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çament, però la perseverança, les 
ganes de tirar endavant i el suport 
que rebem dia a dia al carrer per 
part dels veïns i veïnes fa que en-
tonen aquest any amb més ener-
gia que el 2019. Amb tot això no 
hem perdut ni un gram de les ga-
nes que teníem quan vam guanyar 
les eleccions. Una mostra d’això la 
trobareu al recull d’aquest anuari 
que, a diferència de les altres edi-
cions, s’estructura per seccions 
temàtiques i no de manera crono-
lògica. Hi trobareu accions tant de 
l’anterior equip de govern com de 
l’actual.

El 2020 serà un molt bon any 
per l’Espluga, tot i tenir un pres-
supost amb importants retallades 
pel que fa a inversions (com a con-
seqüència de l’aplicació d’un pla 
econòmic financer) tindrem bones 
notícies que faran de l’Espluga de 
Francolí un poble que, tot i les ad-
versitats, avança any rere any.

Josep M. Vidal Minguella,  
alcalde de l’Espluga de Francolí

El 2019 ha estat marcat per 
dues fites a nivell municipal, una a 
cada meitat de l’any.

La primera fita ha estat la jor-
nada electoral del 26 de maig en la 
qual es decidia el rumb, el projecte 
i l’equip que havia de liderar l’Ajun-
tament i el municipi.

Després de 16 anys de servei a 
l’Espluga de Francolí, David Rovira 
deixa l’alcaldia. Amb ell hem tingut 
moments de debat intens en els 
plens, perquè algunes de les nos-
tres postures han estat a les an-
típodes, pensem que els aprenen-
tatges obtinguts superen, amb 
escreix, els moments menys plà-
cids. Tot i que sempre hem dit que 
16 anys són massa perquè una 
mateixa persona ostenti el mateix 
càrrec públic, aprofitem aquestes 
línies per agrair-li la seva dedicació 
al servei públic.

Com a nou Equip de Govern en-
trem amb ganes, energia i amb un 
suport popular històric de 1.287 
vots. Entrem amb ganes d’aportar 
un aire fresc a l’Ajuntament, definir 
el futur del municipi i treballar in-
cansablement pels nostres veïns i 
veïnes. 

La segona fita que ha marcat 

aquest 2019 ha estat, sense cap 
mena de dubte, la solidaritat vers 
la riuada. Una demostració de so-
lidaritat de gent del nostre poble 
i de fora vila que ha ajudat a su-
perar els primer moments viscuts 
després de la riuada, els més difí-
cils. El nom de l’Espluga de Fran-
colí i l’esperit solidari de la seva 
gent ha trascendit més enllà dels 
límits del nostre terme municipal i 
han fet del nom del nostre poble 
un referent.

Tot i entrar amb moltes ganes 
de fer nous projectes pel municipi, 
el nou equip de govern ens hem 
trobat moltes dificultats a nivell de 
secretaria-intervenció. Han estat 
uns primers mesos gens plàcids i 
que han provocat una paràlisi del 
funcionament normal del consis-
tori. Un cop hem resolt el proble-
ma, el personal de l’Ajuntament i 
l’equip de govern estem treballant 
de manera incansable per recu-
perar la normalitat. A això hi hem 
hagut de sumar-li la gran tasca de 
gestionar l’emergència de la riua-
da i tot el que n’ha derivat després. 
Estem en un moment molt com-
plicat, però els esforços que s’hi 
dediquen van enfocats en la bona 
línia i ben aviat podrem dir que ja 
disposem de pressupost pel 2020, 
actualment prorrogats. És un bon 
moment per agrair al personal de 
l’Ajuntament el sobreesforç que 
està fent per encarrilar aquesta 
situació.

Altres adversitats, com ara 
els robatoris, els estem afrontant 
amb un alt sentit de la responsa-
bilitat. Ho fem de manera compar-
tida amb veïns, veïnes, vigilants 
i mossos, cadascú treballant des 
del seu àmbit però tots i totes en 
la mateixa direcció.

Tot i aquest inici de mandat 
dur, estem convençuts i conven-
çudes que la part positiva serà 
l’experiència que ens emportarem. 
Sabíem que res seria fàcil, tampoc 
ens imaginàvem aquest comen-
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AGENDA DELS REGIDORS I HORARIS 3ANUARI 2019

TELÈFONS D’INTERÈS MUNICIPALS
Ajuntament 977 870005
 977 870227
Ajuntament  fax 977 871100
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola 977 871432
Centre mèdic municipal 977 870925
Cova Museu de la Font Major 977 871166

Escola municipal de música 977 870074
Jutjat de Pau 977 870227
L’Espluga FM Ràdio 977 870076
Llar de Jubilats 977 870701
Llar d’infants municipal 977 870591
Oficina de Turisme 977 871220

Alcaldia i Regidor d’Urbanisme, 
Promoció Econòmica i Habitatge
Josep M. Vidal Minguella 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dimarts de 9 a 14 h, amb cita prèvia. 
Correu electrònic: 
jmvidal@esplugadefrancoli.cat

Regidor de Comerç, Cultura, Festes i 
Tecnologies de la Informació  
Enric Mercadé Pàmies 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dijous de 13 a 14 h i de 19 a 20 h, amb 
cita prèvia. 
Correu electrònic: 
emercade@esplugadefrancoli.cat

Regidora
Rosa Sànchez Pérez 
(Junts per l’Espluga)
Correu electrònic: 
rsanchez@esplugadefrancoli.cat

1a Tinent d’Alcalde i Regidora de 
Ciutadania, Esports i Igualtat
Aida Morgades Agüera 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dimecres d’11 h a 13 h, amb cita prèvia. 
Disponibilitat també a les tardes.
Correu electrònic: 
amorgades@esplugadefrancoli.cat

Regidora d’Educació, Transparència i 
Participació Ciutadana
Anna Garcia Gené 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dimarts de 10 a 12 h, amb cita prèvia. 
Disponibilitat a les tardes.
Correu electrònic: 
annagarcia@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Moisès Ferrete Bofarull 
(Junts per l’Espluga)
Correu electrònic: 
mferrete@esplugadefrancoli.cat

3a Tinent d’Alcalde i Regidora de 
Turisme i Comunicació
Laura Poblet Badia 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dilluns d’11.30 a 13.30 h, amb cita prèvia. 
Correu electrònic: 
lpoblet@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Jordi Torre Bergadà 
(Junts per l’Espluga) 
Correu electrònic: 
jtorre@esplugadefrancoli.cat

2a Tinent d’Alcalde i Regidora de Serveis 
Socials, Sanitat, Hisenda i Personal
Laura Ruiz de Porras Rosselló 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dijous de 9 a 11 h, amb cita prèvia.
Correu electrònic: 
lruiz@esplugadefrancoli.cat

Regidor d’Agricultura, Sostenibilitat i 
Medi Ambient i Serveis Municipals
Xavier Rosell Cabrol 
(Som Espluga - Acord Municipal) 
Horari d’atenció ciutadana: 
Dijous d’11 a 13 h, amb cita prèvia. 
Correu electrònic: 
xrosell@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Francesc Sánchez López 
(Nova Espluga - FIC) 
Correu electrònic: 
fsanchez@esplugadefrancoli.cat

Consulta l’agenda de 
l’alcalde i dels regidors 
i regidores de l’equip de 

govern a
www.esplugadefrancoli.cat
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La caminada nocturna, zumba, la jornada sobre el plàs-
tic, el concurs d’apilar caixes o el concurs de paelles, entre 
d’altres, són algunes de les activitats de la Setmana de la 
Joventut de l’Espluga, el Faistiu 2019. Aquesta edició va 
mantenir la majoria d’actes que s’han celebrat durant els darrers anys. Entre ells, el concurs de paelles 
que va aplegar prop de 150 persones i el Correbars esgarriat organitzat per les Ovelles Esgarriades 
amb centenars de joves. Al llistat d’actes tampoc hi faltava la caminada nocturna i la proposta musi-
cal de les Nits del Francolí. El Faistiu 2019 es va avançar una setmana per evitar coincidir amb altres 
festivitats juvenils però de cara a la propera edició, per al 2020, està previst que torni a celebrar-se la 
setmana abans de la Festa Major. 

LA SETMANA DE LA JOVENTUT DE 
L’ESPLUGA COMPTA AMB ACTES 
LÚDICS, MUSICALS, GASTRONÒMICS I 
ESPORTIUS

24 JOVES PARTICIPEN AL CAMP DE 
TREBALL DURANT EL MES DE JULIOL

Tres supermercats de l’Espluga es van sumar aquest 
novembre al Gran Recapte d’Aliments, que és possi-
ble gràcies a totes les persones voluntàries. 

Un any més, en el marc d’aquesta iniciativa, a 
l’Espluga en destaca el projecte interdisciplinari de 
l’Institut Joan Amigó “Qui no té un all, té una ceba” 
a través del qual alumnes de l’Aula Oberta de primer 
d’ESO treballen l’alimentació des de diversos punts 
de vista. Un dels apartats del treball és el Gran Re-
capte i, per aquest motiu, una desena de nois i noies 
van ser voluntaris en aquest projecte solidari. 

Marcus Vinicius Teixeira, rector de la Parròquia de 
l’Espluga va explicar que tots els productes recaptats 
es queden a l’Espluga per repartir entre les persones 
que ho necessiten. Actualment són vint les famílies 
que acudeixen als serveis de Càritas, la qual cosa és 
sinònim d’un centenar de persones ateses.

L’Espluga va acollir un any més un camp de treball 
durant el mes de juliol. En aquesta edició hi van par-
ticipar 24 joves i van desenvolupar tasques relacio-
nades amb el drenatge de l’aigua i el desbrossament 
de vegetació. 

