persones van aproximadament a la 1 del migdia
participar en la tradicional sorti- on és va llegir el manifest.

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA SUBVENCIONARÀ
EXTRAESCOLARS A JOVES AMB RISC SOCIAL
L’Ajuntament de l’Espluga ha impulsat una iniciativa perquè els
joves amb risc d’exclusió social puguin fer activitats extraescolars aquest nou curs. La convocatòria d’aquestes subvencions
neix amb l’objectiu de garantir la inclusió dels joves en l’entorn
social del municipi. El projecte s’adreça als infants i joves de 3 a
16 anys amb més dificultats socials i d’escolarització i fomenta
la participació en les entitats i extraescolars dels centres d’ensenyament de la vila. Les bases que han de regir la convocatòria
d’aquesta línia d’ajuts van quedar aprovades per unanimitat pel
Ple Municipal. La regidora de Benestar Social de l’Espluga, Maria
Jesús Martín, va exposar que la convocatòria pretén relacionar els
nens i nenes del centre obert amb la resta de joves del municipi.

SETEMBRE
S’ACTIVA LA PRIMERA
PANTALLA INTERACTIVA
AMB INFORMACIÓ
TURÍSTICA DE L’ESPLUGA
L’Espluga de Francolí va activar a mitjans de setembre
la primera pantalla interactiva del municipi perquè els
visitants hi puguin consultar
la informació turística. Està
situada al mig de la vila, a
la plaça de l’Església, punt
d’inici de la Ruta Templera i
Hospitalera. Segons el regidor de Turisme, Jordi Torre,
la pantalla es troba en un
espai concorregut i pot fer
de complement de l’Oficina de Turisme aportant
informació bàsica sobre
les propostes espluguines,
com per exemple la mateixa Ruta Templera. El tòtem
informatiu està connectat
amb el web de turisme i es
poden conèixer els diversos
museus i espais d’interès,
però també els restaurants
i allotjaments de la vila. La
pantalla va suposar una inversió d’uns 12.000 euros
i la regidoria de turisme no
tanca la porta a instal·lar-ne
en altres punts.

FOTO: Gerard Bosch
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LA SEGONA EDICIÓ DE LA FIRA DE
LA CERVESA ARTESANA CREIX EN
NOMBRE DE VISITANTS
La segona edició de la Fira de la
Cervesa Artesana de l’Espluga
de Francolí rebia, el passat dissabte 29 de setembre, l’assistència 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. El matí començava amb l’actuació del grup
de música tradicional Julivert, interpretant música folk i cançó de
taverna, que donaven la benvinguda als primers assistents a l’hora
de l’aperitiu. Al vespre, l’actuació
musical del duet format per Elena
Volpini i Gabri Llorach, amb cançons pròpies i diferents versions i a
ja a la nit el grup espluguí Tòlia i les
Guineus presentant el seu darrer
treball “Un cabàs de cançons” van
ser els elements que van donar
valor afegit a aquesta segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. L’esdeveniment va superar les
dades de l’any anterior, ja que en
el transcurs de la jornada es van
vendre més gots que en la primera edició, i els cervesers van servir
prop de 900 litres entre les més
de trenta varietats de cervesa
artesana presents a la fira. Els
productors locals també van poder satisfer les seves previsions,

pel que fa a la venda de productes
locals i degustacions gastronòmiques. La segona edició de la Fira
de la Cervesa Artesana de l’Espluga de Francolí va comptar amb
la presència de 9 productors de
cervesa artesana: Cerveses Boixets, Cerveses lo Vilot, Cerveses
Matoll, Cerveses Casa Dalmases,
Cerveses Segarreta, Les Clandestines, Cerveses Rústica Bufona,
Cerveses Ona i Cerveses Ponent,
6 establiments locals de pastisseria, fleca, restauració, cansaladeria i tòfona: Cansaladeria Glòria,
Cansaladeria Cal Pagès, Restaurant Casa Nostra, Pastisseria Cabal, Tòfona de la Conca i Forn de
pa de Cal Tullet i tres food trucks:
Barbacoa Plus, The Big Whim i
La Libèl·lula Pradenca. L’objectiu
principal d’aquesta Fira, impulsada per la regidoria de turisme, era
donar un valor afegit al nucli antic,
així com potenciar turísticament
el municipi i impulsar el comerç
local oferint la possibilitat als productors espluguins de ser presents a la mostra promocionant
els seus productes, i el gran èxit
d’aquesta segona edició ja fa pensar en la consolidació d’aquest esdeveniment en el futur, que amb
la reubicació de l’espai d’aquest
any, garanteix la permanència en
aquest emplaçament.

ASSITENTS A LA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA. FOTO: Jaume Rouse
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L’ESPLUGA RECORDA EL REFERÈNDUM INAUGURANT
LA NOVA PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE
La inauguració de la plaça de l’1 d’octubre i d’una placa a l’Escola Martí Poch va marcar la commemoració del primer aniversari de l’1 d’octubre a l’Espluga.
Unes 200 persones van recordar el referèndum de
feia un any, tot reclamant que es faci efectiva la república catalana. L’acte va començar a les 8 del vespre amb la descoberta de la placa ubicada a l’exterior
de l’escola que l’1 d’octubre del 2017 va acollir les
votacions. A proposta de l’ANC de l’Espluga, la placa recordava la data del referèndum i incorporava el

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE. FOTO: Jofre Majoral

lema “Aquí vam votar, aquí vam guanyar”. La rotonda del Casal, ara oficialment plaça de l’1 d’octubre,
va ser l’escenari central dels parlaments del primer
aniversari de l’1-O. Una de les urnes del referèndum
va presidir un acte que va comptar amb nombrosos
parlaments i va acabar, simbòlicament, amb la gent
votant. En primer lloc, diverses persones que van
viure la jornada de prop van llegir el manifest de la
plataforma 1 d’octubre en què, en grans trets, es van
reconèixer els esforços de la ciutadania per fer possible les votacions i que va fer una crida a fer efectiva
la república. Diversos joves van alçar fotografies de
l’1 d’octubre a l’Espluga i en altres punts de Catalunya i també clavells vermells. Al seu temps, els representants polítics del consistori van sostenir una
pancarta amb el lema “Republiquem” perquè, com va
expressar el portaveu del grup municipal de CiU, Jordi
Torre, el poble segueix dempeus, mantenint ferma la
voluntat de fer efectiva el mandat de l’1 d’octubre.
Sobre la plaça inaugurada, Torre remarcava que cal
recordar el primer d’octubre als espais públics perquè,
és una data que passarà a la història del nostre país.
Jordi Miró, regidor de Som Espluga, va expressar que
la plaça de l’1 d’octubre és un homenatge a totes les
persones que van fer possible el referèndum i des de
l’Espluga per la Independència, Joan Poblet, va manifestar el trasllat d’un missatge de record pels fets de
l’1 d’octubre i la gent jove que va defensar l’escola.

