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ALCALDIA

EL 2021 SERÀ UN BON ANY PER L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tanquem un any molt difícil per a
tots els espluguins i espluguines,
sobretot a causa dels efectes socials, personals i econòmics que
està causant la pandèmia generada per la COVID-19. Un any
on no hem pogut viure amb normalitat i els efectes de la pandèmia estan provocant estralls a
tots els nivells. És per això que,
des de l’Ajuntament, hem treballat conjuntament tots els grups
municipals per trobar les millors
solucions pel nostre municipi, fet
que vull agrair als tres grups municipals per l’esforç i dedicació.
També enviar el meu escalf a totes les persones que han perdut
algun familiar durant la pandèmia,
així com l’agraïment a tots els
serveis bàsics i sanitaris que estan lluitant, dia rere dia, contra la
COVID-19. Infinites gràcies!
El 2020 també ha estat un
any dur perquè hem perdut a qui
va ser alcalde del municipi entre
el 2003 i el 2019, el David Rovira
i Minguella. Una pèrdua sobtada que, tot i les restriccions de la
situació pandèmica, el poble va
voler acomiadar el David Rovira
en un acte emotiu amb família,
amistats i veïnat. En aquest acte,
vam anunciar que l’Ajuntament
iniciava els tràmits per a donar el
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nom de David Rovira i Minguella al
nou pavelló municipal, una iniciativa dels tres grups municipals com
a mostra de reconeixement de
l’Ajuntament vers la seva figura i
el llegat que ha deixat pel nostre
poble. Aprofito per enviar, en nom
de tot el consistori, una abraçada
a l’Anna, el David i a l’Albert.
Tot i que la majoria de notícies del 2020 no han estat positives, sí que cal remarcar una de
les millors notícies de les últimes
dècades per l’Espluga de Francolí: la troballa arqueològica dels
gravats paleolítics de la Cova de
la Font Major. Una troballa de primer ordre doncs estem parlant de
centenars de gravats amb diferents representacions abstractes
i figuratives i que l’evidència més
antiga de presència humana a l’indret de la troballa es situa a més
de 35.000 anys d’antiguitat, fet
que encara dóna més rellevància
a la importància dels gravats,
podria ser un dels santuaris d’art
rupestre més antics d’Europa.
Durant aquest 2020 s’hi han fet
els treballs d’investigació i catalogació de les figures trobades,
i a partir del 2021 començarem
a traçar el futur de la Cova de la
Font Major que, degut a aquesta
troballa, farà un gran salt endavant, no només la Cova i l’Espluga de Francolí sinó també tot el
nostre territori. Una oportunitat,
després de la riuada del 2019, per
canviar la fesomia de l’entorn fluvial del riu Francolí.
A banda d’això, a finals del
2020 es va iniciar un procés de
reestructuració interna de l’administració. Un dels primers reptes resolts ha estat la plaça de
secretaria-intervenció que des
del passat mes de setembre està
coberta. Juntament a aquest canvi s’han realitzat diferents processos de selecció per anar cobrint de
manera definitiva les places d’administració. A això, cal afegir-hi

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

la creació d’una nova plaça administrativa en l’àrea d’intervenció.
A aquesta reestructuració s’hi ha
de sumar el canvi d’ubicació dels
serveis administratius i d’atenció ciutadana, que s’ubicaran a la
planta baixa de l’Antic Hospital, un
lloc més accessible on hi haurà un
únic punt d’atenció ciutadana per
millorar aquest servei. També encarem el 2021 amb la digitalització de la gestió administrativa que
comença a inicis d’any. Amb tots
aquests canvis esperem que durant aquest any la situació administrativa de l’Ajuntament millori i
que, com a resultat, la ciutadania
rebi i percebi un millor servei.
Encarem l’any 2021 com l’any
dels projectes. Juntament al de la
Cova de la Font Major s’hi ha de
sumar el projecte executiu dels
habitatges de l’antiga caserna,
l’avantprojecte per la nova finalitat docent que tindrà l’antic institut i el projecte de la reivindicada
millora de l’accés a l’Espluga Park.
Tots aquests projectes, juntament
amb el de la canonada del CAT,
aprovat el 2020, canviaran el futur
del nostre municipi i marcaran les
prioritats dels propers anys.
Josep M. Vidal Minguella,
alcalde de l’Espluga de Francolí

AGENDA DELS REGIDORS I HORARIS

ANUARI 2020

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

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

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

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 de Comerç, Cultura, Festes i
Tecnologies de la Informació
Enric Mercadé Pàmies
(Som Espluga - Acord Municipal)
Horari d’atenció ciutadana:
Dimarts de 12 a 14 h, o altres amb cita
prèvia.
Correu electrònic:
emercade@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:
agarcia@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
Jordi Torre Bergadà
(Junts per l’Espluga)
Correu electrònic:
jtorre@esplugadefrancoli.cat

Consulta l’agenda de
l’alcalde i dels regidors
i regidores de l’equip de
govern a
www.esplugadefrancoli.cat

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS MUNICIPALS
Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Servei de vigilància municipal (24h)
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola
Centre mèdic municipal
Cova Museu de la Font Major

977 870 005
977 870 227
620 266 565
977 871 432
977 870 925
977 871 166

Escola municipal de música
Jutjat de Pau
L’Espluga FM Ràdio
Llar de Jubilats
Llar d’infants municipal
Oficina de Turisme

www.esplugadefrancoli.cat
@ajuntamentesplugadefrancoli

977 870 074
977 870 227
977 870 076
977 870 701
977 870 591
977 871 220

@ajtlespluga
L’Espluga de Francolí
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L’ESPLUGA COMMEMORA EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA AMB
UNA MARXA EXPLORATÒRIA I
UN VERMUT REIVINDICATIU
Foto: cedida
Amb l’objectiu de commemorar el dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es van organitzar dues
activitats. La primera va consistir en una passejada exploratòria amb un recorregut de 2,5 km per diferents carrers
de l’Espluga. Es tractava d’una passejada amb perspectiva
de gènere per detectar les zones amb menys visibilitat, els
carrers més foscos i altres elements que tenen a veure amb
la percepció de la seguretat que tenen les dones de l’EspluFoto: cedida
ga de Francolí. Aquesta va ser una activitat coorganitzada
amb el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Per altra banda, també es va organitzar un Vermut Reivindicatiu, on es va llegir el manifest i hi va
haver micro obert perquè tothom es pugués expressar i reivindicar. En l’organització hi van participar el
bar del Casal, l’Agrupament Escolta i Guia l’Estornell i l’associació juvenil Auvënguen.