Aquesta activitat està organitzada des del De-
partament de Joventut de la Generalitat de Catalu-
nya, amb la col·laboració de l’entitat Fundació Escolta 
Josep Carol i de l’Associació Taxus. Des de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de l’Espluga s’hi col·la-
bora facilitant equipaments i suport logístic als joves, 
a més de donar-los l’oportunitat de participar en ac-
tivitats lúdiques i conèixer el poble i el seu entorn. 

L’ESPLUGA PARTICIPA AL GRAN 
RECAPTE D’ALIMENTS

Foto Ajuntament

Foto EFMR

Foto EFMR
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L’ESPLUGA CELEBRA LES FESTES DE NADAL AMB 
UNA QUARANTENA D’ACTES IMPULSATS PER 
DIVERSES ENTITATS I INSTITUCIONS

Durant l’any 2019 l’associa-
ció de Jubilats i Pensionistes 
de l’Espluga va celebrar la 
seva Festa Major particular 
al pavelló del Casal, va tenir 
lloc el diumenge 21 de juli-
ol, una setmana abans de 
la Festa Major de l’Espluga. 
Aquesta va comptar amb 
els gegants de la German-
dat de la Santíssima Trinitat 
que van amenitzar el ver-
mut. Després del dinar hi 
van haver els parlaments, 
sortejos i per la festa va 
cloure amb el quartet Glacé 
que va fer ballar a tots els 
assistents. Per altra ban-
da, el 29 de setembre van 
celebrar la 27a festa dels 
Socis i Socies de l’entitat, 
una data molt assenyala-
da al calendari de l’entitat. 
En aquesta ocasió també 
hi van ser presents de nou 
els gegants de la German-
dat. Acte seguit es va fer el 
dinar de germanor on tam-
bé hi van assistir l’Alcalde 
de l’Espluga i la regidora de 
Ciutadania, convidats per 
l’associació. Després de di-
nar hi van haver regals per 
tothom i ball. Ambdós actes 
van comptar amb més d’un 
centenar d’assistents. 

L’ASSOCIACIÓ 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES 
CELEBRA LA FESTA 
DEL SOCI I LA 
FESTA MAJOR

ent. Però també en van destacar 
altres activitats plantejades per al 
públic familiar. També es van ce-
lebrar actes culturals organitzats 
pel Museu de la Vida Rural. La 
Unió de Botiguers i Empresaris de 
l’Espluga va preparar una campa-
nya emmarcada en el joc de l’amic 
invisible.

Un dels principals esdeveni-
ments va ser el Pessebre Vivent 
organitzat per l’Associació del 
Pessebre Vivent de l’Espluga amb 
caràcter bianual. Al 2019 es va re-
presentar els dies 26, 27, 28 i 29 
de desembre amb una xifra rècord 
de 5.000 visitants

Durant l’època de Nadal es van 
programar més de quaranta actes 
esportius, familiars, per a infants i 
també per a joves en motiu de les 
Festes de Nadal. Les regidories de 
Ciutadania, Festes i Educació de 
l’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí van treballar coordinadament 
per idear un programa d’actes en 
col·laboració amb el Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà i 
amb la participació de més de 20 
entitats i associacions del municipi. 

No hi van faltar les propostes 
tradicionals per les festes com ara 
fer cagar el tió, l’Home dels Nas-
sos, l’acte per a donar la carta al 
patge i l’arribada dels Reis d’Ori-

PESSEBRE VIVENT. FOTO: EFMR

ELS REIS D’ORIENT. FOTO: EFMR HOME DELS NASSOS. Foto Ajuntament

Foto EFMR
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L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA PREN DIVERSES 
MESURES PER EVITAR ELS ROBATORIS 

LA FESTA MAJOR DE L’ESPLUGA INICIA UNA 
PROVA PILOT PER PREVENIR SITUACIONS 
D’ASSETJAMENT SEXUAL

Per iniciativa de l’Associació de 
Veïns de l’Urbanització Carreras i 
de l’Ajuntament de l’Espluga, els 
Mossos d’Esquadra han fet dues 
xerrades sobre consells de segu-
retat i prevenció de robatoris al 
domicili amb l’objectiu de donar 
consells bàsics per evitar possi-
bles robatoris. 

Per altra banda, des de l’Ajun-
tament s’han fet diverses trobades 
amb els veïns de l’Urbanització Es-
pluga Parc i aquest mes de gener de 
2020 també amb els veïns de l’Ur-
banització Carreras. Des del con-
sistori es comparteix la preocupa-
ció pels robatoris patits al municipi 
i es treballa per estudiar de quina 
manera es pot reforçar la seguretat 

dels veïns i veïnes, per aquest motiu 
es va crear un grup de seguiment 
on hi participen representants de 
diferents urbanitzacions, la regido-
ra de Ciutadania i l’alcalde.

A més, amb l’objectiu d’erradi-
car els robatoris, des de l’Ajunta-
ment de l’Espluga s’està en cons-
tant comunicació amb els mossos 
d’Esquadra, un cos que treballa 
també de manera coordinada amb 
els Vigilants Municipals. Es recor-
da a la població espluguina la im-
portància de comunicar immedia-
tament al 112 qualsevol moviment 
o vehicle sospitós que s’observi al 
carrer i també de posar mesures 
de seguretat a la llar.

Per últim, relacionat amb l’àm-
bit de la seguretat, cal destacar 
que l’Espluga formarà part de la 
prova pilot del projecte de lectors 
de matrícules que s’impulsa des 
de Mossos d’Esquadra i que és 
pioner a Europa. Actualment ja 
s’han concretat els punts on s’ins-
tal·laran els lectors i s’està treba-
llant per licitar-ho quan hi hagin 
pressupostos aprovats. 

El Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, juntament amb diversos 
agents del territori, van dur a ter-
me la campanya “Només sí és sí”, 
que es va iniciar amb una prova 

pilot per prevenir actituds i agres-
sions sexistes, racistes i lgtbifò-
biques durant la Festa Major de 
l’Espluga. La iniciativa és fruit d’un 
grup de treball impulsat des del 
SIAD que es va iniciar al maig amb 
persones i professionals del món 
de la joventut, de l’àmbit sanitari i 
dels cossos de seguretat.

Durant la nit de divendres de 
la Festa Major es va dur a terme 
la prova pilot mitjançant un punt 
lila itinerant en el que dos tècni-
ques especialitzades amb políti-
ques d’igualtat donaven informa-
ció i marxandatge als assistents a 

la festa. Persones d’alguna de les 
entitats locals i les que portaven 
la barra també anaven distingits 
amb un braçalet identificatiu amb 
la marca de punt lila, aquestes per-
sones estaven formades per aten-
dre qualsevol consulta o denúncia. 
Durant les dues nits de festa  es 
van repartir adhesius, es van pen-
jar cartells, pancartes i es va poder 
sentir una falca amb el lema de la 
campanya.

Per celebrar el Dia Inter-
nacional per l’alliberament 
LGTBIQ+, que enguany ha 
coincidit amb el 50è aniver-
sari dels fets d’Stonewall, 
la regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí va organitzar 
pel dia 28 de juny una con-
centració davant l’Ajunta-
ment. Hi van assistir diver-
sos regidors i regidores del 
consistori i també veïns i 
veïnes de la població, que 
van ser les veus encarre-
gades de llegir un manifest. 
Posteriorment, es va penjar 
la bandera LGTBIQ+ al balcó 
de l’Ajuntament. 

CONCENTRACIÓ 
DAVANT 
L’AJUNTAMENT DE 
L’ESPLUGA PER 
CELEBRAR EL DIA 
INTERNACIONAL PER 
L’ALLIBERAMENT 
LGTBIQ+

Foto TAC12

Foto EFMR

Foto EFMR
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L’Escola Municipal de Música de l’Espluga (EMME) va 
tancar el curs 2018-2019 amb dos concerts de final 
de curs al Teatre del Casal. El primer concert va ser 
“La cantata del Petits” amb la participació dels alum-
nes de sensibilització 4, 5 i 6 i conjunt i combo infantil 
i el segon “La Mare dels ous” amb el cor 1 i 2 i del 
conjunt i combo juvenil. En les dues cantates hi van 
participar els dos grups de teatre de l’Espluga: Tratea 
Teatre i Els Telotistes. També hi va haver el concert 
del cor juvenil al pati de l’Antic Hospital.

El curs 2019 - 2020 ha començat amb més d’un 
centenar inscrits a l’EMME, on s’hi ofereixen diversos 
instruments i modalitats de classes. 

La Llar d’Infants Municipal segueix la seva activitat i 
aquest curs es compta amb més d’una vintena d’ins-
crits i la classe dels nadons té un referent propi, pel 
que la Llar compta amb les 3 classes obertes.  A ban-
da, des del 2019 que la Llar, com les altres escoles de 
primària del municipi, compta amb un aparell antien-
nuegament. 

Maite Nolla va deixar la direcció de l’Institut Joan Ami-
gó, després de 25 anys al càrrec. La professora de fí-
sica es va jubilar als 60 anys després de 33 anys de 
docència, 31 dels quals a l’Espluga. Nolla va arribar al 
centre quan encara es feia BUP i en va marxar havent 
instaurat un cicle mitjà d’informàtica. El seu relleu el 
va agafar el també docent de l’Institut Josep Besora. 

A banda, el curs passat, l’Institut Joan Amigó va 
formar part del projecte UMA, impulsat pel Museu de 
la Vida Rural. Dins d’aquest projecte, els alumnes van 
poder descobrir com eren els anys 70 i 80 al planeta 
Terra amb ulls 
d’extraterres-
tre, a travès 
de l’elaboració 
d’una exposició 
que es va poder 
visitar durant 
l’estiu.

L’escola Martí Poch es va sumar a la Setmana pel Cli-
ma que van organitzar diferents col·lectius de la so-
cietat civil per tal de combatre l’Emergència Climàti-
ca.  Iniciativa que sorgeix d’una escola Verda que curs 
rere curs consciencia a centenars d’alumnes igual 
que les Vedrunes de l’Espluga, que l’any 2019 van re-
bre el distintiu d’Escola Verda. 