L’ESPLUGA SOL·LICITA LA DECLARACIÓ DE L’EDIFICI
DEL CASAL COM A BÉ D’INTERÈS LOCAL
El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga va aprovar per
unanimitat la sol·licitud per declarar l’edifici del Casal de l’Espluga com a Bé Cultural d’Interès Local. L’objectiu és preservar
l’immoble impulsat fa més de 50 anys per l’empresari Lluís Carulla i amb importants elements artístics com el mural noucentista o el gran teatre del Casal. L’equip de govern, de la mà
David Rovira, justificava la proposta pel valor de l’edifici però
també perquè amb aquesta declaració es podrà accedir a noves línies de subvencions. Des de l’oposició, Josep Maria Vidal
de SOM-Espluga també va valorar positivament la proposta
perquè permet protegir i posar en valor un edifici important del
municipi. Aquest edifici, malgrat la seva importància i estar inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no
gaudia de cap figura de protecció específica.

FOTO: Gerard Bosch
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COMENCEN LES OBRES DEL PROJECTE PARTICIPATIU DE
L’ESPLUGA DEL 2017
A l’octubre van començar les obres d’un nou tram
de vorera a la carretera de Poblet de l’Espluga.
Aquesta va ser la proposta que l’any 2017 va guanyar els pressupostos participatius amb 72 vots i
en la qual s’hi van invertir 18.000 euros. L’actuació
va consistir en construir el tram de vorera entre
el camí de la cometa i la placeta del carrer Escodines, però també l’enjardinament d’una part de
la cantonada del camí de la Cometa. Les obres es
van dur a terme a l’octubre, mentre que la part
de jardineria es farà quan hi hagi unes condicions climatològiques més favorables. El regidor
de Serveis Municipals, Joan Amigó, va destacar
que habitualment alguns vianants circulaven pel
costat de la calçada sense vorera i ara l’actuació
permetrà millorar la mobilitat perquè dona continuïtat a la vorera ja existent al carrer.

CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA DE LA CARRETERA DE POBLET.
FOTO: Gerard Bosch

L’ESPLUGA APROVA LES
ORDENANCES FISCALS
El Ple Municipal de l’Espluga va
aprovar el mes d’octubre les ordenances fiscals del 2019. Les taxes i impostos s’actualitzen amb
l’augment del 2,3% de l’IPC interanual, mentre que l’IBI es manté
congelat. D’altra banda, la taxa
d’escombraries, que es basa en
el percentatge de reciclatge, puja
un 3,53%, ho fa per sota de la mitjana de la comarca que serà del
4%. L’aprovació també va incloure canvis importants pel que fa
als preus públics. L’augment més
notori recau en la taxa d’ús de la
sala de vetlles municipal que passa de 153,15 euros a 300, segons
l’equip de govern, perquè està
acollint difunts d’altres pobles de
la comarca. El regidor d’hisenda,
Joan Amigó, explicava que les funeràries utilitzen la sala de vetlles
de l’Espluga amb casos de difunts
que no estan empadronats a l’Espluga i, per aquest motiu, s’ha vist

necessari gravar aquesta activitat
amb una taxa més elevada, ja que
és l’Ajuntament de l’Espluga qui
ha invertit en l’equipament. Per
prioritzar els espluguins i espluguines i contrarestar l’increment,
explicava Amigó, els empadronats al municipi tindran un 40%
de descompte. També s’apuja el
preu de lloguer de l’espai “Sínia”
perquè ara contemplarà el cost de
cinc hores de neteja, com a mínim.
Fins ara, la neteja de l’espai anava
a càrrec dels llogaters, però Joan
Amigó va explicar que en molts
casos les instal·lacions quedaven
en mal estat. Finalment, les noves
ordenances fiscals inclouen noves
modalitats de preus, sense increments, per a l’Escola Municipal de
Música de l’Espluga perquè, va explicar el govern, cada vegada hi ha
alumnes més grans i més nivells
i calia adequar el tipus de quotes
als nous règims d’horaris.

TORNA EL TEATRE, LES
TITELLES I EL CINEMA A
L’ESPLUGA AMB EL SISÈ
CICLE DEL CASALET KIDS
El Casalet Kids encetava
a l’octubre la sisena temporada a amb l’espectacle
“Menuda Comèdia” al Teatre
Folch i Torres del Casalet,
i des de llavors s’obria pas
a set diumenges més amb
propostes teatrals, de titelles, màgia o cinemafòrum
adreçades als infants. Totes
vuit entregues es celebren
a les 6 de la tarda al Casalet. Les propostes del Casalet Kids les organitza un
col·lectiu de pares i mares
del municipi sense ànim de
lucre. La programació també
compta amb el suport de
l’Ajuntament de l’Espluga i
la Biblioteca Mossèn Ramon
Muntanyola.
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L’AJUNTAMENT DE
L’ESPLUGA DEMANA LA
GRATUÏTAT DE L’AP2 PER
ALS CAMIONS I VEÏNS
El consistori espluguí va
aprovar per unanimitat una
moció sol·licitant la gratuïtat de circulació per l’AP2
per als vehicles pesants
entre el tram de Montblanc
i Lleida, davant del desviament obligatori dels camions de la nacional 240. El
text presentat pel grup de
CiU de l’Espluga va comptar amb el suport del grup
de Som Espluga i és un element de pressió més per
aconseguir el 100% de bonificació per als transportistes, com reclama el sector
per reduir el sobrecost del
desviament. La moció aprovada aquest dijous també
demana la gratuïtat per als
habitants del territori, mentre no s’alliberi el peatge.