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ PINTA LA
BANDERA LGTBI A ALGUNS PASSOS
DE VIANANTS
Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es va organitzar una pintada de la
bandera de l’arc Iris en algunes franges de passos de
vianants. Aquesta iniciativa es va fer el 19 de juny i
venia motivada per la decisió del Tribunal Suprem de
prohibir penjar les banderes no oficials als edificis públics, de nou un cop als drets i llibertats d’expressió.
Arran d’aquesta decisió, la Xarxa de Servei d’atenció
integral per a persones LGBTI de tot Catalunya va
promoure una acció conjunta a nivell nacional, instant a tots els ajuntaments a pintar una franja d’un
pas de vianants amb la bandera de l’arc Iris, la que
representa a tot el col·lectiu LGBTI.

Foto: cedida

Foto: cedida

S’ORGANITZEN DIVERSES ACCIONS
EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
El dia 25 de Novembre es va fer la lectura del manifest davant l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí,
en motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones. En acabar la lectura, es
van repartir adhesius de la campanya impulsada per
l’Institut Català de les Dones “Diposita aquí el teu
masclisme”. Aquests adhesius es van enganxar a les
papereres de la població com una acció de conscienciació.

CIUTADANIA
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L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS HA DE TRANCAR LA
LLAR DEGUT A LA PANDÈMIA
L’any 2020, la Llar de Jubilats ha
tingut poca activitat a causa de la
pandèmia, tot i això, durant el mes
de febrer es va celebrar la festa de
carnaval amb un dinar al gimnàs
de l’antic institut. Al març, quan
va iniciar el confinament, la gent
gran va ser un dels col·lectius més
afectats per la pandèmia pel fet
de ser grup de risc, per tan es va
tancar la Llar. La senyora Montserrat Perejoan va seguir parti-

cipant a diferents reunions del
Consell Consultiu de la Gent Gran
de la Generalitat que és l’òrgan
competent per donar la informació de l’activitat que poden realitzar i la que no. La Llar ha estat
tancada més de la meitat de l’any
i no s’han pogut celebrar les festes més assenyalades al calendari
com són la Festa Major o la festa
dels socis i sòcies.

Foto: cedida

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
PROPOSA UNA TRENTENA D’ACTES DE NADAL
ADAPTATS A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA
L’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí, conjuntament amb l’Oficina Jove de la Conca de Barberà,
van organitzar més d’una trentena d’actes en motiu de les festes
de Nadal. Els actes van començar
el 29 de novembre amb l’activitat
Anem a buscar el Tió i van finalitzar el 8 de gener amb el concert de
Ginestà. La programació comptava amb activitats per a tots els
públics, i en especial per al públic
infantil i familiar. Les Festes de
Nadal es van haver de reinventar
per poder coexistir amb la pandèmia de la Covid-19. Els actes més
tradicionals com l’Home dels Nassos, el Patge Gregori o la Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient, van ser els més afectats, però
l’Ajuntament, la comissió de Reis i

les entitats no van voler prescindir-ne i els van adaptar a aquesta
nova realitat.
Totes les propostes van tenir
un aforament limitat i regulat per
inscripcions, reserves o entrades i
va ser obligatori seguir les mesures de prevenció per la Covid-19.
Els actes de les Festes
de Nadal, organitzats
per les regidories de Ciutadania, Festes i Educació de l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí,
es van dissenyar amb la
col·laboració de l’Oficina
Jove de la Conca de Barberà i amb la participació
de més d’una desena
d’entitats i associacions
del municipi.

LA SETMANA DE
LA JOVENTUT
S’ADAPTA A LES
RESTRICCIONS DE
LA PANDÈMIA
L’Associació Juvenil Auvënguen, la regidoria de joventut de l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí i el PIJ
Francolí van treballar en
l’organització d’una setmana de la joventut “Faistiu
2020” adaptada al context
sanitari, amb actes de petit
format que van permetre
al jovent gaudir d’aquesta setmana d’una manera
diferent i responsable. La
Setmana de la Joventut va
tenir lloc entre el 21 i el 27
de juliol i va comptar amb
concerts en directe als Jardins dels Francolins, tallers i
activitats esportives.
Foto: cedida
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ELS REIS MAGS D’ORIENT VAN ARRIBAR A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
AMB UN FORMAT ADAPTAT A LES CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE
LA PANDÈMIA
Ses Majestats van arribar a l’Espluga de Francolí,
malgrat la pandèmia, però no van poder fer la tradicional cavalcada. Els Reis van anar al teatre del
Casal de l’Espluga per rebre, en grups bombolla, a
tots aquells infants que es van apuntar, prèviament,
per assistir a la benvinguda reial. Una decisió que es
va haver de prendre després que des del PROCICAT
s’anunciés la suspensió de les cavalcades de reis per
evitar el risc de contagi.

Per tal de no perdre aquesta tradició des de la comissió de Reis es va decidir adaptar la benvinguda de
Ses Majestats al Casal. Durant l’acte es va comptar
amb un breu missatge d’agraïment per part de l’alcalde del municipi, en representació de tot el consistori.
Un total de 130 famílies es van apropar al Teatre
de l’Espluga de 5 a 7 de la tarda per poder saludar,
després de passar un rigorós control de temperatura i mesures higièniques, als Reis, que es trobaven
esperant als infants a dalt de tot de l’escenari. Les
famílies també van poder veure de prop com els patges preparaven els regals a la fàbrica de joguines, tot
just abans de sortir a repartir-los. L’acte va acabar
amb la baixada de la Bandera del Mil·lenari per part
del rei Baltasar en commemoració a la fundació de
la vila.

PATRIMONI
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EL FOC ÉS EL PROTAGONISTA DE
LA 455A EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT VICENÇ
La 455a Fira de Sant Vicenç - El foc, el nostre origen, que va tenir lloc al
gener de 2020, va ser l’inici de la reorientació d’aquest esdeveniment
espluguí i va incloure diverses novetats destacades com l’espai dedicat a les Falles dels Pirineus, demostracions en directe d’oficis d’art i
artesania, la conducció de tractors antics o el concurs de motoserra.
Aquest esdeveniment quatricentenari va comptar aquest 2020
amb la incorporació d’un relat cultural, comercial, i d’interès turísFoto: cedida
tic, basat en l’element del foc, que
busca dotar de contingut i singularitzar la mostra.
Des de la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de l’Espluga, es va fer un balanç positiu de la
rebuda que van tenir els canvis i novetats de la fira
i es procedirà a valorar diversos aspectes per tal de
poder avançar cap a una propera fase de reorientació d’aquest esdeveniment en les properes edicions. Malgrat tot però, la Covid-19 no ha permès que
Foto: cedida
aquest 2021 puguem gaudir d’aquest esdeveniment.