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE L’ESPLUGA TANCA EL CURS AMB 
DIVERSOS CONCERTS

LA LLAR D’INFANTS DE L’ESPLUGA 
COMENÇA EL CURS AMB MÉS D’UNA 
VINTENA D’INSCRITS

MAITE NOLLA DEIXA LA DIRECCIÓ 
DE L’INSTITUT JOAN AMIGÓ 

LES ESCOLES DE L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ VOLEN UN FUTUR MÉS 
SOSTENIBLE 

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ • ANUARI 2020
CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ I ENTITATSPATRIMONI

Foto 
EFMR (Gerard Bosch)

L’ESCOLA VEDRUNA RECOLLINT EL 
DISTINTIU D’ESCOLA VERDA. FOTO: EFMR

FOTO: EFMR (Josep Morató)

CELEBRACIÓ DE LA 
SETMANA PEL CLIMA. 
FOTO: EFMR (Josep Morató)

Foto Llar d’Infants
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En el marc de la Festa Ma-
jor 2019 i a iniciativa de les 
entitats de cultura popular, 
i també amb el suport de 
l’Ajuntament de l’Esplu-
ga, es va obrir per primera 
vegada “l’Espai de la Fes-
ta Major”, situat al C/ Lluís 
Carulla, en un local cedit per 
la família Tarrats i on es van 
poder veure i conèixer tots 
els elements de la cultura 
popular espluguina durant 
els dies de Festa Major i fins 
a finals d’agost.

S’ESTRENA 
L’ESPAI DE LA 
FESTA MAJOR PER 
MOSTRAR ELS 
ELEMENTS DE LA 
CULTURA POPULAR

L’ESPLUGA REP LA FLAMA DEL CANIGÓ I 
CELEBRA LA REVETLLA DE SANT JOAN AMB ELS 
DIABLES DE L’ESPLUGA
Enguany els Diables de l’Espluga van començar la jornada de Sant Joan 
amb un vermut de Pre Revetlla, posteriorment hi va haver l’arribada de 
la Flama del Canigó, traslladada pel Club Atlètic Espluguí i amb la parti-
cipació de les entitats de cultura popular i les autoritats del poble i de vi-
les properes, que van pujar en cercavila fins la plaça Montserrat Canals 
on un cop finalitzats els pertinents parlaments es va repartir la flama 
entre els pobles visitants.  Destacar enguany, que a la tradició de cedir 
l’encesa del peveter al Joan més gran del poble, s’hi va sumar també la 
Joana de més edat de la població.

A continuació es va iniciar el taller de foc “Crema la tarda” on petits i 
grans van poder provar l’experiència de ser diable per un dia. A la nit hi 
va haver l’espectacle pirotècnic dels Diables de l’Espluga que va acabar 
amb un piromusical, amb la lectura del manifest i l’encesa de la foguera. 
La revetlla va acabar amb l’actuació del grup musical La Prole Band i del 
discjòquei Minitaks.

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA REUNEIX UNA DESENA D’AGENTS EDUCATIUS 
EN UNA COMISSIÓ PEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

Més d’una desena d’agents educatius 
de l’Espluga i la Conca es van reunir per 
fer valoració de les activitats del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE) que s’havien 
realitzat durant el curs 2018 – 2019 a 
l’Espluga de Francolí. En aquesta comis-
sió de PEE, a banda dels agents que ja 
en formaven part, també s’hi van con-
vidar nous agents com són l’Escola de 
Música Municipal, les AMPEs, el Museu 
de la Vida Rural i l’Agrupament l’Estor-
nell, amb la voluntat de dur a terme un 
treball transversal i que abarqui el mà-
xim d’àmbits educatius possible.

FOTO: EFMR (Josep Morató)
FOTO: EFMR

FOTO: EFMR
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El passat mes de febrer el Museu 
de la Vida Rural va inaugurar la seva 
segona exposició pròpia, aquest 
cop situant els plàstics en l’eix te-
màtic, amb una proposta artística 
que implica diversos col·lectius i di-
vuit artistes locals i internacionals.

L’exposició “Plàstic” es va poder 
veure fins al gener 2020 i pretenia 
generar reflexió i debat, a través 
de les arts visuals, entorn un dels 
materials que més han canviat 
les nostres vides. L’objectiu era 
interpel·lar al visitant i fomentar 
la reflexió sobre la sostenibilitat 

a través de diferents llenguatges 
i propostes artístiques. El projec-
te convidava a explorar la història 
del plàstic i a reflexionar sobre l’ús 
que en fem avui.

La disfressa i la posada en esce-
na de la Classe dels Cargols els 
va portar a la primera posició de 
la passarel·la del 37è Carnaval de 
l’Espluga. La desfilada de disfres-

ses al Pavelló del Casal va comptar 
amb la participació d’una vintena 
de grups, mentre que el sopar pre-
vi va congregar prop de 300 perso-
nes. La Rua de les 1000 disfresses 
pels carrers de l’Espluga va comp-
tar amb 24 comparses i gairebé 
600 persones participants.

Els pinzells i pots de pintura 
d’Els Jo que sé no pintem res es van 
emportar el segon premi, mentre 
que el podi el va tancar la compar-
sa Mira qui ve ara amb la rèplica de 
la pel·lícula Mary Poppins.

El director de l’Agència Catalana 
de Turisme, David Font, va ser 
l’encarregat d’inaugurar la 454a 
edició de la Fira de Sant Vicenç 
de l’Espluga, que va comptar amb 
més de 180 paradistes i amb una 
zona de parades relacionades 
amb el Consum Energètic. A més, 
també es van repartir més de 400 

esmorzars a la Festa de l’Oli i el Vi 
Novell. La Nit d’Entitats i dels Mè-
rits Espluguins va celebrar la 21a 
edició amb una entrada més baixa 
en comparació als darrers anys, 
però amb més participació a la 
festa posterior amb amb Zaping 
Trio, Dj Alba Rosso i Dj Enredu.

EL MUSEU DE LA VIDA RURAL PRESENTA 
L’EXPOSICIÓ “PLÀSTIC, GENIAL O PERVERS, 
TU COM HO VEUS?”

LA CLASSE DELS CARGOLS TRIOMFA AL CARNAVAL 
I S’ENDÚ EL PRIMER PREMI DE LA PASSAREL·LA

LA 454A EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT VICENÇ 
VA COMPTAR AMB 180 PARADISTES I UN ESPAI 
RELACIONAT AMB EL CONSUM ENERGÈTIC

La setena edició del cicle 
d’espectacles infantils “Ca-
salet Kids” ha comptat amb 
un total de vuit propostes di-
verses, dirigides al públic in-
fantil i familiar, de teatre, mà-
gia o cinema. Les funcions es 
van iniciar al mes d’octubre 
de 2019 i finalitzen al març 
de 2020. Es fan un dissabte 
cada mes, aproximadament, 
a les 18 h a la sala Folch i Tor-
res del Casalet de l’Espluga 
de Francolí. El  preu dels es-
pectacles és de 5 € i de 3 € 
en el cas dels cinema-fòrum. 
A més el cicle compta amb 
un sistema de carnet on hi 
ha regals per als infants i/o 
famílies que assisteixin a 5 
espectacles i també per als 
que no se’n perdin cap.

Les propostes i la gestió 
dels espectacles del Casalet 
Kids les organitza un col·lec-
tiu de pares i mares del mu-
nicipi de forma voluntària. La 
programació també compta 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de l’Espluga i de la 
Biblioteca Mossèn Ramon 
Muntanyola. L’activitat del 
Casalet Kids es pot seguir a 
xarxes socials, a la seva pà-
gina de facebook: https://
www.facebook.com/casa-
letkids/

ARRIBA LA 7A 
TEMPORADA 
DEL CASALET 
KIDS, EL CICLE 
D’ESPECTACLES 
INFANTILS

FOTO: EFMR

FOTO: EFMR

FOTO: EFMR (Josep Morató)
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El tret de sortida oficial de la Festa Major de l’Espluga 
el va donar Assumpta Farran amb el pregó i la poste-
rior tronada organitzada pels Diables de l’Espluga, 
una de les novetats de la Festa Major 2019. Diversos 
actes culturals, com el Rusc o el Rusquet organitzats 
pel Museu de la Vida Rural, també actes esportius 
com per exemple la Festa de la Bicicleta o la 42a 
Cursa Atlètica i activitats familiars i infantils com la 
Festa de l’Escuma de Colors o l’espai de jocs situat al 
Jardí dels Francolins, van fer gaudir a tota la població 
de la Festa Major. A més, es va continuar impulsant la 
iniciativa de les postres de Festa Major, creades per 
les quatre pastisseries espluguines, i la resposta de 
la ciutadania va ser molt positiva, ja que es van esgo-
tar les  existències. 

Una de les principals novetats de la Festa Major, 
impulsada per les entitats de Cultura Popular i l’Ajun-
tament de l’Espluga, va ser l’obertura de “l’Espai de 
la Festa Major”, on es podien conèixer i veure els ele-
ments de cultura popular espluguina. 

Un altre dels plats forts de la Festa Major de l’Es-
pluga van ser els concerts en directe, en diferents 
formats i diversitat d’estils musicals. El Vermut de 

Festa Major va ser amenitzat pel grup de Torredem-
barra Julivert, amb un repertori de cançons populars 
i de taverna. Divendres al vespre l’Orquestra i el Cor 
TLP van actuar amb la cantautora Judit Neddermann 
a la Plaça de l’Església i seguidament hi va haver el 
concert de la Reus Big Band. 