EL CEMENTIRI ESTRENA NOU
ENLLUMENAT PER TOTS SANTS
Com ja ve sent habitual, l’Ajuntament de l’Espluga va intensificar
la neteja del cementiri municipal
a les portes de Tots Sants. Enguany, s’estrenava l’enllumenat
LED a l’exterior que s’activa amb
sensors de moviment. S’hi van
invertir uns 20.000 euros i millora la il·luminació de l’espai, ja que
fins ara només hi havia dos fanals
a la porta d’entrada i ara n’hi ha
als accessos i a l’aparcament. Els
nous fanals, de tecnologia LED,
funcionen amb un sistema de
detecció de moviment que s’encén per un període mínim de dues
hores, després de detectar el pas
d’un vehicle o una persona. D’altra
banda, també es van dur a terme
actuacions de neteja al cementiri,
de repintat i desbrossament dels
exteriors. A més a més, aquest
2018 també va acabar la millora
del lateral esquerre del cementiri on s’hi va construir una nova
vorera amb els Plans d’Ocupació i l’Ajuntament s’ha dotat d’un

elevador per facilitar els enterraments en el tercer pis dels nínxols.

COL·LOCACIÓ DE LA ILUMINACIÓ
EXTERIOR DEL CEMENTIRI.
FOTO: Jordi Torre

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA HABILITARÀ UN NOU
APARCAMENT DESPRÉS DE LA MILLORA DE 7 CARRERS
Amb la remodelació de 7 carrers de l’Espluga ja pràcticament enllestida, l’Ajuntament va projectar un nou
aparcament al carrer Milmanda per a una vintena de
vehicles. A la reforma dels carrers Còrdova, Sortetes,
Mn. Cinto Verdaguer, Tarragona i Àngel Guimerà, adjacents al carrer Lluís Carulla, i també el carrer Clos
de Callau i el Milmanda s’hi han invertit uns 325.000
euros en la renovació de les canonades d’aigua, la
pavimentació que ara ja és d’asfalt i s’han renovat
les voreres. Les actuacions van començar el passat
mes de maig amb un termini d’execució de 9 mesos,
que finalment es van poder retallar. Una cop acabada
aquesta actuació, l’equip de govern va anunciar que
entre els carrers Milmanda i Joan Amades, en uns
terrenys municipals, s’hi habilitaria un aparcament
per a 20 o 25 de vehicles, en el nou espai, que serà
bo per descongestionar l’aparcament d’aquella zona.

L’accés és farà des del carrer Milmanda per tal que
l’aparcament sigui només per a cotxes. A l’aparcament també s’hi habilitarà una escala d’accés des del
Carrer Joan Amades.

ACCÉS AL NOU APARCAMENT DEL CARRER MILAMANDA.
FOTO: Eva Bonet
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NEIX EL NOU CANAL DE RÀDIO PER TDT
‘EFMR.CAT CONCA DE BARBERÀ’
L’Espluga FM Ràdio va complir un dels seus reptes
més importants, arribar a tota la Conca de Barberà a
través de la TDT, oferint als seus oient un nou canal
d’emissió regular més enllà del 107.4 de la FM i l’emissió per internet. L’aposta arriba també a la resta
de comarques del Camp de Tarragona, gràcies a
l’acord amb TACOALT, el consorci per la TDT del
Tarragonès, la Conca de Barberà i l’Alt Camp, al qual
s’ha adherit l’Ajuntament de l’Espluga. En un acte, el
passat 24 de novembre, als estudis de l’Espluga FM
Ràdio, les autoritats municipals i els responsables de
l’Espluga FM Ràdio, Tac12 i l’Espluga Audiovisual van
activar de forma oficial les emissions del nou canal.
Des de llavors, l’EFMR pot escoltar-se per televisió en
una àrea de més de 500.000 habitants, conjuntament
amb la resta d’emissores de titularitat pública del territori, en emissió per TDT des del 2009. A l’acte hi van
assistir l’alcalde de l’Espluga, David Rovira, acompanyat pel regidor de Comunicació, Jordi Torre i la
resta de regidors dels diferents grups, el coordinador
de l’Espluga FM Ràdio, Gerard Bosch, el president de
l’Associació Cultural Espluguina per la Comunicació
Local l’Espluga Audiovisual, Xavier Lozano i el director de TAC12, Xavier Abelló, a més de representants
del teixit associatiu de l’Espluga i membres de l’equip
de l’Espluga Audiovisual. El nou canal naixia amb una
nova marca que identifica l’Espluga FM Ràdio: EFMR.
cat Conca de Barberà. Aquesta nova nomenclatura no elimina, en cap cas, el nom original, sinó que
li afegeix conceptes, com el .cat. L’altre concepte que

s’afegeix és el de Conca de Barberà, l’àmbit real d’acció
comunicativa i d’audiència del mitjà. Malgrat que les
emissions del 107.4 de la Freqüència Modulada són
estrictament al terme municipal de l’Espluga i zona
d’influència, l’EFMR pot escoltar-se des de fa anys
a tot el món a través d’Internet. Els seus continguts d’interès comarcal arriben a tot arreu, i no
es queden només en el localisme espluguí. El nou canal de ràdio per TDT, a més, consolida les opcions per
escoltar els continguts radiofònics emesos en directe
amb una nova plataforma regular, present a totes les
cases, la televisió. La programació que aquesta temporada l’Espluga FM Ràdio ofereix diàriament al nou
canal de ràdio per a TDT inclou la trentena de propostes diferents de continguts radiofònics que actualment produeix l’emissora pública de l’Espluga en collaboració amb l’Espluga Audiovisual, amb la Xarxa
de Comunicació Local i també amb Ràdio Montblanc.
Una cinquantena de persones col·laboren en els diferents programes i projectes. La graella ofereix programació les 24 hores del dia, amb un informatiu diari
de dilluns a divendres a les 11h, les 15h i les 19h, i un
informatiu comarcal cada cap de setmana a les 13h i
les 19h. Destaquen els programes de la franja de les
12 del migdia, la de les 4 de la tarda i la de les 8 del
vespre, amb apostes per l’educació, la gastronomia, la
música, l’anglès, els viatges, les iniciatives socials
o la cultura popular. Amb espai també per la política
local, un cop al mes.