DESCOBERT A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ EL PRIMER SANTUARI PALEOLÍTIC
DE CATALUNYA, INTEGRAT PER MÉS DE 300 GRAVATS
La presentació d’aquesta troballa
es va fer el 6 de febrer de 2020 i
va anar a càrrec de la Consellera
de Cultura, Mariàngela Vilallonga,
de l’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal; de Robert
Sala, director de l’Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), i de Josep Maria
Vergès, director del projecte de
recerca sobre la Cova de la Font
Major i autor de la troballa.
El 30 d’octubre de 2019, tot
just feia una setmana que l’Es-

LA TROBALLA ÉS EXCEPCIONAL I
MARCA UNA FITA EN LA HISTÒRIA
DE L’ARQUEOLOGIA CATALANA.
VA SER LOCALITZADA PER
L’INVESTIGADOR DE L’IPHES JOSEP
MARIA VERGÈS EN EL MARC
D’UNA CAMPANYA D’EXCAVACIÓ
ARQUEOLÒGICA EL 30 D’OCTUBRE
DEL 2019.

pluga de Francolí havia sofert una
important sotragada pels aiguats
del 22 d’octubre. Aquells dies un
equip de l’IPHES (Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social) realitzava una campanya d’excavació arqueològica
sota la direcció de l’investigador
d’aquest centre de recerca i professor associat de la URV (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona),
Josep Maria Vergès. Va ser ell precisament, qui en aquell context, va
decidir anar a explorar zones de la

cova que desconeixia.
El conjunt d’art rupestre que
es va descobrir a les parets de la
cavitat, es va dur a terme exclusivament mitjançant la tècnica del
gravat. A dia d’avui s’han catalogat
més de 300 motius, entre símbols
abstractes (signes) i representacions figuratives d’animals, principalment cérvoles, cavalls i bous.
Es tracta d’una descoberta excepcional. Tots els conjunts d’art
rupestre catalans d’aquestes característiques coneguts fins a la

Foto IPHES

7

PATRIMONI

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

EL CONJUNT, QUE CONSTA
DE SÍMBOLS ABSTRACTES I
REPRESENTACIONS FIGURATIVES
D’ANIMALS, S’HA DOCUMENTAT
AMB TECNOLOGIA 3D PER
PERMETRE’N L’ESTUDI CIENTÍFIC
AMB LES TÈCNIQUES MÉS
AVANÇADES, ASSEGURAR-NE
LA PRESERVACIÓ I GENERAR
MATERIALS PER A LA SEVA
DIVULGACIÓ AL NOU DISCURS
MUSEOGRÀFIC.
data eren d’època postpaleolítica,
uns milers d’anys més recents.
Per tant, es tracta d’una fita en la
història de l’arqueologia a Catalunya. A més, pel nombre i qualitat de les representacions és un
dels conjunts més significatius de
l’anomenada província paleolítica
mediterrània.
Arran de la descoberta es va
constituir un equip format per
tècnics especialitzats del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i investigadors de
l’IPHES, amb el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, en-

CLICA L’ENLLAÇ DELS CODIS QR
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Foto IPHES

carregat de documentar aquest
santuari mitjançant tecnologia
3D. D’una banda per tal de permetre’n l’estudi científic amb les tècniques d’anàlisi més avançades,
i de l’altra per generar materials
per bastir un nou discurs museogràfic entorn d’aquesta troballa.
Durant tot l’any 2020, malgrat
les dificultats de la pandèmia, els
investigadors de l’IPHES han pogut treballar en aquest sentit i
actualment es tenen catalogats
uns 380 motius. A part, també s’ha confirmat que l’evidència
més antiga de presència humana

a l’indret de la troballa es situa a
més de 35.000 anys d’antiguitat, i llavors es podria tractar d’un
dels santuaris d’art rupestre més
antics d’Europa.
Actualment, l’Ajuntament de
l’Espluga, l’IPHES, el Departament de Cultura de la Generalitat
i altres institucions estan articulant els primers passos per al
nou projecte que ha de permetre
explicar i socialitzar la troballa arqueològica. També està en tràmit
la declaració de les Coves de l’Espluga com a Bé Cultural d’Interès
Nacional.

LES PAPALLONES DELS “JO QUE SÉ VOLEN”
GUANYEN EL 38È CARNAVAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Foto EFMR

GALERIA DE FOTOS DE L’EFMR
RUA

DESFILADA

La comparsa “Jo que sé volen” es van imposar als premis de la desfilada de disfresses que es va celebrar al pavelló del Casal
de l’Espluga de Francolí en el marc del 38è
Carnaval. El segon premi el va aconseguir
la comparsa “Els de la Flor al cul” que van
commemorar els 40 anys de l’Escola de Música de l’Espluga. La tercera i quarta posició
va ser per “La Mar de bruts” que amb la vestimenta contra el canvi climàtic van aconseguir sumar 48 punts, mentre que les forces
d’ocupació de la comparsa “Sederre Picapolls” van rebre el quart premi. El Carnaval
de l’Espluga va comptar amb més d’una vintena d’actes programats gràcies a la implicació de la Comissió de Carnaval i totes les
comparses participants.

PATRIMONI
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BALCONS I
FINESTRES PLENS
DE ROSES EN
MOTIU DE LA DIADA
DE SANT JORDI

VÍDEO

Des de la regidoria de Ciutadania de l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí, des
del Punt d’Informació Juvenil Francolí i l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà es va proposar omplir els balcons i les
finestres de roses el dia 23
d’abril en motiu de la Diada
de Sant Jordi, que enguany
ha estat en confinament.
Més d’un centenar d’espluguins i espluguines hi van
participar enviant imatges
de les roses als seus balcons
i finestres o penjant-les amb
el hastag #santjordiconfinatedf. Un cop rebudes des del
PIJ Francolí es va fer un vídeo
recull del totes les roses del
poble.

Foto Cedida

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AJORNA LA
CELEBRACIÓ DELS SEUS 40 ANYS I AFRONTA UN
NOU CURS MARCAT PER LA PANDÈMIA
Els alumnes i el professorat de l’Escola
Municipal de Música de l’Espluga havien preparat un concert i una jornada de
celebració del seu 40è aniversari previst
pel 6 de juny de 2020. Degut a la pandèmia, aquest no es va poder celebrar tal
com estava previst i s’espera poder-ho
fer més endavant. Tot i així, el curs 2021 es va iniciar de manera presencial
a l’EMME, malgrat que també es van
haver de fer classes telemàtiques per
primer cop al mes de novembre. Degut
al canvi de normativa en les activitats
extraescolars és possible que en els
propers mesos també s’hagin de fer
classes virtuals. Evidentment, aquest
és un repte per als professors i alumnes
però es seguirà treballant perquè el curs
tiri endavant. Per part de l’Ajuntament
de l’Espluga s’han adaptat les quotes de
l’alumnat en cada situació.