Els concerts de nit van comptar amb grups desta-
cats en el panorama musical català com Ítaca Band, 
Portobello, Buhos i el grup de versions Banda Neon. 
Tots ells van omplir les places fins ben entrada la 
matinada. Dissabte a la tarda a la Plaça Montserrat 
Canals també hi va haver l’actuació de la cobla de La 
Nova Blanes i posteriorment concert i ball amb l’Or-
questra Nova Blanes. Diumenge va ser el torn del 
concert i ball a càrrec de l’Orquestra Atalaia a la Plaça 
de l’Església. El Jardí dels Francolins també va acollir 
dues actuacions de tarda, diumenge la de Xavi Loza-
no que va oferir un concert amb objectes quotidians i 
el  ja tradicional concert de dilluns al vespre va anar a 
càrrec de Jo jet i Maria Ribot.

La Festa Major va posar el punt i final amb l’es-
pectacle pirotècnic dels diables. 

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ • ANUARI 2020
CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ I ENTITATS PATRIMONI

LA CULTURA POPULAR I ELS CONCERTS EN DIRECTE VAN SER 
ELS PROTAGONISTES DE LA FESTA MAJOR 

FOTO: EFMR (Josep Morató)
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El festival de novel·la criminal en català “El Vi fa 
Sang”, celebrat el primer cap de setmana d’abril 
de 2019 va apostar per “teixir sinergies”, amb pa-
raules de la comissària, Margarida Aritzeta, amb el 
Museu de la Vida Rural, fent d’aquest equipament 
l’epicentre del festival. En aquesta edició també 
es va estrenar el concurs de microrelats i va tenir 
una resposta molt positiva segons l’organització. 
En el marc del festival també es van desenvolupar 
activitats als centres educatius de la comarca i es 
va comptar amb la implicació d’alguns dels esta-
bliments de la Unió de Botiguers i Empresaris de 
l’Espluga que es van animar a decorar el seu apara-
dor amb temàtiques relacionades amb alguns dels 
títols d’aquest gènere literari.

EL MUSEU DE LA VIDA RURAL ACULL LA 5A EDICIÓ D’”EL VI FA SANG”

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ • ANUARI 2020
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MÉS DE 1.000 GOTS VENUTS EN 
LA 3A EDICIÓ DE LA FIRA DE LA 
CERVESA ARTESANA

LA BIBLIOTECA RAMON 
MUNTANYOLA ACOMIADA EL CURS 
REPRESENTANT EL LLIBRE DE LES 
BÈSTIES

El passat 12 d’octubre de 2019 l’Espluga de Francolí 
va viure la 3a edició de la Fira de la Cervesa Artesa-
na, que va comptar amb 8 cervesers i 6 elaboradors 
d’alimentació local. La Fira es va celebrar a la Plaça i 
Carrer del Castell de l’Espluga de Francolí i s’hi van 
vendre més de 1.000 gots per fer degustacions de 
cervesa. L’acte va comptar amb actuacions musicals 
amb un discjòquei local, Ezio, l’actuació musical a càr-
rec de Stromboli Jazz Band, i Leitmotiv. 

Els 8 elaboradors de cervesa artesanal partici-
pants van ser Cervesa Boixets, Cerveses Ponent, Les 
Clandestines, La Segarreta, La Montblanquina, La Ve-
lla Caravana, Lo Vilot i Ona Cervesa. Pel que fa als ela-
boradors i restauradors locals, els establiments que 
van presentar en format de tast els seus productes 
van ser Forn de Pa Cal Tullet, Cansaladeria Cal Pa-
gès, Glòria Xarcuters, Pastisseria Cabal, Casa Nostra 
Restaurant i Carnisseria Cal Mariquinyo. També hi van 
participar Tòfona de la Conca i algunes Food Trucks. 

Els nens  i nenes del Club de lectura infantil de la Bi-
blioteca Pública Mossèn Ramon Muntanyola de l’Es-
pluga van acomiadar el curs representant una adap-
tació teatral del Llibre de les bèsties de Ramon Llull al 
pati de l’Antic Hospital. Des de la Biblioteca Municipal 
també s’ha iniciat un club de lectura juvenil i el club de 
lectura d’adults segueix ben actiu, a més, s’han  pro-
gramen sessions de curtmetratges i activitats amb 
contacontes per a tots els infants.

FOTO: EFMR

FOTO: EFMR (Josep Morató)

FOTO: EFMR (Jofre Majoral)
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Des de la regidoria de Serveis Municipals durant l’any 2019 s’han dut 
a terme diverses obres de millora, la majoria planificades per l’anterior 
equip de govern, entre les quals en destaquen: 

1. La reparació del clavegueram del carrer de l’Arc, que ha portat un re-
tard en l’execució per falta de recursos i finalment es van externalit-
zar part de les feines per poder acabar l’obra.

2. Finalització de les obres del carrer Sor Maria Torres, que van compor-
tar una modificació de crèdit per poder fer els pagaments necessaris 
per finalitzar correctament l’obra. 

3. Millora zona bar de la piscina, on s’ha instal·lat un nou parc infantil i 
s’ha millorat el paviment de la zona amb una pavimentació amb for-
migó estampat.

4. Construcció d’una vorera a la zona propera al parquing del Casal 
per facilitar la mobilitat de vehicles i vianants i millorar la seguretat 
d’aquest espai. 

5. Millora de l’accés al camp de futbol municipal, ja que aquesta era la 
proposta guanyadora dels pressupostos participatius. També es va 
pavimentar la zona parking amb una pavimentació de reg asfàltic 
igual que el vial que accedeix al parking del nou pavelló

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DESENVOLUPA 
DIVERSES OBRES DE MILLORA DURANT EL 2019

ENLLUMENAT LED DE LES MASIES.

ENTRADA DE LES OFICINES DE LA COVA DE 
LA FONT MAJOR.

L’Ajuntament de l’Espluga ha comprat un nou ma-
gatzem per a la brigada municipal ubicat al carrer 
Bòbila Francolina. Una gestió iniciada per l’ante-
rior equip de govern i que es va materialitzar a 
finals d’octubre.  La nau té 350 metres quadrats 
i ha costat 145.000 euros uq es pagarán entre 
l’any 2019 i 2020. Aquest magatzem serà el lloc 
principal on es guardaran la majoria de materials i 
equips que la brigada utilitza diàriament, com ara 
la maquinària de neteja i vehicles.

Així doncs, la brigada municipal tindrà dos ma-
gatzems actius: un ubicat a la zona de la piscina 
que es destinarà a guardar-hi el material que 

s’utilitza en els esdeveniments i el nou magatzem 
que serà la seu del la brigada des d’on es coordi-
naran tots els treballs que es realitzen a l’Espluga. 

LA BRIGADA MUNICIPAL DISPOSA D’UN NOU MAGATZEM

6. L’adequació de l’entrada de les oficines de la Cova també ha 
estat una acció de millora feta per tal de substituir la grava 
que hi havia, posant-hi paviment estampat per així millorar 
l’accessibilitat. 

7. També s’ha fet un seguiment i reparació de diverses fuites d’ai-
gua, aquesta tasca s’ha intensificat degut als nivells baixos 
d’aigua que hi ha hagut aquest any. La col·laboració dels usu-
aris va contribuir a mantenir els nivells de subministrament i 
així es va evitar haver de fer cap tall de subministrament. En 
els propers mesos es preveu l’inici de les obres per poder con-
nectar el pou del Fartet al dipòsit de sant Miquel, aquesta obra 
permetrà disposar d’un altre punt de subministre que donarà 
més recursos en èpoques de sequera.
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L’AJUNTAMENT APOSTA PER CANVIAR L’ENLLUMENAT A LED I 
REESTRUCTURAR EL CARRER JOAN MARAGALL PER AL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE LA GENERALITAT (PUOSC)

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA S’IMPLEMENTARÀ A PARTIR D’AQUEST 2020

CARRER JOAN MARAGALL.

La primera aposta de la regidories 
d’Urbanisme, Habitatge i Serveis 
Municipals era destinar l’import 
del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya) a la rehabilitació 
dels habitatges de la caserna de la 
Guàrdia Civil, però el departament 
de Presidència de la Generalitat va 
advertir als pobles que volien des-
tinar aquests fons a fer habitatge 
social que no seria possible dema-
nar-ho per aquesta finalitat. Amb 
aquest contratemps es va decidir 
fer dues sol·licituds per a dues 
obres diferents: canvi de L’enllu-
menat públic a LED i arranjament 
del carrer Joan Maragall.

A dia d’avui menys del 15% de 
l’enllumenat públic és de tecno-
logia LED, és aquest el motiu pel 
qual la regidories d’Urbanisme i 
Serveis Municipals van decidir sol-
licitar 250.000 euros per aquesta 
intervenció que està programada 

per l’anualitat 2020 i s’ha d’execu-
tar abans de mitjans del 2021.

Pel que fa a la segona invter-
venció, es va decidir que seria in-
teressant fer una intervenció a 
fons al carrer Joan Maragall, on es 
podria millorar la mobilitat i l’apar-
cament. És un eix estratègic pel 
que fa a la mobilitat i la ubicació 
de molts equipaments al seu vol-
tant, com ara el Teatre, el Pavelló 
del Casal, la Piscina Municipal, el 
Parc del Rovelló i l’Escola Vedruna. 
Amb això es reforçarà l’eix que va 
des de la plaça de l’Església fins a 
l’aparcament del Pavelló del Casal. 
Aquesta remodelació permetrà 
millorar els espais per a vianants, 
fer-los més segurs i augmentar la 
capacitat d’aparcament d’aquesta 
zona, doncs el projecte contempla 
que l’espai mort entre la piscina 
i el carrer el guanyarà el carrer 
per poder ampliar l’aparcament 

en aquesta zona d’equipaments. 
L’import sol·licitat és de 120.000 
euros i l’obra s’haurà d’acabar 
abans del setembre del 2023.

Les sol·licituds es van presen-
tar a mitjans de novembre i la Ge-
neralitat encara no les ha resolt.