PRESENTACIÓ DEL NOU CANAL DE TDT I LA NOVA TEMPORADA DE L’EFMR. FOTO: Pep Morató
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EL 5È FESTIVAL EL VI FA SANG DE L’ESPLUGA SE
CELEBRARÀ DEL 5 AL 7 D’ABRIL DE 2019
El Festival de Novel·la Criminal en Català de l’Espluga, El Vi Fa Sang, arribarà amb novetats. La
cinquena entrega d’aquest certamen arribarà els
dies 5, 6 i 7 d’abril de 2109, i com a novetat diversificarà la seva oferta per arribar a un públic més
ampli i escampar la taca de la novel·la criminal arreu de la Conca de Barberà. La regidoria de cultura
de l’Ajuntament de l’Espluga i el comissariat d’El Vi
fa Sang ja fa mesos que treballen en l’organització
de la cinquena edició. L’equip repeteix l’experiència
del cocomissariat amb Salvador Balcells i Margarida Artitzeta i treballa en la línia de fer créixer el
projecte a escala comarcal. L’any 2018, la cita va
acomiadar-se seduint un públic cada vegada més

nombrós gràcies a la particularitat de ser l’únic
festival d’aquest tipus al territori i que marida la
literatura amb els vins de la DO Conca de Barberà,
però també per l’existent proximitat dels escriptors amb els lectors. Amb el segell ja consolidat, el
festival potenciarà ara els actes en altres punts de
la comarca i també amb la perspectiva d’oferir iniciatives destinades a diferents franges d’edats. A
més a més de les dates, l’organització ja ha avançat que El Vi fa Sang del 2019 també tindrà un
fil temàtic conductor per a tot el festival. Aquest
aspecte va incorporar-se en la darrera edició amb
l’eix “Realitat i ficció a la novel·la criminal” i en la
cinquena edició s’apostarà per una nova temàtica.

SURTEN A VOTACIÓ 6 PROPOSTES
PER ALS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE L’ESPLUGA
La tercera convocatòria de
pressupostos
participatius de
l ’A junt a m ent
de l’Espluga de
Francolí, corresponent
al
2018, va iniciar-se a principis
de novembre i el
període de votació de les propostes va allargar-se fins al 10
de
desembre.
Aquesta vegada
es van rebre fins
a 37 propostes, de les quals 6 van
passar a la fase de votació popular. Enguany es van multiplicar
les propostes, però com estipulen les bases de la convocatòria,
el màxim de candidatures són 6.
D’aquesta manera, la comissió

tècnica va descartar totes aquelles
que incomplien els
requisits marcats
al protocol. Les 6
propostes que se
sotmeteren a votació, sense que la
suma total de les
actuacions sobrepassi la partida de
20.000 euros del
pressupost participatius, van ser
l’arranjament de
la zona esportiva,
una zona d’esbarjo per a gossos amb gossera, la construcció d’un skatepark,
senyalització de diferents equipaments municipals, la confecció de
banderes i banderoles per la festa
major i l’ adquisició d’una màquina
elevadora.

L’AJUNTAMENT DE
L’ESPLUGA APROVA
EL REGLAMENT DE
CONSULTES POPULARS
El Ple Municipal de l’Espluga va aprovar aquest
novembre per unanimitat
el reglament de consultes
populars no referendàries
d’acord amb la llei 10/2014,
la qual va permetre les votacions del 9 de novembre
del 2014 sobre el futur de
Catalunya. Ara s’ha redactat el reglament a escala local amb un text que s’ajusta
a la legislació vigent, fet pel
qual els regidors van exposar que existia poc marge
per adaptar-lo. Amb tot, el
reglament aprovat permetrà que es puguin celebrar
votacions per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre
una determinada actuació,
decisió o política pública.
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L’ESPLUGA ESTRENA EL CAMP DE FUTBOL DE GESPA
ARTIFICIAL AMB EL REPTE D’AMPLIAR ELS EQUIPS
L’Espluga de Francolí va inaugurar oficialment el diumenge 2 de desembre el seu primer Camp de Futbol de
gespa artificial, a la mateixa instal·lació esportiva del
riu Sec, estrenada el 1984. L’acte es va fer al punt del
migdia, i va començar amb la presentació dels equips
prebenjamí, infantil, aleví, juvenil, cadet i femení, i amb
l’absència de l’equip amateur. La inauguració oficial la
van encapçalar la regidora d’Esports, Èrika Soriano,
el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol
i delegat a Tarragona, Josep Vives, el president de la
Unió Esportiva l’Espluga, Jordi Bóta i l’alcalde de l’Espluga, David Rovira. Tots ells es van dirigir a una grada
plena de famílies i espluguins en general, a més de la
resta de regidors del consistori, representants d’entitats i del Club de Futbol Montblanc i l’Ajuntament de
Vimbodí, que van cedir els seus equipaments durant
les obres. La inauguració es va fer però amb les grades per acabar però amb el terreny de joc a punt per
disputar-hi partits. El president de la Unió Esportiva
l’Espluga, Jordi Bóta, va assegurar que no serà fàcil
acostumar-se al nou terreny de joc i que espera que,
si bé d’entrada caldrà fer molt esforç, hi hagi resultats
a mitjà termini, especialment de participació de nous
jugadors i el retorn dels que havien abandonat. Els
capitans dels diferents equips explicaven que el nou
terreny de jocs els ajudarà, sobretot, a combatre les
lesions i les ferides que es provocaven quan queien
sobre l’arena. L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar
l’1 de febrer d’aquest 2018 el projecte per equipar el

camp de futbol municipal amb gespa artificial. Amb un
pressupost de 499.920,78 euros i un annex de millores
de 139.649,57 euros. El projecte va ser redactat pels
tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
i es va votar al Ple Municipal corresponent al mes de
gener. El punt va entrar en l’ordre del dia per urgència,
ja que l’equip de govern volia aprovar el projecte per
avançar els terminis i assegurar-se que l’obra pogués
estar llesta per l’inici de la temporada. Finalment les
obres sortien a concurs públic a primers de març. Les
obres incloïen la instal·lació de la gespa artificial i el
sistema de rec i de recollida d’aigües. El projecte també incloïa un annex de millores, com per exemple l’ampliació de les grades i la instal·lació de seients, el canvi
de l’enllumenat a la tecnologia LED i l’ampliació de la
caseta de control d’aigües. La nova gespa artificial es
preveu que pugui tenir una vida d’uns 10 o 15 anys, tot
i que depèn de l’ús que se’n faci.

INAUGURACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE GESPA.
FOTO: Antoni Sabaté

ARRANJAR LA ZONA ESPORTIVA GUANYA ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE DEL 2018
El projecte d’arranjament i pavimentació de l’entorn de la zona esportiva de l’Espluga va ser la proposta més votada dels pressupostos participatius
de l’Espluga amb 78 vots. Tot i les nombroses idees
que la ciutadania va fer arribar per a la convocatòria d’enguany, les votacions van tancar amb un
percentatge baix de participació amb 128 persones que van donar la seva opinió, el que representa
un 3,9% de la població amb dret a vot. La proposta
guanyadora d’aquesta tercera edició preveu l’arranjament i pavimentació amb reg asfàltic del camí
que uneix l’aparcament superior del Camp de Futbol fins al Camí de Milmanda, incloent-hi l’aparcament inferior del Camp de Futbol, tot adequant la
zona del nou pavelló municipal d’esports i del nou
camp de gespa. Aquesta idea va guanyar per àmplia majoria i s’hi invertiran els 20.000 euros de la

partida dels pressupostos participatius. La segona
proposta que més suport va rebre, amb 19 vots, va
ser la construcció d’un Skatepark al lateral del nou
pavelló municipal d’esports de l’Espluga, seguit per
la iniciativa d’habilitació d’una zona d’esbarjo per a
gossos amb una nova gossera que va obtenir 16
vots. D’altra banda, hi va haver un empat entre
l’adquisició d’una màquina elevadora i la confecció
de banderoles per a la Festa Major amb 6 vots. Finalment, la millora de la senyalització dels espais
d’interès va ser escollida per 3 persones. Pel que fa
a la participació, va millorar respecte a l’any passat,
però no de forma significativa com es preveia després d’haver rebut fins a 37 propostes. L’any passat
el percentatge va ser d’un 3,7% i enguany d’un 3,9%
del total de 3284 persones empadronades al municipi majors de 16 anys que podien votar.
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L’ESPLUGA ENCÉN L’ENLLUMENAT NADALENC AMB
EL NOU ARBRE DE PROTAGONISTA
De la mà dels tres alumnes més
petits de P5 de les escoles de primària del municipi, l’Espluga va
donar la benvinguda al Nadal el
dia 5 de desembre a la tarda amb
l’encesa de l’enllumenat. Aquest
2018 el centre de totes les mirades va estar posat en un arbre de
llums de grans dimensions ubicat
al mig de la plaça Montserrat Canals. Les llums es van encendre
enguany amb diverses novetats.
D’entrada, els encarregats de
prémer el botó no van sere dos
infants, sinó tres, ja que dos d’ells
eren bessons. Només les bengales que sostenien els infants trencaven la foscor quan, a les 6 de la
tarda, l’Aaron, l’Eric i el Jonathan
van obrir les portes de la campanya de Nadal a l’Espluga. El primer a cobrar vida va ser la façana
del Casal i ho va fer al ritme de la
música que va començar a sonar
just en aquell instant. A poc a poc,
l’arbre de Nadal va anar guanyant
llum. Amb tot, centenars de persones, petits i grans, van celebrar

l’encesa de l’enllumenat. A més a
més, la cultura popular espluguina
també va donar la benvinguda al
Nadal. En concret, la plaça va acollir la ballada dels gegants neolítics
de l’Espluga amb la música dels
Grallers de l’Espluga. Enguany,
el consistori va invertir 10.000
euros per renovar la decoració
de l’Església Vella perquè estava
malmesa i ara, seguint el mateix
format, serà de tecnologia LED

i en la principal aposta de l’arbre
de Nadal de llums LED a la plaça
Montserrat Canals, aprofitant la
celebració dels Pastorets. Per segon any consecutiu, els llums de
Nadal només han estat encesos
en horari comercial. Per decisió de
tots els regidors que conformen el
consistori espluguí, s’apagaven a
partir de les 9 del vespre per recordar l’existència de presos polítics i exiliats.

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL. FOTO: Eva Bonet

ACORD PER COMPARTIR CONTINGUTS ENTRE L’EFMR,
EL FRANCOLÍ I EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
Els presidents del Consell d’Administració de l’Esplu- Audiovisual, que com a entitat sense ànim de lucre
ga FM Ràdio, del Casal de l’Espluga i de l’Associació vetlla per la preservació, la qualitat i la objectivitat dels
Cultural Espluguina per la Comunicació Local, l’Esplu- mitjans locals. L’equip de professionals i voluntaris se
suma d’aquesta manera a
ga Audiovisual, van signar
la resta de mitjans locals,
aquest desembre un acord
més enllà de l’EFMR, impliper compartir continguts
cant-se també en la resta
informatius pels respectius
de propostes comunicamitjans de l’Ajuntament i
tives, com és la revista El
del Casal de l’Espluga, dues
Francolí o el Butlletí Municiinstitucions que des de la
pal. La signatura del conveni
recuperació de la democràd’acord es va fer als estucia han apostat pels mitjans
dis de l’Espluga FM Ràdio,
de comunicació local com
després de gairebé un any
una eina d’informació i parde negociacions entre les 3
ticipació social. L’acord va SIGNATURA DEL CONVENI PER COMARTIR
institucions.
ser una petició de l’Espluga CONTINGUTS. FOTO: Gerard Bosch
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THE PENGUINS ATRAUEN
GENT DE TOTA LA CONCA
El pavelló del Casal de l’Espluga es va vestir de festa el diumenge 23 de desembre al vespre dins dels
actes nadalencs. El cançoner català va fer ballar
més de 400 persones, un públic familiar d’arreu del
territori cridat per la divertida i original proposta
dels The Penguins amb Reggae per Xics. El grup va
pujar fa 7 anys al tren per viatjar pel cançoner català i donar-li un altre toc, més festiu i actualitzat per
seduir petits i grans, i han fet marca. L’Espluga ho
va experimentar amb visitants d’arreu de la Conca
i d’altres punts del territori. La regidora de joventut
i festes de l’Espluga, Erika Soriano, va destacar la

REGGAE PER XICS. Foto: Gerard Bosch

bona rebuda de l’espectacle que reclamaven moltes famílies del municipi i l’efecte de crida que va
tenir al territori. De fet, per format i pressupost, no
és un tipus d’activitat habitual al calendari local i va
ser la principal aposta del Nadal espluguí, però Soriano reconeix que és important oferir als infants
una proposta musical de qualitat.