Foto EMME

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ S’IL·LUMINA EN UNA
PROPOSTA DE REVETLLA DE SANT JOAN ATÍPICA
I DE CAIRE FAMILIAR
El Grup de Diables i l’Ajuntament de l’Espluga van presentar un format
de Revetlla de Sant Joan atípica, però conservant els valors i tradicions
de la nit més curta de l’any. Els espluguins i espluguines van poder gaudir de tres castells de focs, de bengales per poder il·luminar l’Espluga i
de coques de Sant Joan per celebrar la Revetlla, aquest cop, des de casa.
La Flama del Canigó també va arribar com cada any a tots els racons dels Països Catalans, adaptada al context actual provocat per la
pandèmia del coronavirus i garantint totes les mesures de seguretat. I
enguany la lectura del Manifest de la Revetlla de Sant Joan es va fer a
través del sistema de veu pública, des del 107.4 de l’Espluga FM Ràdio i
en format audiovisual a les xarxes socials dels Diables de l’Espluga.
VÍDEO DEL
MANIFEST
CEDIT PELS
DIABLES DE
L’ESPLUGA

Foto EFMR
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LA BIBLIOTECA MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA S’ADAPTA A LA SITUACIÓ
DAVANT LA COVID-19, CONSERVANT ELS SERVEIS BÀSICS, READAPTANT
L’EQUIPAMENT I DINAMITZANT ACTIVITATS DURANT EL CONFINAMENT
La Biblioteca Municipal, afectada també per les restriccions derivades de la Covid-19, ha adaptat els
seus serveis i ha adequat els espais de l’equipament,
segons l’evolució de la normativa vigent en cada etapa de desconfinament o represa.
Des de la Biblioteca i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, s’ha fet un seguiment i impulsat el procés d’adaptació dels serveis
i de l’equipament segons l’evolució de les restriccions.
Preservant en un primer moment els serveis de préstec i retorn i altres serveis bàsics per facilitar l’accés a
la lectura de les persones usuàries. Adequant també
l’espai de la Biblioteca Municipal a les noves mesures
de prevenció, així com seguint els protocols de quarantena.
En l’obertura progressiva dels serveis, s’ha apostat per a ampliar l’horari d’obertura, facilitant així un
accés més ampli a la consulta, informant i comunicant les noves modalitats de consulta i préstec, i
oferint i facilitant nous serveis digitals.
El tancament forçat de l’equipament va venir
acompanyat de les primeres mesures i canvis en
l’espai de la Biblioteca, una adaptació que ha reduït
l’aforament, ha perimetrat i senyalitzat un sistema
d’entrada i sortida no permeable, així com senyalitzat degudament tot l’equipament amb les mesures
de prevenció.
Les activitats, s’han adaptat a la nova situació,
malgrat que algunes en format explícitament pre-

sencials s’han ajornat, els clubs de lectura, infantil,
juvenil i adult, que s’han pogut continuar fent, s’han
realitzat majoritàriament de forma telemàtica. Una
de les propostes d’èxit durant el confinament han sigut els paquets de llibres infantils i familiars que han
tingut molt bona acollida.
Un any atípic a la Biblioteca, però que ha preservat i mantingut l’índex de préstecs, ha augmentat
amb nous carnets de biblioteca i ha reformulat les
activitats per adaptar-les a la nova situació. Des de
la Biblioteca i l’Ajuntament es vol fer extensiva una
felicitació a les persones usuàries del servei que han
contribuït al bon funcionament de l’equipament i seguiment de la normativa.

LA FESTA MAJOR MANTÉ ELS ACTES MÉS TRADICIONALS TOT I
LES RESTRICCIONS DE LA PANDÈMIA
L’Espluga de Francolí va viure una
edició de la Festa Major 2020
marcada per la pandèmia, però
amb actes de carrer amb aforament limitat que han permès a la
ciutadania poder-ne gaudir d’una
forma diferent. L’Ajuntament de
l’Espluga va decidir tirar endavant
l’edició d’enguany de la Festa Major malgrat les limitacions marcades per la Covid-19. Des de la
regidoria de CULTURA I FESTES
es valora positivament el desenvolupament dels actes i la corresponsabilitat de la ciutadana.

La majoria d’actes van funcionar amb inscripció prèvia i tenien
un aforament limitat, fet que va
complicar l’organització i participació en alguns esdeveniments,
però que van permetre garantir
les mesures de prevenció que es
recomanen des de la Generalitat
de Catalunya. L’inici oficial de Festa Major es va donar dijous 30 de
juliol amb el pregó de Festa Major
a càrrec de l’arqueòleg Josep Maria Vergès Bosch i el mateix dijous
també hi va haver el concert d’havaneres. Divendres es va mante-

Foto: cedida

PATRIMONI

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

LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS
ESTRENA DIVERSES MILLORES
DESPRÉS DEL CONFINAMENT
Foto: cedida

S’ANUL·LA LA 50A EDICIÓ DE LA
FESTA DE LA VEREMA DEGUT A LES
RESTRICCIONS RELACIONADES AMB
LA COVID-19
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la DO Conca de
Barberà havien adaptat l’edició 2020 de la Festa de la
Verema proposant una quinzena d’actes descentralitzats els dies 28, 29 i 30 d’agost però finalment, la
mateixa setmana dels actes, el Govern de la Generalitat va anunciar una sèrie de mesures i recomanacions de prevenció per la pandèmia que van provocar
la suspensió de l’edició d’enguany. L’evolució de la situació sanitària en aquell moment no era favorable,
tampoc a la regió sanitària del Camp de Tarragona, i
per aquest motiu, i tenint en compte les recomana
cions de Salut es van cancel·lar tots els actes. Des de
la regidoria de Turisme, des de la DO Conca de Barberà i juntament amb totes les entitats implicades es
treballarà per tirar endavant l’edició del 2021.

nir un dels actes més tradicionals
de la festa, com és el concert-vermut solidari, on hi van participar
més de 200 persones.
La cultura popular va tenir un
paper destacat en el marc de la
Festa Major ja que les entitats
espluguines es van adaptar per
fer possible una mostra i ball del
seguici popular. També es van
organitzar diverses activitats
familiars que van permetre als
infants tenir espais segurs per
participar a la Festa Major, com
per exemple, per gaudir de l’espectacle d’una companyia de circ
que tancava el cicle d’espectacles infantils del Casalet Kids.