En el ple ordinari del mes d’abril de 2019 l’anterior re-
gidor de Medi Ambient, Antonio Vendrell, va anunciar 
que a partir del 2020 s’instauraria a l’Espluga el sis-
tema de porta a porta per a la recollida d’escombra-
ries. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb 
l’aprovació del conveni de delegació entre el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de 
l’Espluga per l’exercici de la prestació dels serveis 
integrals de la recollida, transport i tractament dels 
residus municipals.Actualment, des del Consell Co-
marcal s’ha indicat que l’inici de la recollida porta a 
porta serà l’1 d’abril de 2020. 

La recollida selectiva porta 
a porta consisteix en lliurar els 
residus al servei de recollida 
davant de la porta de casa, en 
uns dies i hores determinats 
per a cada fracció. La implan-
tació de sistemes de recollida 
porta a porta requereix un cert 
canvi d’hàbits dels usuaris, de 
manera que és necessària una 

adequada campanya de comunicació que es portarà 
a terme a través del Consell Comarcal. 

Els models de recollida porta a porta permeten 
identificar el generador i, per tant, possibiliten la 
implantació de sistemes de fiscalització més justos 
com són els de pagament per generació.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els 
municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta 
són en general superiors, tant en quantitat recollida 
com en qualitat de la separació (en general se situen 
entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). Actualment 
l’Espluga de Francolí es situa al voltant del 50%.

En cas que sigui impos-
sible treure el cubell a la 
porta de casa en els dies i 
els horaris establerts, hi 
haurà instal·lada una àrea 
d‘emergència amb tots els 
contenidors necessaris per 
fer una correcta separació 
de les deixalles davant la 
deixalleria.FOTO: EFMR
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Zona de la carretera de Senan (a 
l’oest):

• Camí de la torre Pau 
Anguera

• Una part del solar del 
purgatori

• Coma d’en Born
• Mas del Miquel Esteve
• L’Argullot
• Coma de Barbó
• Mas de Senén i les 

Fontanelles 
• Mas de Faló i la Font d’en 

Bric
• Pla de conill
• Mas del porta 
• Camí de les comes d’en 

Gall

Zona entre la carretera de Se-
nan i Blancafort:

• El Cornellà
• Font de l’Abella
• Mas del Tapies
• Pla de Ruda
• Font de l’Heura
• Camí de la seixena

També s’han arranjat amb reg 
asfàltic dos camins gràcies a 
una subvenció de la Diputació 
de Tarragona:

• Camí de la deixalleria 
• Camí de l’ermita 

Totes aquestes intervencions 
s’han dut a terme tal com esta-
ven proposades des de la regi-
doria de l’antic equip de govern.

DURANT L’ANY 2019 TAMBÉ S’HAN ARRANJAT DIVERSOS CAMINS

S’INICIA LA REQUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’ANTIGA CASERNA PER 
ALLOTJAR-HI HABITATGE SOCIAL
Des de la regidoria d’Habitatge i Urbanisme s’ha es-
tablert com a prioritat la de transformar els habitat-
ges de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en habitat-
ges socials. Actualment aquest edifici està qualificat 
com a equipament de defensa i el primer pas que 
s’està fent des de l’Ajuntament és el de canviar la 
qualificació per una altra que permeti habitatge so-
cial. Durant aquest 2019 s’han iniciat els tràmits per 
presentar la proposta a Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya. Paralel·lament s’està treballant en la 
legalització d’un habitatge a la zona dels tallers del 
Capuig per disposar d’un habitatge social més a 
l’oferta municipal. FOTO: EFMR
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Des de la regidoria de les TIC s’ha 
iniciat el projecte de reestructura-
ció de la xarxa de comunicacions, 
iniciant els treballs de millora de 
la infraestructura de xarxa i ade-
quant l’electrònica dels equipa-
ments municipals. Un projecte 

que els darrers mesos del 2019 
ha centrat els esforços a l’edifici 
de l’Antic Hospital, una de les es-
tructures més afectades, on s’hi 
troba la Biblioteca Mossèn Ramon 
Muntanyola, la sala de plens, i els 
estudis de l’Espluga FM Ràdio.

 Aquest ha estat un dels primer 
passos per dissenyar una xarxa 
municipal estructurada i sanejada, 
que permeti la millora dels serveis 
entre les instal·lacions municipals, 
i defineix una millor gestió dels 
equipaments i serveis en comuni-
cacions.

El passat mes de juny de 2019 
s’iniciaven els treballs de desple-

gament de fibra òptica al nostre 
municipi, després de l’aprovació 
dels plans de desplegament apro-
vats per l’anterior equip de go-
vern. Des de la regidoria de les TIC 
s’ha fet un seguiment dels plans, 
amb reunions periòdiques amb 
les empreses propietàries de la 
xarxa, MásMóvil i Telefònica. Se-
gons aquestes, el termini final del 
desplegament serà en els pròxims 
mesos, cobrint la majoria del mu-
nicipi a principis d’estiu del 2020.

L’AJUNTAMENT INICIA UN PROJECTE DE MILLORA 
DE L’ESTRUCTURA DE XARXA DE COMUNICACIONS 
DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

AVANÇA EL DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA

L’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí va tramitar la 
petició de subvenció a l’Ins-
titut Català d’Energia (ICA-
EN) per tal de poder dispo-
sar de punts de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics 
al municipi. El dimecres 4 
de desembre de 2019 es 
van fer públiques les po-
blacions que disposarien 
de nous punts de recàrre-
ga i l’Espluga de Francolí 
n’és una. Rebrà un import 
de 70.000€ per dur a terme 
la instal·lació d’aquests dos 
punts, que es situaran a la 
zona del Casal i s’hi podran 
carregar fins a 4 vehicles de 
manera simultània. 

L’ESPLUGA 
DISPOSARÀ DE 
2 PUNTS DE 
RECÀRREGA RÀPIDA 
DE VEHICLES 
ELÈCTRICS

L’OFICINA DE CONSUM DE LA CONCA I LA REGIDORIA DE LES TIC ORGANITZEN 
UNA XERRADA SOBRE LES COMPRES SEGURES A INTERNET
El passat 27 de setembre de 2019, l’Oficina de 
Consum de la Conca de Barberà i la regidoria de 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
van organitzar una xerrada informativa sobre co-
merç electrònic. Una sessió que va facilitar eines 
de prevenció i seguretat en la compra per internet, 
en unes dates on la ciutadania utilitza aquest ser-
vei per a fer grans compres de forma electrònica.

 La xerrada a càrrec d’una advocada de ADI-
CAE, ve respondre als dubtes i preguntes dels 
consumidors, principalment centrades en la pre-
visió de compra, tipus de pagaments, lliurament 
de productes o fiabilitat de les plataformes.

FOTO: EFMR



16 AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ • ANUARI 2020
ESPORTS, SANITAT I CONCILIACIÓ FAMILIAR HÀBITS SALUDABLES

L’Espluga, un any més, es va su-
mar al Dia Mundial de l’Activi-
tat Física celebrant una matinal 
d’exercici i alimentació saludable 
organitzada per la regidoria d’Es-
ports, encapçalada per Èrika Sori-
ano. Així doncs, el passat 6 d’abril 
de 2019 va ser el Dia Mundial de 
l’Activitat Física, i l’Espluga ho va 
celebrar amb una marxa nòrdica, 
a més a més d’un esmorzar salu-
dable i una masterclass de zumba. 
Una trentena de persones van po-
der participar a la jornada. 

La Fundació FEM, Fundació Esclerosi Múltiple, or-
ganitza des de l’any 1994 el Mulla’t. Cada any la 
fundació demana a entitats i ajuntaments de tot 
Catalunya la col·laboració a través de l’organitza-
ció conjunta del Mulla’t, una activitat que s’orga-
nitza a les piscines dels diferents pobles de Cata-
lunya. A l’Espluga el Mulla’t es va celebrar el dia 23 
d’agost, amb la col·laboració de la regidoria d’Es-
ports i Ciutadania de l’Ajuntament de l’Espluga, 
l’àrea de Joventut del Consell Comarcal i l’entitat 
juvenil Aüvenguen. 

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA

ARRIBA EL MULLA’T A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

L’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí es va presentar da-
vant les entitats esportives 
amb la voluntat de redefinir 
els objectius d’aquest òrgan 
de participació i de planifi-
car el calendari esportiu de la 
nova temporada. La regidoria 
d’esports donarà continuïtat 
al projecte impulsat per l’an-
terior govern, però de la pri-
mera trobada ja n’ha adquirit 
el compromís d’incrementar el 
nombre de convocatòries, més 
enllà de les dues sessions que 
estableixen les bases del Con-
sell Esportiu.

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ VOL REDEFINIR ELS 
OBJECTIUS DEL CONSELL ESPORTIU DE L’ESPLUGA 

FOTO: EFMR
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La instal·lació d’una placa a l’Es-
cola Martí Poch va marcar la com-
memoració del segon aniversari 
de l’1 d’octubre a l’Espluga. Un 
centenar de persones van recor-
dar el referèndum de fa dos anys 
recol·locant una placa que fa un 
any van arrencar. 

L’acte va comptar amb  parla-
ments del coordinador de l’ANC 
Conca, Jordi Saumell, de l’alcalde 
de l’Espluga, Josep M. Vidal, i de 

tres membres del CDR de l’Esplu-
ga. A proposta de l’ANC de l’Esplu-
ga, la placa recorda la data del re-
ferèndum i incorpora el lema “Aquí 
vam votar, aquí vam guanyar”.

Al mes de novembre es va cele-
brar a l’Espluga de Francolí el Con-
sell Sectorial d’Entitats que com 
a punt més destacat va acordar 
substituir la Nit d’Entitats, que es 
celebrava en el marc de la Fira de 
Sant Vicenç, per una jornada po-
pular dedicada a les entitats. Des-
prés del debat, que va posar en 
qüestió si les entitats es sentien 
prou seva la nit d’Entitats, es va 
acordar que no i per aquest motiu 

es va veure necessari apostar per 
canvi de rumb. 