EL TIÓ GEGANT DE L’ESPLUGA CAGA JOGUINES PER A UNS
200 INFANTS
Desenes d’infants van fer cagar un tió gegant el dilluns
24 de desembre a la plaça Montserrat Canals amb
l›ajuda de dos pastorets. Aquesta vegada, prop de
200 nens i nenes van poder recollir diferents joguines
que va cagar el tió. Per segon any consecutiu, aquest
espectacle d’animació infantil es va celebrar dins del
programa de Nadal a l’Espluga. Enguany però amb
dos pastorets que van dinamitzar l’acte amb música
i ajudant els infants a fer cagar el tió. Després de cantar la cançó corresponent i etzibar els cops de bastó al
tió, aquest va regalar als assistents peluixos, spinners,
trencaclosques, jocs, i accessoris per fer polseres.

ELS INFANTS FENT CAGAR EL TIÓ. Foto: Gerard Bosch

UN CENTENAR D’INFANTS PASSEN PEL PARC DE NADAL
AL NOU PAVELLÓ DE L’ESPLUGA

Cedida

El dijous 27 de desembre es va celebrar el Parc de Nadal de l’Espluga
que, com a novetat, es va ubicar al
nou Pavelló Municipal d’Esports.
La proposta, només d’un dia de
durada, va congregar un centenar
d’infants, principalment durant la
tarda. Desenes de nens i nenes
van poder gaudir d’un espai lúdic
i educatiu que va acollir diversos
tallers, animació, inflables, llits
elàstics i la visita de dues masco-

tes. Les hores amb més afluència
de públic van ser durant la tarda.
Els tallers que es van celebrar durant el dia van ser de pintar cares,
de corones i el de la construcció de
fanalets. Una altra de les novetats
d’enguany va ser un espai dedicat
el lleure infantil de 0 a 4 anys. El
Parc de Nadal va obrir el matí de
nou a una del migdia i a la tarda de
dos quarts de cinc fins a les vuit
del vespre.
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L’ESPLUGA APROVA UN PRESSUPOST DE 5 MILIONS
D’EUROS PER AL 2019
L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar inicialment els pressupostos
per al 2019 que freguen els 5 milions d’euros. Un milió es destinarà
a inversions, entre d’altres, per a la
construcció d’un magatzem per a
la Brigada Municipal o a l’enderroc
d’una casa annexa a l’Església Vella on s’hi habilitarà una nova plaça.
El nou pressupost tirarà endavant
amb el suport de l’equip de govern
i l’abstenció de l’oposició. La inversió més significativa serà la construcció d’un nou magatzem per a
la brigada municipal que s’ubicarà
al polígon de les Eres, a tocar del
cementiri, en un terreny cedit per
Incasol i suposarà una inversió
d’uns 145.000 euros. Al mateix
temps, s’enderrocarà l’actual magatzem del Parc Fluvial. En la presentació del pressupost, el regidor
d’Hisenda, Joan Amigó, va explicar
que aquesta intervenció permetrà una millora visual a la zona del
Parc Fluvial, perquè es descobrirà
la balma que ara s’amaga darrere de l’actual magatzem i, d’altra
banda, suposarà una millora per
a la brigada municipal. Paral·lelament, es conservarà el magatzem
ubicat al costat de la piscina municipal. Del total d’1 milió d’euros
que es destinaran a inversions,
també en destaca l’enderroc d’una
casa del carrer Abadia, annexa a
l’Església Vella. En aquest espai
s’hi habilitarà una nova plaça, però
es preservarà el safareig i les arcades de l’edifici. Els comptes del
2019 també inclouen uns 100.000
euros per a les expropiacions dels
terrenys per on ha de passar la
canonada del Consorci d’Aigües de
Tarragona, com també l’adquisició de la canonada per connectar
el pou del fartet amb el dipòsit de
Sant Miquel, valorada en 93.000
euros. Entre d’altres, Joan Amigó va remarcar que s’afegeixen
diverses propostes sorgides ar-

ran de l’última convocatòria dels
pressupostos participatius, com
la vorera de l’aparcament de la
plaça del Casal, l’arranjament de
la pujada de l’Espluga Park o bé la
compra d’un elevador. Els pressupostos també inclouen l’adquisició
d’un desfibril·lador al Pavelló Municipal d’Esports i un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. Per
la seva part, l’oposició va celebrar
que el pressupost inclogui 10.000
euros per a la rehabilitació d’ha-

bitatges socials a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, com havien
proposat, i també el fet que s’hagin inclòs els estudis d’Habitatge i
Circulació Viària que reclamaven.
Últim plenari del 2018 i també
l’últim per al secretari municipal,
Josep M. Caffarel, que s’acomiada
de l’Ajuntament després de 37
anys. L’alcalde de l’Espluga, David
Rovira, va aprofitar el Ple per
agrair-li la seva tasca de servei al
llarg d’aquestes dècades.