La Llar d’Infants Municipal de l’Espluga de Francolí va
iniciar el curs 2020-21 amb una reforma dels espais
interiors. Durant l’estiu es van pintar totes les parets,
es va renovar la il·luminació i també es va renovar el
mobiliari, deixant únicament els mobles imprescindibles per fer l’espai més fàcil de netejar, més ample
pels alumnes i més segur en general. Les educadores
del centre van ser les principals encarregades de dur
a terme aquest buidatge i renovació per crear un espai més segur i confortable. La llar d’infants va obrir
les seves portes al juny, quan va arribar la fi del confinament. Tot i això, al juliol va tornar a tancar per tal
de poder fer totes les reformes pertinents.

També cal destacar els actes
organitzats pel Museu de la Vida
Rural, que va acollir diverses activitats, d’entre les quals en destaca la 6a edició del Festival Rusc
amb l’espectacle ORBITEN.

Foto: cedida
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EL CONSELL SECTORIAL D’ENTITATS L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ADAPTA
ORGANITZA UNA RECOLLIDA
ELS ACTES DE LA DIADA NACIONAL
Des de les regidories d’Esports i Cultura i Festes de
D’ALIMENTS
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, conjuntament
El Consell Sectorial d’Entitats de l’Espluga de Francolí, s’ha reunit 3 vegades durant l’any 2020. Al febrer i al juliol de manera presencial i al novembre de
manera telemàtica. A banda de treballar diferents
objectius establerts, al Consell del novembre es va
proposar de fer una recollida d’aliments, productes
de neteja i joguines per Càritas Espluga. La recollida
va aconseguir 1.800kg de menjar i productes de neteja, moltes joguines i 280 € de recaptació.

MÉS DE 400 DEGUSTACIONS
VENUDES EN EL FORMAT ADAPTAT
DE LA 4A FIRA DE LA CERVESA
Des de la regidoria de comerç, cultura i festes de
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, juntament
amb els elaboradors locals i les cerveseries del territori, es va decidir adaptar la Fira de la Cervesa a la
situació condicionada per la pandèmia de la Covid-19.
Es valora molt positivament l’acollida del nou format
de la 4a Fira de la Cervesa, que plantejava una proposta comercial que ha permès vendre més de 400
degustacions durant els caps de setmana d’octubre.
També cal destacar la proposta cultural associada,
amb la programació de 3 concerts en directe adaptats a les mesures actuals, però malgrat tot el darrer
concert va quedar ajornat per les restriccions de la
Covid-19 i es va reprogramar en el marc dels actes
de les Festes de Nadal.

amb les entitats sobiranistes i la Comissió de la Caminada de l’11 de Setembre, es va proposar una celebració de la Diada Nacional de Catalunya, simbòlica i adaptada a la situació actual. La celebració de la
Diada de l’11 de Setembre va comptar amb un acte
institucional sense presència de públic, l’emissió del
discurs institucional, el manifest de l’ANC i l’Himne
Nacional de Catalunya per la Veu-pública i l’Espluga
FM Ràdio i també amb una caminada popular amb
sistema de valises i sortejos per als participants.

L’EIX CENTRAL DE PLA EDUCATIU
D’ENTORN 20/21 SÓN LES
MIGRACIONS
El Pla Educatiu d’Entorn d’aquest any 2020, ha girat
entorn la migració, la sostenibilitat i l’educació i ha
pres com a punt de partida l’exposició de Piero Sacchetto ‘Només d’anada’ que es pot visitar al Museu
de la Vida Rural. Un Pla Educatiu format per un gran
nombre de branques com conferències especialitzades, visites escolars al museu, projectes de cohesió
comunitària, la participació de la Biblioteca Municipal
i altres entitats del poble. Tot, girant al voltant de les
migracions, com les entenem i la reflexió que s’extreu des de diferents entitats.
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EL CASALET KIDS ES
TRASLLADA AL TEATRE
DEL CASAL

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ACOLLIRÀ EL
CONCERT FINAL DE LA SARDANA DE L’ANY
2021 AL TEATRE DEL CASAL

L’agrupació de mares i pares del
Casalet Kids i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí van acordar al mes de
novembre posposar l’inici del cicle
d’espectacles infantils a causa de
les restriccions en l’àmbit de la
cultura i de caràcter general davant la Covid-19 i finalment el cicle
es va estrenar al desembre amb
l’espectacte del Mag Edgard, dins
els actes de Nadal del municipi.
Una de les variacions importants
d’aquest cicle és el canvi d’espai escènic, que aquest any s’ha
traslladat al Teatre del Casal. Un
equipament municipal de major
capacitat adaptat a les mesures
de distanciament, protocols de
seguretat i que permet acollir de
manera segura al públic assistent.

El Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí serà l’escenari de la
Final de la Sardana de l’Any, que se celebrarà el dissabte 15 de
maig de 2021 i està organitzat per la Confederació Sardanista de
Catalunya i compta amb el suport de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de l’Espluga. Serà una edició especial en què es votaran les sardanes guanyadores dels darrers 16 anys i no només
les del 2020 tal com es faria en una edició habitual. Aquesta és
una decisió motivada per la pandèmia i la previsió és que al 2022
es pugui triar la Sardana de l’Any 2020-2021.

Foto: cedida

Poden seguir l’activitat del Casalet Kids a les xarxes socials, a la
pàgina de facebook: /casaletkids/

Foto Cedida

EL GRUP BUHOS ESTRENA EL SEU NOU
ESPECTACLE “TERÀPIA COL·LECTIVA” AL TEATRE
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
El Teatre del Casal va acollir al mes desembre l’espectacle “Teràpia col·
lectiva” que el grup Buhos va decidir estrenar a l’Espluga de Francolí.
L’espectacle de teatre musical està dirigit per Albert Pla i és una aposta
d’aquest grup de música després de no poder començar la gira habitual
de concerts del seu darrer disc “El dia de la victòria”
L’equip tècnic i els integrants de Buhos van poder fer una estada de
tres dies al Teatre del Casal per tal de poder preparar l’estrena d’aquest
nou espectacle.
L’última vegada que Buhos havia tocat a l’Espluga de Francolí va ser
el 20 de desembre de 2019 pel concert solidari de la Riuada Solidària
que va servir per donar suport i recaptar diners per als damnificats de
riuada del 22 d’octubre del 2019.
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S’ENDERROCA L’ANTIC CINEMA DEL XULLA DE MANERA URGENT
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va ordenar, de manera urgent, l’enderroc parcial de l’antic
cinema del Xulla ja que l’informe tècnic d’aquest edifici posava de manifest el mal estat en què
es trobava i el perill que això provocava. L’enderroc es va iniciar el 8 d’abril i va finalitzar al mes de
novembre. L’actuació ha tingut un cost total d’uns 120.000 euros i ha estat l’Ajuntament qui ha executat l’obra de manera subsidiària i actualment s’han fet els tràmits per reclamar el cost al propietari.