La idea del Consell Sectorial 
d’Entitats és fer una jornada on 
les entitats puguin fer intercanvi 
d’experiències i mostra de les se-
ves activitats i on hi hagi un dinar 
o sopar popular de germanor. Tot 
i que no es va decidir la data, es 
va proposar que fos quan fa bon 
temps, per tal d’afavorir l’assis-
tència de tots els públics.

L’ESPLUGA RECORDA EL REFERÈNDUM 
RECOL·LOCANT UNA PLACA DE L’1 D’OCTUBRE A 
L’ESCOLA MARTÍ POCH 

EL CONSELL SECTORIAL D’ENTITATS ACORDA 
SUBSTITUIR LA NIT D’ENTITATS PER UNA 
JORNADA DEDICADA A LES ASSOCIACIONS

L’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF) de l’Espluga 
és l’entitat sense ànim de 
lucre que s’ha vist dràstica-
ment afectada per la riuada 
del passat 22 d’octubre, per 
aquest motiu el consistori 
va destinar els 22.000€ dels 
pressupostos participatius 
a l’ADF, proposta que va ser 
acordada per tots els grups 
municipals. L’Alcalde de l’Es-
pluga de Francolí, també va 
explicar que hi havia dues 
raons per prendre aquesta 
decisió; per una banda, te-
ninr en compte que aquesta 
entitat ho va perdre el local, 
els vehicles i molt material 
per la riuada;  i per altra ban-
da, “per la resposta admira-
ble que van donar”. 

ELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
DE L’ANY 2019 
ES VA DESTINAR 
INTEGRAMENT A 
L’ADF DE L’ESPLUGA 

L’AJUNTAMENT I L’ESPLUGA AUDIOVISUAL 
ESTUDIEN UN NOU CANVI DE GESTIÓ DE L’EFMR
El passat mes de febrer el perio-
dista Arnau Martínez va agafar el 
relleu de Gerard Bosch en la co-
ordinació i cobertura informativa 
de l’Espluga FM Ràdio. Posterior-
ment, al mes d’agost Martínez va 

renunciar a aquesta tasca i  apel-
lava com a motiu principal de la 
seva decisió els endarreriments 
en els pagaments dels serveis 
prestats, que es van iniciar el fe-
brer de 2019, acompanyat dels 
informes desfavorables de la in-
tervenció municipal.

L’Ajuntament de l’Espluga i 
l’Associació Cultural Espluguina 
per la Comunicació Local Esplu-
ga Audiovisual estan cercant una 
fórmula viable i estable per tal de 
gestionar l’emissora municipal, 

l’Espluga FM Ràdio. Una de les 
vies que s’està estudiant per tal 
de garantir la cobertura de forma 
provisional seria externalitzar els 
serveis informatius. 

Mentrestant des del consistori 
conjuntament amb els voluntaris 
de l’associació s’està garantint la 
cobertura informativa i la coor-
dinació de l’emissora durant els 
caps de setmana, mantenint així 
actiu el conveni amb la Xarxa de 
Comunicació Local i la cobertura i 
presència informativa a Tac12. 

FOTO: EFMR (Josep Morató)
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Durant el 2019, la Unió de Botiguers de l’Espluga va 
impulsar dos campanyes, la d’Estiu i la de Nadal. La 
campanya d’estiu va consistir amb un un concurs 
d’Instagram i amb un obsequi de bosses de la com-
pra. La campanya de Nadal va impulsar el joc de l’amic 
invisible per tal de repartir més de 800 obsequis en-
tre tots els client del comerç espluguí i va facilitar a 
tots els comerços associats elements d’il·luminació 
nadalenca i un rètol de “Bones Festes”. 

El passat mes de novembre els responsables del 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, 
del Departament d’Empresa i Coneixement de la Ge-
neralitat van visitar l’Espluga en un primera jornada 
d’anàlisi i treball, on hi va participar un representant 
de la Unió de Botigues i Empreses de l’Espluga de 
Francolí i també es va visitar a un dels mestres ar-
tesans del nostre municipi, el Sr. Valentí Martí i al jove 
forjador Enric Martí de Cal Biel. La trobada va perme-
tre recollir necessitats, projectes i establir les primer 
línies de treball i suport.

LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE 
L’ESPLUGA IMPULSA DUES 
CAMPANYES

ELS RESPONSABLES DEL CONSORCI 
DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE 
CATALUNYA VISITEN L’ESPLUGA 

LES COVES DE L’ESPLUGA, SEGUIDES DEL MUSEU DE LA VIDA RURAL, ES 
MANTENEN COM ELS PRINCIPALS ATRACTIUS TURÍSTICS DE L’ESPLUGA
Des de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de l’Es-
pluga de Francolí es donen a conèixer les dades de 
visitants de l’any 2019 als diversos espais visitables 
de la població. De les dades se’n desprèn un descens 
de visitants generalitzat, en concret, d’un 16% en les 
consultes a l’Oficina de Turisme i també es registren 
menys visitants en els diversos atractius turístics, a 
excepció del Museu de la Vida Ru-
ral que augmenta lleugerament 
els visitants en relació al 2018 
i del Museu del Vi, que els aug-
menta però tenint en compte que 
al 2018 va estar tancat dos me-
sos per obres. També en destaca 
l’augment del públic escolar a les 
Coves de l’Espluga, tot i la clara 
baixada de visites en aquest espai 
a partir de la riuada del passat 22 
d’octubre, malgrat les instal·laci-
ons d’aquest atractiu no es van 
veure afectades. 

En el cas de la Fassina Bala-
nyà, es registra un descens de 

visitants, dels 2.850 de l’any 2018 al 2.090 de l’any 
2019, per tant un 26% menys. Per últim, la Ruta tem-
plera ha registrat 980 visitants, que seria la dada 
més baixa des de la seva obertura. Si ho comparem 
amb l’any 2018, es va registrar 1.176 i per tant el 
descens és de 16%.

FOTO: EFMR
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Centenars de persones van 
participar als diferents ac-
tes i activitats de la mostra 
de vins i caves de la D.O. 
Conca de Barberà. Hi van 
participar 22 estands, onze 
cellers i onze establiments 
gastronòmics, la majoria de 
l’Espluga, fet que es valora 
molt positivament, ja que 
potencia el comerç local i de 
proximitat. En aquesta edi-
ció es van vendre 1.100 co-
pes i unes 8.000 degustaci-
ons entre copes de vi i cava 
i degustacions gastronòmi-
ques. Des de la regidoria de 
Turisme es va fer un balanç 
positiu pel que fa al públic 
assistent tant al recinte fi-
ral, on hi van arribar a haver 
800 persones el dissabte al 
vespre, com a totes les ac-
tivitats prèvies i paral·leles 
que es van organitzar en 
altres espais.

ÈXIT DE 
PARTICIPACIÓ EN LA 
49A FESTA DE
LA VEREMA DE 
LA DO CONCA 
DE BARBERÀ

ELS GRUPS DE RECERCA DE L’IPHES I DEL 
GRESEPIA (URV) HAN FET EXCAVACIONS A LES 
COVES DE L’ESPLUGA
Un equip de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolu-
ció Social (IPHES) i un altre dels 
Grup de recerca seminari de pro-
tohistòria i arqueologia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili han fet in-
tervencions arqueològiques a les 
Coves de l’Espluga de Francolí en 
el marc del projecte quadriennal 
de recerca “Evolució paleoam-
biental i poblament prehistòric 
a les conques dels rius Francolí, 
Gaià, Siurana i rieres del Camp de 
Tarragona (2018-2021)”, finançat 
pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i del qual 
n’és l’investigador principal Josep 
Maria Vergès. Està previst que 
els treballs d’aquests grups de 
recerca continuïn ens els propers 
mesos, ja dins de l’any 2020. Les 

primeres accions per tal de for-
malitzar aquesta iniciativa van ser 
gestionades per l’anterior regidor 
de Turisme, Jordi Torre. 

FOTO: EFMR
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L’Ajuntament de l’Espluga va aprovar al ple d’octubre de 2019 l’augment 
dels impostos municipals per ajustar-los a l’IPC. Augmentaran així un 
0,80% per al 2020. L‘Ajuntament també va activar un paquet de bonifi-
cacions, especialment per a les famílies monoparentals, amb discapaci-
tat o nombroses en diversos tipus de tributs municipals. Les noves or-
denances incorporen un sistema més flexible pel que fa als abonaments 
per la piscina, que incorpora abonaments que es poden compartir amb 
més d’una persona, especialment pensat per a les famílies.Les noves 
ordenances es van aprovar al ple del passat 30 d’octubre amb els 7 vots 
a favor de l’equip de govern i les 4 abstencions dels regidors de Junts per 
l’Espluga i de Nova Espluga.

La implementació del sistema de recollida selectiva del porta a porta 
a partir del segon trimestre del 2020 condiciona l’augment de la taxa 
d’escombraries. Les famílies veuran augmentada aquesta taxa en prop 
d’11 euros, aproximadament. Alhora, l’Ajuntament va aprofitar la revi-
sió de preus per ajustar altres trams d’aquest impost i adequar el tipus 
impositiu a l’activitat econòmica real realitzada per establiments i co-
merços.

També s’ha incrementat en un 25% els imports de la taxa de retirada 
i immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
a la via pública. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) aug-
menta un 0,67%.