LA BIBLIOTECA DE L’ESPLUGA REP
MÉS DE 10.000 VISITES DURANT
EL 2018
La Biblioteca Mossèn Ramon
Muntanyola de l’Espluga tancava l’any superant la xifra dels
10.000 visitants després de
completar un calendari farcit
d’activitats, que va més enllà dels serveis ordinaris, amb
Cedida
una trentena de propostes. La
demanda més freqüent entre els 10.512 visitants d’aquest 2018 ha estat l’accés als ordinadors i les connexions a Internet, que s’han xifrat en pràcticament
2.000 i 1.000 usos, respectivament. D’altra banda, la biblioteca ha
ofert uns 800 préstecs de llibres i ha fet 90 carnets de socis nous.
Aquestes són xifres lleugerament més baixes que el 2017, però
superiors a les dels darrers anys. Més enllà d’aquests serveis, en
els darrers anys la biblioteca està apostant per programar activitats literàries per a petits i grans. De fet, compta amb el club de
lectura adult i l’infantil, però també s’han organitzat contacontes,
tallers de manualitats, diverses activitats del festival El Vi fa Sang,
xerrades, tast de vins, cinefòrums o les visites de les escoles del
municipi. D’altra banda, el club de lectura d’adults ha rebut la visita
de Tecla Martorell, Eduard Prats, Margarida Aritzeta, Jordi Agràs i
Carme Martí. Pel que fa al perfil de visitant, la bibliotecària de l’Espluga, Nuri Estadella, reconeix que hi ha un gruix molt important
dels usuaris que són fidels i que hi passen moltes hores de la setmana. Tenint en compte la fidelització dels visitants, Estadella considera important que es puguin fer activitats per dinamitzar el dia
a dia de la biblioteca.

GRUPS MUNICIPALS

Benvolguts i benvolgudes,
Si haguéssim de posar un qualificatiu a l’activitat municipal
del 2018, nosaltres diríem que ha estat molt intensa i marcada per l’acompliment de compromisos electorals que havíem
adquirit en presentar-nos a les darreres eleccions.
És normal que destaquem les grans obres, com han estat la
inauguració del Pavelló d’Esports Municipal, la gespa artificial
del Camp de Futbol Municipal o l’arranjament de molts carrers del municipi. Són els més vistosos, però la tasca duta a
terme des de la regidoria d’esports i joventut, amb una gran
quantitat d’iniciatives i propostes, la de cultura i turisme,
consolidant el Festival del Vi Fa Sang, la Fira de la Cervesa
Artesana i tancant l’Any Mossèn Muntanyola, així com seguint impulsant tot el que fa a la Biblioteca, la Cova, la Ruta
Templera i la coordinació entre tots els agents turístics del
municipi.
Les tasques de la regidoria de Benestar Social i d’Ensenyament són menys vistoses, però no menys importants.
Aquest darrer any cal destacar la feina de coordinació que
l’acollida dels MENA ha comportat, a més de l’atenció a la
gent del nostre poble que ho requereix.
També volem destacar, de manera especial, la bona entesa
que hi hagut al llarg de tot el mandat entre tots el regidors
de l’equip de govern. La feina, l’actitud i la col·laboració entre
els dos grups que formem govern ha estat fonamental per
poder dur a terme la tasca que hem fet. L’Antoni Vendrell, a
més de fer, i molt bé, la seva tasca al capdavant de les regidories d’Agricultura, Medi Ambient i Comerç, ha mantingut
el seu compromís pactat a l’inici del mandat i ha permès que
poguéssim desenvolupar els compromisos electoral amb
absoluta normalitat. Hem compartit els èxits conjuntament.
En la presentació del butlletí es fa esment a què el 2019 serà
any electoral i que, per tant, a l’Ajuntament hi hauria canvis.
Pel que fa al nostre grup, volem deixar constància de que ni
el David Rovira, ni la Maria Jesús Martín, ni el Joan Amigó, no
tornaran a presentar-se als propers comicis municipals. Tots
tres han estat la columna vertebral dels últims 4 equips de
govern. La Maria Jesús ha tingut una feina molt complexa
amb la responsabilitat de Benestar Social i Ensenyament.
Han estat anys de dificultats econòmiques per la gent i pocs
recursos de l’administració. El Joan ha estat al capdavant
de tots els Serveis Municipals i de totes les obres de transformació i millora del nostre poble, que han estat moltes al
llarg d’aquests anys. El David Rovira, com Alcalde, coordinant
sempre l’equip de govern i representant el nostre municipi.
Com a grup municipal, volem mostrar-los el nostre més sincer agraïment per la feina feta.
Com a grup, ens presentarem a les properes eleccions amb
un equip àmpliament renovat i amb ganes de seguir treballant per l’Espluga.
Els millors desitjos i un bon any 2019 per a tothom.

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - ANUARI 2018

Bon any nou a totes i a tots els espluguins. Des del nostre grup
municipal afrontem aquest 2019, any d’eleccions municipals,
amb la il·lusió i les ganes de treballar i fer efectiu el canvi que ja
va guanyar l’any 2015.
Durant aquesta legislatura hem presentat un total de 80 propostes al ple i hem fet 450 preguntes. Aquest 2018 hem presentat una moció amb 10 propostes per incentivar el comerç local,
de les quals l’equip de govern en va retallar 6 i només en van
quedar 4, de les quals encara no s’ha executat cap. També hem
presentat una moció per a la instal·lació de llambordins o plaques
Stolperstine en record a les persones de l’Espluga de Francolí
deportades als camps de concentració nazis, acció que tampoc
s’ha dut a terme encara. Hem presentat també una moció per
l’impuls de polítiques d’habitatge, un tema que per nosaltres és
prioritari, ja que cada any l’Espluga perd habitants per manca
d’habitatge, en aquest cas l’equip de govern va rebutjar la nostra
proposta i creu que durant aquests 16 anys ha dut a terme una
bona política en aquest sentit però la realitat que tots coneixem
ho desmenteix.
En l’àmbit dels drets de les persones hem plantejat diferents
propostes que tenien com a objectiu commemorar el dia internacional de les dones, defensar els drets de les dones víctimes
d’agressions sexuals, en defensa del model sanitari català, a
favor de la universalització de l’atenció primària, per recuperar
el poder adquisitiu del sistema públic de pensions i per la dignificació del treball de la llar i les cures.
Pel que fa a la defensa de la llibertat i a favor de la República Catalana hem presentat mocions per defensar les institucions catalanes, per l’alliberament dels presos polítics, pel retorn dels exiliats, en suport als CDR, entre d’altres. També vam proposar donar
nom “d’1 d’Octubre” a un espai del municipi que finament fou la
rotonda de davant la plaça Montserrat Canals, així com aparellar
noms de carrers de l’Espluga amb els noms dels presos i exiliats.
Hem fet un control exhaustiu de l’actual equip de govern, sobretot per les obres del pavelló (que han tardat tres legislatures després d’haver aconseguit la subvenció) i que encara no s’han fet
els entorns, les nombroses obres als carrers (que han ocasionat
molts problemes i s’han realitzat amb diners que no s’havien fet
servir de pressupostos anteriors, al igual que el camp de gespa)
Encarem un 2019 en el qual hi ha eleccions municipals, Som
Espluga hi treballa des de l’abril del 2018, duent a terme unes
trobades mensuals amb persones que formen part del grup de
treball de Som però també s’han sumat persones expertes i persones implicades en cada un dels àmbits que hem anat tractant.
Els resultats d’aquestes trobades es veuran en forma de propostes al programa electoral 2019-2023 i suposaran un impuls
per l’Espluga. Fem de l’Espluga el millor lloc per viure-hi, potenciant el seu patrimoni, la seva gent, la seva capacitat innovadora i
les seves entitats. Ho volem fer realitat amb tu.