Foto Cedida

Foto Cedida

ENDESA REALITZA UNA OBRA DE
MILLORA PER EVITAR ELS TALLS DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Durant els mesos de juny i juliol, Endesa va realitzar
obres de millora per evitar els talls de subministrament elèctric. L’import d’aquesta actuació va ser de
200.000€ . L’objectiu de l’actuació ha sigut minimitzar els talls elèctrics que es produeixen al municipi
degut a les avaries en les línies de mitja tensió que
passen pel centre de la població. La intervenció va
consistir en unir amb un anell elèctric tots els transformadors de dins el nucli urbà per poder alimentar
cada un d’ells per dues bandes. D’aquesta manera, si
una de les alimentacions té una averia o problema en
el subministrament, els usuaris no es veuran afectats ja que es podrà subministrar per l’altra banda.

Foto: cedida

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA
DE FRANCOLÍ PROPICIA EL
CREIXEMENT DELS TEIXOS
L’ajuntament de l’Espluga de Francolí ha millorat la
zona entre les Cent Fonts i la Pena amb l’objectiu
de donar llum i espai a diversos teixos que hi ha a la
zona i que necessiten aquest tipus d’actuacions per
poder continuar el seu creixement, ja que si no, moren perquè altres plantes els hi tapen el sol. Des de la
regidoria de Serveis Municipals i Sostenibilitat es va
treballar en un espai de 7 hectàrees i els treballs van
durar unes 10 jornades. Aquesta actuació va rebre
el suport del Paratge Natural d’Interès Nacional de
Poblet i també de l’Associació Taxus. A banda de l’arranjament de la zona de les 100 Fonts també es va
instal·lar un panell informatiu en aquest espai per tal
de donar a conèixer les característiques dels teixos.
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S’INICIA LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE PER
IMPULSAR LES POLÍTIQUES DE REPOBLAMENT

S’IMPLEMENTA LA
RECOLLIDA SELECTIVA
PORTA A PORTA

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí comença a treballar pel repoblament i l’arrelament de la gent jove al municipi, una de les prioritats
estratègiques de l’equip de govern municipal. La regidoria d’Habitatge
i Urbanisme i la de Ciutadania han impulsat la redacció del Programa
d’Actuació Municipal d’Habitatge que està redactant la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. L’objectiu principal d’aquest projecte és revertir la situació de despoblament i desarrelament que pateix l’Espluga
de Francolí, i es fa a través de la redacció d’aquest estudi que tindrà
dues fases diferenciades. La primera fase servirà com a estudi previ i
anàlisi de la situació actual i la segona fase, que es realitzarà a principis del 2021, tindrà com a objectiu determinar quines accions concretes
s’impulsaran des de l’Ajuntament per incentivar l’oferta d’habitatge a
l’Espluga de Francolí.
El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, pel qual
es programen actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari
temporal concret amb l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d’habitatge.

Des del 19 d’octubre del 2020 s’ha
implementat el sistema de recollida de residus porta a porta a
l’Espluga de Francolí i a altres municipis de la comarca, coordinadament amb l’àrea de Medi Ambient
del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà. L’inici d’aquest nou
sistema ha comportat una gestió
complexa que s’està normalitzant
a mesura que aquest servei va
agafant rodatge. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de l’Espluga es vol agrair la paciència, la
implicació i el compromís col·lectiu
de molt bona part de la ciutadania.
Amb aquest nou sistema les
dades de recollida selectiva han
millorat de manera destacada, ja
que s’ha experimentat un descens del 60% de la recollida del rebuig i un increment del 58% de la
fracció orgànica. Tot i així, també
cal destacar que hi ha comportaments incívics que encara persisteixen, tot i que ja fa mesos que
s’ha fet el canvi de sistema.

Foto: cedida

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA MILLORA LA
XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES I ARRANJA MÉS DE
75 KM DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL
Les millores en les tuberies d’aigua de la xarxa pública han estat una
tasca important per part de la brigada municipal durant aquest 2020.
Concretament, s’ha fet el canvi d’un tram de tuberia on es concentraven
moltes incidències a la carretera TV-7001, substituint 300 metres de
canonada. Finalment, també s’ha acabat la connexió del pou del Fartet
amb el dipòsit de Sant Miquel. Aquesta nova connexió permet reduir
un 10% l’aigua que s’ha de pujar des dels pous de l’Espluga, reduint el
consum elèctric i disposant d’un nou punt de subministrament d’aigua.
Durant l’any 2020 s’han arranjat 75 km de camins del terme municipal. L’any 2019, es van identificar els camins de major trànsit amb
usuaris principals i durant aquest any s’han arranjat molts d’aquests
camins. Tot i això, encara queden molts quilòmetres per actuar al terme.
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L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA MILLORA ELS ESPAIS AFECTATS PER LA
RIUADA DEL 2019 I ADQUIREIX NOUS VEHICLES I MAQUINÀRIA

Foto: cedida

Gran part dels esforços i recursos
de l’equip de la brigada municipal de l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí han estat destinats
aquest 2020 a millorar els espais
afectats per la riuada del 2019.
Concretament, s’ha treballat amb
Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya per tornar a
recuperar totes les baranes de
l’Avinguda de Catalunya, del carrer
Ametllers i de l’accés de la cova del
Castell. Amb el Consell Comarcal
s’ha treballat per recuperar tots
els col·lectors d’aigües residuals

des de Vimbodí i Poblet fins a la
depuradora. En aquesta intervenció es va millorar el sistema de filtratge instal·lant una trampa a la
llera del riu per treure en un primer
pas els elements grans, d’aquesta manera es millora el rendiment
de la depuradora i disminueixen
les avaries a la planta. També es
va aprofitar que la depuradora
estava parada per fer una neteja
de la instal·lació i millorar part de
les canalitzacions. A més, s’han
recuperat els punts de connexió al
Pont de la Palanca i s’han millorat
les unions del sequiot amb el col·
lector, col.locant reixats que ajudaran a evitar que els plàstics no
entrin al col·lector principal. També s’ha millorat el pou de la zona
del parc fluvial protegint-lo amb
un vallat i instal·lant tot el sistema
elèctric nou. A banda, també s’ha
arranjat la zona de la Font Baixa,
instal·lant-hi de nou mobiliari i

arbres. En aquest punt, la riuada
també va trencar una canyella i
una columna i en el moment de
restituir-les es va aprofitar per a
rejuntar tota la Font. Pel que fa a
la zona de la Font Major, també
s’hi han fet actuacions de millora
i actualment s’està treballant amb
la bassa d’en Jan per finalitzar les
proteccions. Durant l’any 2020,
s’ha adquirit un nou dumper, un
camionet amb ploma i un generador elèctric, ja que els anteriors es
van perdre degut a la riuada.