L’ESPLUGA ACTUALITZA D’ACORD AMB L’IPC 
LES ORDENANCES FISCALS I CREA NOVES 
BONIFICACIONS

FOTO: EFMR (Eva Bonet)
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LES COVES DE L’ESPLUGA ESTRENEN UN NOU 
ESPAI PEL TALLER D’EXCAVACIÓ
La riuada del passat 22 d’octubre 
es va endur l’espai on els grups 
escolars que visitaven les Coves 
de l’Espluga feien els tallers d’ex-
cavació. Per aquest motiu, i tenint 
en compte que hi havia diverses 
reserves d’activitats pel darrer tri-
mestre de l’any, es va reconstruir 
aquest taller dins la cabana gran 
de la Cova, permetent així la conti-
nuïtat en el seu desenvolupament 
i que les condicions meteorològi-

ques no afectin el seu funciona-
ment, ja que és un espai cobert. 
Per altra banda, degut als efec-
tes de la riuada també va quedar 
afectada l’entrada de la recepció 
de la Cova i s’ha aprofitat per es-
faltar-la i així evitar que les plu-
ges deixin impracticable aquesta 
zona. 

Des de les regidories de Comerç i de Promoció Eco-
nòmica s’han fet les primeres reunions amb Concac-
tiva per poder formalitzar un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’Organisme Autònom de Desen-
volupament del Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà. L’objectiu d’aquest conveni és que Concactiva 
pugui prestar servei a l’Ajuntament en matèria de 
Promoció Econòmica i Comerç, com ara l’elaboració 
d’un cens de sòl industrial, assessorament en ma-
tèria econòmica i productiva, atenció personalitzada 
als espluguins i espluguí es en situació d’atur, recol-
zament en els projectes de la Unió de Botiguers i Em-
presaris o l’elaboració d’un cens de locals comercials 
buits, entre d’altres.

L’Equip de Govern municipal ha pres el compromís 
de destinar una partida pressupostària d’11.000 en 
els pressupostos del 2020 per començar amb el des-
plegament de les accions que contempla el conveni.

PRIMERS PASSOS PER 
FORMALITZAR EL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT I CONCACTIVA El consistori espluguí va anunciar el desembre de 

2019 que portarà a votació els pressupostos quan 
es disposi de tota la informació econòmica de tan-
cament de l’anualitat 2019 del consistori. Així doncs, 
en no estar disponible encara al mes de desembre, 
l’equip de govern ha decidit prorrogar els pressupos-
tos del 2019 fins a disposar d’una proposta de pres-
supostos 2020 definitiva i basada en l’estat econò-
mic actual de l’Ajuntament. 

Hi ha diversos motius que van portar a l’equip de 
govern a prendre aquesta decisió. Per una banda, el 
fet de no haver pogut tancar la liquidació del 2018 
fins al mes de novembre de 2019, la qual cosa no ha 
permès regularitzar l’estat dels comptes de l’Ajunta-
ment. Per altra banda, degut al fet que en la liquidació 
del 2018 no es va respectar la regla de la despesa ni 
la d’estabilitat pressupostària l’Ajuntament de l’Es-
pluga haurà d’assumir un Pla Econòmic Financer que 
té diverses implicacions a l’hora de dissenyar el pres-
supost 2020, i que havent-lo rebut a finals de novem-
bre no hi hagut marge de temps per treballar-ho. Per 
altra banda, tal com ha comentat diverses vegades 
l’Alcalde de l’Espluga, Josep M. Vidal Minguella, la si-
tuació administrativa de l’Ajuntament és complexa ja 
que no es disposa de prou personal per fer front a les 
gestions que es requereixen actualment, i tampoc 
no hi ha secretari-interventor (actualment es cobreix 
aquesta necessitat amb una persona que desenvo-
lupa les funcions de manera accidental) i també hi 
ha personal de baixa. També cal tenir en compte que 
les gestions posteriors a la riuada del 22 d’octubre 
han significat un augment de tràmits i procediments 
burocràtics i també polítics als quals se’ls ha hagut 
de donar resposta de manera urgent, prioritzant-los 
davant d’altres tasques corrents de l’administració. 

L’AJUNTAMENT PRORROGA ELS 
PRESSUPOSTOS DEL 2019 

FOTO: EFMR
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EL RIU FRANCOLÍ ES DESBORDA I LA SOLIDARITAT 
ES FA PALESA A TOTA LA POBLACIÓ
El passat 22 d’octubre el Riu Fran-
colí es va desbordar al seu pas per 
la Conca de Barberà. A l’Espluga el 
balanç va ser devastador, doncs 
van ser molts els negocis i les 
vivendes que es van veure afec-
tades i es van haver de lamentar 
víctimes i desapareguts. Durant 
aquells dies es van veure afec-
tats els subministraments bàsics 
de tota la població i encara a dia 
d’avui els efectes de la riuada són 
ben presents. 

L’endemà mateix de la riuada, 
però, centenars de persones van 
sortir al carrer per paliar els efec-
tes més greus de la riuada i la so-
lidaritat es va poder veure a qual-

sevol racó de l’Espluga. 
Pocs dies després del devasta-

dor episodi, la societat civil esplu-
guina va impulsar Riuada Solida-
ria, un moviment que ha estat el 
paraigua de les accions solidàries 
que s’han despertat al territori or-
ganitzant un cap de setmana, el 
de la Riumuntada, amb activitats 
de tot tipus i un gran concert que 
va posar punt i final als actes or-
ganitzats per aquest col·lectiu.

La resposta de la societat ha 
estat tan exemplar que s’han 
aconseguit recaptar més de 
100.000 euros per tal d’ajudar a 
tots els damnificats de la riuada. 

JOSEP M. VIDAL, DE SOM ESPLUGA, GUANYA LES ELECCIONS 
MUNICIPALS AMB MAJORIA ABSOLUTA
Les eleccions del passat 27 de maig de 2019 van 
comportar canvi en l’alcaldia de l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal Minguella 
va ser escollit nou alcalde. Som Espluga - AM, va 
obenir 1.287 vots i amb aquest resultat, sumen 
un total de 7 regidors i regidores al Consistori en 
aquest mandat. Junts per l’Espluga de Francolí, 
amb Jordi Torre al cap-
davant, va obtenir un 
total de 487 vots i, que 
es tradueixen en tres 
regidors/es a l’Ajun-
tament. Nova Espluga 
- FIC, amb Francesc 
Sánchez com a cap de 
llista, va obtenir un re-
gidor. D’aquesta ma-
nera, el total de vots 
per al partit va ser de 
179.

Espluga Viva - CP, 
amb Jaume Vendrell 
de número u, va ob-
tenir 81 vots i no va 
obtenir cap regidor en 
aquest mandat.

Les darreres eleccions van estar marcades per 
una alta participació, concretament del 74,22%, al 
voltant de 5 punts per sobre de la participació que 
hi va haver fa 4 anys. Aleshores va ser del 60,19%

FOTO: Adrià Roca Vallès
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Bona nit, espluguines i espluguins,

Aquest acte va adreçat a totes les 
persones voluntàries de la riuada del 
22 d’octubre. Un acte d’agraïment:

A l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de l’Espluga de Francolí

Al Secretariat de les Federacions 
d’ADF de Catalunya

A les diferents ADF que van venir a 
dona un cop de mà

A totes les persones voluntàries 
que van venir a donar un cop de mà a 
títol individual fent tasques de neteja.

A totes les persones voluntàries 
encarregades de la intendència, gràci-
es a elles no va faltar ni beure ni menjar.

A les tècniques del Centre d’Emer-
gències de Catalunya (CECAT).

Al cossos d’emergències.
A la Brigada de l’empresa municipal 

Serveis Ambientals de Castelldefels.
A l’empresa Òptima Reformes In-

tegrals.
Als estibadors del Port de Tarragona.
Als joves dels centres d’acollida del 

Pla de Santa Maria, de Barberà de la 
Conca i de Santa Coloma de Queralt.

A totes les iniciatives solidàries, 
com ara la impulsada per la DO Conca 
de Barberà i el col·lectiu Riuada Solidà-
ria al Francolí.

Als treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de l’Espluga.

I a tantes i tantes persones que a 
títol individual han volgut donar un cop 
de mà.

En nom de tot l’Ajuntament, des-
prés d’haver vist aquest vídeo d’agra-
ïment a les persones voluntàries, 
després d’haver-les escoltat, després 
d’haver reviscut aquells moments tan 
intensos de després de la riuada del 
passat 22 d’octubre, no podem fer al-
tra cosa que donar les gràcies a totes 
aquelles persones voluntàries que van 
ajudar. Aquella nit es va fer molt llarga, 
va ser una nit de silenci i de foscor. Tot 
semblava aturat, excepte el riu. 

Aquella remor del riu baixant de 
manera salvatge no la podem esbor-
rar de la nostra memòria. Aquella olor 
de fang i vegetació trencada tampoc la 
podem esborrar de la nostra memòria. 
Però aquella solidaritat que vam veu-
re les hores després de l’aiguat no és 
que no la puguem esborrar de la nostra 
memòria, simplement NO LA VOLEM 
OBLIDAR.

Va ser la nit més llarga que recorda 
l’Espluga de Francolí. No vam dormir. 
Les hores avançaven lentament. Les 
incerteses eres moltes, les pors,també.

Amb la llum del dia, com veurem el 
riu?

Amb la llum del dia, quins desper-
fectes trobarem?

Amb la llum del dia, a qui trobarem 
a faltar?

Aquella nit va ser terrible pel nostre 
poble, perquè el riu es va endur la vida 
de diverses persones. Concretament, 
aquí a l’Espluga tres persones. L’Esplu-
guí Josep M., el seu amic Jaume, de Pra-
des, i el camioner de nacionalitat belga 
encara no localitzat. Aquella nit va ser 
terrible pel nostre poble perquè el riu 
va afectar greument el celler de la Ma-
riona, els Jordis i l’Arnau; el restaurant 
de la Ioanna, l’Alin i la Dana, l’empresa 
de turisme actiu de la Lali, el Gonzalo i 
la Chantal; el restaurant del Joan Carles 
i la Mireia; i la funerària de l’Almudena.

Aquella nit va ser terrible pel nostre 
poble perquè el riu va afectar habitatges, 
masos, granges on la gent hi viu. També 
va afectar magatzems, solars, horts, 
cultius, camins... una gran destrossa que 
va afectar a centenars de persones. 