L’any 2018 ha tancat la porta i s’ha obert
la de l’any 2019, el darrer any d’aquest
mandat, en el que encara queden uns mesos per seguir treballant de valent com ho
hem fet des del primer dia.
Aquest darrer any hem vist posar en funcionament el nou Pavelló Municipal d’Esports, el camp de futbol de gespa, l’arranjament de carrers i racons del poble
que milloren el benestar dels seus veïns, i
també s’han dut a terme moltes actuacions de les que, sovint, tot i no ser tant vistoses, també són importants pel desenvolupament d’un poble i la seva gent.
L’any 2018 ha seguit sent un any complicat a nivell nacional, amb discrepàncies i
desavinences entre els diferents grups i
persones que n’estan al capdavant, però
aquest patró, no és precisament, el mateix
que tenim al nostre ajuntament. Els sis
companys i companyes que estem al capdavant de l’equip de govern hem treballat
sempre amb molt bona entesa, confiança i
lleialtat, permetent-nos poder dur a terme
i a bon port, projectes, propostes i presa
de decisions.
Aquest 2019 el seguirem afrontant amb
força per fer avançar els projectes que
encara estan sobre la taula, en fase de
desenvolupament i donant els primers
passos. Parlem de temes com el que afecta a tot l’entorn del Francolí, que servirà
per potenciar i coordinar la millora ambiental del riu com a connector ecològic, impulsar del Camí Blau i la posada en valor de
la identitat dels municipis que formen part
del curs del riu, tant en l’àmbit ambiental
com social i econòmic. També treballarem
intensament per solucionar els aspectes
que fan referència a l’abastament d’aigua,
encaminant l’arribada de l’aigua de l’Ebre
fins al dipòsit petit de Sant Miquel per a
l’ús industrial.
Un cop més, i a través d’aquestes línies
volem aprofitar per transmetre el nostre agraïment a totes aquelles persones
que desinteressadament dediquen el seu
temps a favor de l’Espluga, i encoratgen,
dia a dia, a seguir millorant el nostre poble.
Esperem que tingueu tots un bon any
2019!
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454a FIRA DE SANT VICENÇ I DE PRODUCTES
DE PROXIMITAT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
21a NIT D’ENTITATS I DELS MÈRITS ESPLUGUINS
16a FESTA COMARCAL DE L’OLI I DEL VI NOVELL
DIVENDRES 25 DE GENER
A les 7 de la tarda
A la Sala Maria Font del Museu de la
Vida Rural, presentació de la memòria
del GEPEC i xerrada sobre el voluntariat als boscos mediterranis, organitzada per GEPEC, Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans.
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 26 DE GENER
Durant el matí
Al vestíbul del cinema del Casal, 16a
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 Plaça 1 d’Octubre, inauguració de
la 454a Fira de Sant Vicenç i de productes de proximitat a càrrec de les
autoritats.
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”. Organitza: Club
Tennis Taula de l’Espluga de Francolí.

Organitza:

Col·laboren:

A les 6 de la tarda
A la Sala d’actes del Museu de la Vida
Rural, presentació del llibre El Porró.
De Poblet a Nova York de Josep Maria
Rovira i Valls editat per Cossetània
Edicions. Presentarà l’acte Joan Rendé
i Masdéu.
A 2/4 de 7 de la tarda
A l’Auditori Carulla Font, xerrada relacionada amb la temàtica de l’esport. 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 21a Nit d’Entitats i
dels Mèrits Espluguins. Sopar a càrrec
de l’Art Restaurant.
Menú adults • Preu: 20€ components d’entitats i 22€ públic en general
Aperitiu amb patates xips, olives i fuet
Crema de marisc amb gambes i cruixent de
mar
Braó de xai confitat amb mel i romaní i
patata fornera
Pastís de iogurt i fruites del bosc
Pa, vi, aigua i cafè
Menú infantil • Preu: 10€
Plat combinat de macarrons a la bolonyesa,
escalopa de pollastre i patates xips
Postre, pa i beguda

A partir de les 12 de la nit
Actuació musical a càrrec de Zapping
Trio, per gaudir de les millors versions
de tots els temps, seguit de la sessió
musical de DJ Enredu i DJ Alba Roso.
Entrada gratuïta.

DIUMENGE 27 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 tercera categoria provincial Espluga “B” –
Tarragona “E”. 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 16a Festa Comarcal de
l’Oli i del Vi Novell, 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, 16è 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 Crèdit” de Jordi Galceran, a
càrrec del Grup Naltrus Teatre de Santa Coloma de Queralt.
Les entrades no són numerades i es vendran una hora
abans a la taquilla del teatre. Preus: Socis del Casal 8,00€, no socis - 10,00€, joves de 10 a 18 anys - 5,00€,
i gratuït pels infants fins a 10 anys sempre que vagin
acompanyats d’un adult. Organitza: Casal de l’Espluga

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 al Bar del Casal. Les finals
es celebraran diumenge 27 de gener a la tarda.