Foto: cedida

AVANCEN ELS TRÀMITS PREVIS A LA REHABILITACIÓ DELS
HABITATGES DE L’ANTIGA CASERNA UBICADA A LA URBANITZACIÓ
El passat mes d’octubre la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Camp de Tarragona aprovava,
definitivament, la modificació del POUM de l’Espluga de Francolí que ha de possibilitar la rehabilitació dels habitatges de l’antiga caserna de
la guàrdia civil per destinar-los a lloguer social.
Amb aquest canvi al
POUM, l’edifici deixa
de ser un equipament
de seguretat i defensa i passa a ser habitatge, a excepció de la
planta baixa que serà
equipament social. A
més a més, durant el
2020, es van atorgar
els ajuts del Pla d’Actuació Municipal de la
Diputació de Tarragona que, per a l’Espluga
de Francolí, destinaran

gairebé 600.000 euros. Una part d’aquests diners
servirà per finançar més de la meitat del cost de
la rehabilitació d’aquests habitatges. Amb l’aprovació al desembre del pressupost municipal 2021
ja s’hi ha contemplat una partida per a redactar el
projecte executiu de l’obra.
Foto: cedida
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L’AJUNTAMENT REDACTA
EL PROJECTE D’ENDERROC
DE L’IMMOBLE DEL CARRER
CASTELL NÚMERO 1
Després de que a finals de novembre caigués
part de la teulada d’un immoble del carrer Castell, els tècnics municipals i comarcals van inspeccionar l’edifici i es va determinar que s’havia d’enderrocar parcialment. L’enderroc serà
complex per la poca accessibilitat viària i per
l’estructura de l’edifici. L’import estimat per a
l’enderroc està estipulat al voltant dels 92.000
euros, que ja estan contemplats al pressupost
municipal del 2021.
Foto: cedida

Foto: cedida

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ES
CONNECTARÀ AL RAMAL DEL
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA
L’Espluga de Francolí es connectarà al ramal del CAT
per tal de fer front a possibles episodis de sequera
que provoquen talls en el subministrament d’aigua
de boca a l’Espluga de Francolí. Des de l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolís’ha treballat en els darrers
anys per interconnectar dipòsits i fer accions de millora en la xarxa d’aigües que en permetin un millor
aprofitament i emmagatzematge, tot i així, si la situació de sequera persisteix, la connexió amb el ramal
del CAT evitarà de forma definitiva els talls de subministrament d’aigua a l’Espluga. Aquesta inversió té
un import total d’ 1.145.000 € i està finançada amb
mig milió d’euros per part de la Diputació de Tarragona i mig milió més per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

LA UBE I L’AJUNTAMENT IMPULSEN UNA
CAMPANYA QUE REALÇA LA PROXIMITAT
DEL COMERÇ LOCAL

VÍDEO

La campanya posa en valor el comerç local del municipi, amb
botigueres i botiguers com a protagonistes. Amb l’eslògan “A
l’Espluga, fem comerç local” la campanya es va presentar com
una proposta directa, que mostra a un conjunt de comerciants
del municipi, reivindicant el paper de les persones treballadores del sector comercial al municipi, que durant la crisi de la Covid-19 estan sent clau per a la vida quotidiana. A la campanya
hi van participar diversos botiguers i botigueres de l’Espluga
que, amb missatges curts i amb tocs d’humor, volen convidar i
conscienciar a la població que darrere de cada establiment i dels
seus productes hi ha veïnes i veïns del municipi
treballant.
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L’ESPLUGA PARTICIPA A LA CAMPANYA COMERCIAL I TURÍSTICA
“COMPRA I GUANYA”
Durant el mes d’octubre els comerços espluguins van ser els
punts de participació a la campanya “Compra i guanya”, un projecte entre administracions locals de
tot el territori català per donar suport al comerç de proximitat. Una
acció impulsada per les regidories
de comerç i turisme de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí que
compta amb la col·laboració de la
Unió de Botiguers de l’Espluga.

Foto UBE

Foto: cedida

La participació a la campanya
va permetre optar a 32 premis
pensats per a fomentar el turisme de proximitat. Aquests premis
permeten gaudir a les espluguines
i espluguins guanyadors de visites guiades, dinars, coneixement
de l’entorn natural, tastos, nits
d’hotel, etc. en algun dels municipis de la Xarxa de Barris Antics.
Els premiats en podran gaudir, si

la situació ho permet, des del mes
de gener fins a mitjans de 2021.
Les persones premiades arreu
dels 31 municipis participants que
els hi hagi tocat venir a l’Espluga
ho faran al mes de febrer si hi ha
possibilitat de mobilitat. El premi
consisteix a passar una jornada a
l’Espluga descobrint els atractius
turístics i fent una ruta d’orientació en alguns comerços de l’Espluga on es gaudirà d’un tast de
productes de proximitat. A continuació, els guanyadors/es gaudiran d’un àpat en diversos restaurants de l’Espluga, a la tarda faran
la visita a les Coves de l’Espluga i
per últim, se’ls oferirà un tast de
pa de la Cova, vi i oli de l’Espluga.