Les hores de la matinada avança-
ven molt lentament. La nit, la foscor i 
el silenci es feien insuportables. Només 
volíem veure la llum. 

Sabeu a quina hora vam veure sor-
tir el sol aquell matí?

El sol va sortir quan, a primeríssi-
ma hora del matí, vam arribar a la Font 
Baixa i vam veure un munt de gent tre-
ballant per treure el fang.

Amb vosaltres, amb el vostre es-
forç, es va acabar amb aquella terrible 
nit i es va escampar la solidaritat en 
forma de llum per tota la llera del riu, 
pel seu pas per la vila que li dóna nom.

Una gran quantitat de persones, de 
vila i de fora vila, que es van arreman-

gar i no van dubtar en calçar-se les bo-
tes per netejar tot allò que el nostre riu 
havia malmès. Aquell dimarts 22 tots 
recordem perfectament on érem en el 
moment de la riuada. És una data que 
recordarem sempre, i també recorda-
rem totes les vivències viscudes ho-
res després. Pales que no paraven de 
treure fang, mangueres que no para-
ven de netejar el terra, tractors i altres 
màquines que no paraven de moure 
vegetació, entrepans, truites i plats de 
macarrons que no paraven de servir-se 
a la taula d’intendència.

Un cúmul de solidaritat mai vista. 
Una experiència que ens reafirma com 
a poble i ens fa sentir molt orgullosos 
de ser espluguines i espluguins. No hi 
ha res com ser bona gent. Ningú va 
preguntar què podia fer l’Espluga per 
un mateix, sinó que tothom va dir què 
es podia fer per l’Espluga. I és aquest 
l’esperit que ens fa grans. És aquest el 
missatge que ha trascendit més enllà 
del nostre terme municipal. És aquest 
l’ADN de la gent de l’Espluga, hi hagi 
nascut o hagi decidit viure-hi.

En nom de les víctimes mortals i les 
seves famílies, en nom de les persones 
que han perdut els seus negocis, en nom 
de les persones que han patit danys 
materials, en nom de tot el poble i en de 
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, 
volem agrair de manera immensa, ge-
nerosa i càlida totes les mostres de so-
lidaritat que hem vist les hores poste-
riors a la riuada del passat 22 d’octubre.

Per nosaltres, com a Ajuntament, 
és un goig representar a aquest poble 
admirable. Deixeu-me tancar aquestes 
paraules demanant-nos com a poble 
que mai perdem aquest esperit solida-
ri, que mai deixem de pensar amb els 
nostres veïns i veïnes i que l’estima per 
l’Espluga de Francolí i la seva gent sigui 
el que ens continuï definint com a bo-
nes persones.

Discurs llegit per l’Alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal Minguella, en nom de tot el consistori, 
dissabte 25 de gener de 2020 durant l’acte institucional d’agraïment a les persones voluntàries que van 
ajudar després de la riuada del 22 d’octubre de 2019.
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Benvolguts veïns i veïnes,
Voldria començar per agrair a 

tot el meu equip que formen Nova 
Espluga-Fic, sense ells no ha-
gués estat possible aquest grup 
municipalista, també a la FIC per 
confiar en tots nosaltres i a tota 
la gent que ens va votar, MOLTES 
GRÀCIES!

En pocs mesos hem pogut 
veure i viure moments de tot, 
eleccions, Festa Major, Nadat, 
etc. Però el que sí recordarem per 
molts anys és la desgràcia que 
ens va deixar el riu, una nit fatídica 
que a part de les destrosses que 
va ocasionar, hem de lamentar les 
sis persones que hi van perdre la 
vida i donar el nostre condol a les 
seves famílies.

Gràcies també a tota la gent 
voluntària que de seguida es va-
ren posar a treballar, a l’ADF que 
com sempre i de sempre han es-
tat a l’alçada, a la brigada muni-
cipal que en un temps rècord van 
restablir els serveis, etc.

L’Espluga en moments de di-
ficultats ha demostrat que sap 
treballar en equip, doncs ara toca 
reformar però amb intel·ligència, 
no podem pensar que no tornarà 
a passar, per això hem de fer un 
estudi metòdic del que hem de 
fer a la llera del riu, i no deixar que 
creixin massivament la vegetació, 
hem de mantenir el riu net!

Des de Nova Espluga-Fic te-
nim un objectiu clar, fer una opo-
sició constructiva, recolzar totes 
les propostes que ajudin al ben-
estar de tos els espluguins i es-
pluguines.

Tenim la certesa que entre tots 
podem millorar, visca l’Espluga de 
Francolí!

Volem començar aquest escrit agraint a la ciuta-
dania de l’Espluga en general i especialment als 487 
conciutadans i conciutadanes que van manifestar la 
seva confiança amb Junts per l’Espluga a les passades 
eleccions.

El passat 26 de maig el resultat de les urnes ens 
van dir que ens tocava anar a l’oposició. Les urnes són 
la veu de la ciutadania i han de ser respectades. Ara ens 
toca treballar bé per l’Espluga des dels bancs de l’opo-
sició per tal que els espluguins i espluguines es tornin a 
fer seus els nostres projectes i les nostres propostes. 
El nostre objectiu és transformar l’Espluga, i creiem 
honestament que des de l’oposició ho podem continuar 
fent.

Som persones ambicioses, i si bé creiem que les 
passades eleccions no vam fer els millors resultats, allò 
tant sols va ser un punt de partida d’aquest projecte 
nou i som conscients que l’hora de Junts per l’Espluga 
encara ha d’arribar. Treballarem perquè aquesta hora 
arribi i treballarem amb més força que mai per seguir 
fer-nos mereixedors de la confiança de cada cop més 
espluguins i espluguines. Perquè a Junts per l’Espluga 
som gent honesta i pencaire, que no es resigna davant 
de res, que no renúncia a res, i que portem gravats els 
valors que volem representar, la igualtat i la justícia so-
cial i el desig persistent per la transformació social.

Volem ser el soci més fidel de la nostra ciutadania. 
Per això, el nostre grup municipal fa la feina al costat de 
tots els veïns i veïnes que vulguin comptar amb Junts 
per expressar i resoldre les seves inquietuds, al costat 
de cada entitat o col·lectiu que vulgui seguir construint 
aquesta Espluga diversa i plural que tant ens enamora. 
Per això estenem la mà a tota la societat espluguina. 
Podeu comptar amb Junts per l’Espluga de Francolí 
pel que sigui i quan sigui. Volem ser una eina eficaç per 
ajudar a mediar en qualsevol assumpte. Compteu amb 
nosaltres.

Des de Junts per l’Espluga volem ser una oposició 
constructiva, responsable, propositiva, suau amb les 
formes però contundent amb el contingut; això si, sent 
exigent amb la fiscalització al govern municipal. L’ob-
jectiu últim no és cap altre que la millora continua dels 
representants de la ciutadania.

Farem una oposició amb cultura de govern, doncs 
en tenim experiència, i quan governes t’adones que tot 
té una certa dificultat, i que no és tan fàcil prendre de-
cisions. Tenim clar que des de l’oposició es pot fer molta 
feina, i així ho farem, en diverses línies d’actuació. En 
primer lloc, posant en mans del nou equip de govern 
les propostes del programa que creiem que són bones 
per al poble, perquè el govern actual decideixi si les vol 
aprofitar o no.

En moments tant complicats, com els que hem 
viscut els darrers mesos, és imprescindible escoltar 
al poble. Serem receptius i donarem suport en totes 
aquells projectes que millorin el municipi i a l’hora segui-
rem estant als servei de les persones, perquè entre tots 
continuem construint una societat més justa i més lliure

Ha estat un 2019 intens. Des-
prés de quatre anys fent oposició 
com a grup municipal, Som Espluga 
va guanyar per majoria absoluta les 
eleccions municipals del 27 de maig 
de 2019. Gràcies a totes les perso-
nes que ens han fet confiança per fer 
possible el canvi. 

Han estat uns primers mesos 
d’activitat municipal convulsos, so-
bretot per la inestable situació ad-
ministrativa que arrossegava el con-
sistori arran del canvi en la figura de 
secretari-interventor i també per la 
falta de personal administratiu. Els 
treballadors i treballadores munici-
pals estan dedicant molts esforços 
per posar al dia tots els tràmits i pro-
jectes. 

Per altra banda, l’Espluga de 
Francolí ha patit els efectes de la ri-
uada del Francolí del passat 22 d’oc-
tubre, que ens ha marcat a tots com 
a veïns i veïnes del municipi i que a 
més de fer-nos reflexionar sobre la 
força de la natura també ens ha fet 
adonar, un cop més, de que  l’Espluga 
és capaç de fer front a les adversi-
tats d’una manera espectacular. Des 
d’aquí volem agrair, un cop més, les 
mostres de solidaritat. Com a repre-
sentants del consistori aquest fet 
marcarà el mandat que tot just hem 
iniciat, ja que el volum de tràmits i 
gestions per restablir serveis i ade-
quar les zones afectades municipals 
serà un procés llarg. Per altra banda, 
sembla que algunes administracions 
no ens ho posaran fàcil, ja que per 
exemple, el Consell de Ministres, fi-
nalitzat el mes de gener (després de 
més de cent dies de la riuada) encara 
no ha aprovat el decret d’emergèn-
cia corresponent que ha de permetre 
l’activació de més ajuts.

Malgrat tot, som aquí per tirar 
l’Espluga endavant, comptat amb 
tots i totes vosaltres. Res és fàcil, 
però estem disposats a entomar les 
adversitats i fer que el poble se n’en-
surti, tot desitjant que aquest 2020 
sigui un any pròsper per l’Espluga de 
Francolí i la seva gent.

Per últim, volem tenir un record 
per totes aquelles persones represa-
liades de manera injusta, ja siguin a 
l’exili o a la presó.