L’AJUNTAMENT IMPULSA UN PROJECTE D’ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
DEL COMERÇ I EMPRESES LOCALS, PROPOSTES DE REACTIVACIÓ I CENS
DELS LOCALS BUITS
Des de les regidories de comerç i promoció econòmica de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí s’està
treballant juntament amb la Unió de Botigues i Empreses, els agents econòmics del municipi i la consultoria espluguina Blau Advisors en un estudi sobre el
comerç a la població. Aquest porta per nom; “Anàlisi
de la situació del comerç i empreses locals, propostes de
reactivació i cens del locals d’activitats econòmiques”.
L’estudi s’ha iniciat amb diverses reunions de treball
durant el mes d’octubre i està previst que finalitzi al
febrer de 2021.
Aquest projecte compta amb diverses fases i la
implicació de diferents agents, amb una part d’estudi de camp que inclou diverses reunions participatives amb comerciants, també amb restauradors
i empreses vinculades al sector turístic. Així com la
participació tècnica d’organismes comarcals, provincials i nacionals que donen suport al projecte. En
aquestes primeres fases també s’ha treballat la de
forma transversal la participació amb representants
polítics municipals de diverses àrees que poden tenir incidència en l’àmbit de l’estudi, com son serveis

municipals, turisme, mobilitat, habitatge, turisme i
sostenibilitat.
L’estudi també ha comptat amb una part d’enquesta participativa a la ciutadania, que s’ha fet en
format digital durant la segona quinzena de novembre i hi han participat més de 450 espluguins/es.
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ELS TREBALLS DE RECERCA DEL GRUP GRESEPIA DE LA URV I DE
L’INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES)
SEGUEIXEN AQUEST 2020 A LES COVES DE L’ESPLUGA
En el marc del projecte quadriennal de recerca “Evolució paleoambiental 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,
un equip del Grup de recerca Seminari de protohistòria i arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (GRESEPIA) va estar treballant durant 15 dies en
una intervenció arqueològica a la Sala del Llac de les
Coves de l’Espluga de Francolí. L’objectiu és esbrinar
quin ús es donava a aquest espai durant la protohistòria, moment al qual corresponen els recipients
ceràmics recuperats pel GRESEPIA i, fa més de 50
anys, pel Dr. Vilaseca, alhora que precisar tot el possible la cronologia més concreta d’ús d’aquest espai.
A banda, s’efectuaran totes les analítiques possibles
a partir dels materials i sediments extrets: carpologia, antracologia, palinologia i carbó 14, a partir de
la recuperació de restes vegetals i ossos d’animals,
entre d’altres.
Les intervencions arqueològiques a la Cova de la
Font Major compten amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. La col·la-

boració entre el consistori, l’IPHES i la URV està formalitzada a través de convenis de col·laboració per
participar de forma conjunta en programes d’investigació, docència i socialització en el camp de l’arqueologia i el patrimoni cultural relacionats amb el municipi. En el cas de l’IPHES, s’han dut a terme diverses
accions vinculades amb la troballa arqueològica dels
gravats paleolítics.

Foto Gresepia

DESCENS IMPORTANT DE VISITANTS A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
DURANT EL 2020
La davallada de visitants als equi-

Foto: cedida

paments turístics municipals ha
estat molt marcada degut a la crisi
sanitària de la Covid-19. El Museu
del Vi, el Museu de la Vida Rural i
els allotjaments i establiments
turístics també han vist molt reduïda la seva activitat. En el cas de
les dades turístiques dels equipaments municipals trobem que les
Coves de l’Espluga han rebut un
67% menys de visitants, la majoria
grups escolars, la Fassina Balanyà
ha reduït un 35% els visitants i la
Ruta Templera un 51% menys. Per
altra banda, les consultes a l’Oficina de Turisme s’han mantingut ja
que aquest espai ha fet diverses
tasques de recepció, gestió d’entrades i repartiment de bosses i
cubells del porta a porta, en total
s’han atès 5.277 consultes.
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L’MVR, LA FASSINA BALANYÀ
I EL MONESTIR DE POBLET
ACULLEN L’EXPOSICIÓ “EL MEU
TATUATGE ÉS LA TERRA”
«El meu tatuatge és la terra» és una producció
del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla
en aliança amb l’Espai Guinovart d’Agramunt, la
Fassina Balanyà i el Monestir de Poblet.
Museu, Fassina i Monestir van ser els tres
escenaris que van acollir l’obra artística de
Guinovart des de l’11 de juliol i fins al 13 de
setembre de 2020. Tres espais que comparteixen el respecte i l’observació atenta de la
natura i una relació especial amb la terra. Una
terra entesa com a territori però també com a
part essencial de l’ésser humà.

Foto MVR

L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI
AMB CONCACTIVA QUE DOTARÀ DE
SUPORT TÈCNIC I ADMINISTRATIU
A LES ÀREES DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I COMERÇ
L’Ajuntament de l’Espluga aprovava el passat mes
d’octubre en el Ple Municipal un conveni entre l’ens
local i l’Organisme de Autònom de Desenvolupament
de la Conca de Barberà del Consell Comarcal, Concactiva. Aquest conveni marc formalitza la relació
administrativa i tècnica entre els dos ens. Un conveni de suport a les àrees de Promoció Econòmica
i Comerç de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, i
que permetrà dur a terme accions i projectes conjunts. Un dels primers suports del conveni ha estat
l’assistència presencial d’un tècnic de comerç un cop
per setmana al municipi per desenvolupar i fer seguiment de projectes locals. Aquest també segueix
facilitant una assistència tècnica i administrativa a la
Unió de Botiguers i Empreses de l’Espluga.
Entre d’altres tasques aquest tècnic treballarà
també en l’àmbit de l’ocupació, cens d’empreses,
programes de suports socials i accions d’impuls empresarial i industrial.

L’AJUNTAMENT DISPOSARÀ DE
17 PERSONES DURANT 6 MESOS A
TRAVÉS DELS PLANS D’OCUPACIÓ
PER AQUEST 2021
El pla d’ocupació del projecte de treball als barris de
la convocatòria del 2020, dins del programa d’experienciació laboral, permetrà a l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí la contractació de 17 persones durant sis
mesos. Hi haurà 14 perfils que estaran a la brigada
municipal i 3 perfils per serveis de dinamització per la
gent gran i acollida per a nouvinguts. L’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí destinarà 211.731,72 € en la contractació del personal, diners subvencionats pel programa de la llei de barris. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc del Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social.
Per altra banda, a través del pla de xoc de la Diputació de Tarragona per la Covid-19 també es contractarà a partir del gener i durant 6 mesos una persona tècnica per tal de poder treballar en els àmbits
de comerç, habitatge i cultura.

Foto: cedida

INNOVACIÓ
L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ DISPOSA
DE DOS PUNTS
DE RECÀRREGA
RÀPIDA DE
VEHICLES
ELÈCTRICS
Aquests punts permeten
carregar fins a 4 vehicles de
forma simultània i estan situats a l’aparcament que hi
ha a la cruïlla de l’Avinguda
Catalunya i el C/ Joan Maragall. L’actuació ha estat
subvencionada per l’Institut Català de l’Energia i ha
tingut un cost total d’uns
80.000€. Durant el període
de 2020 que aquest servei
ha estat actiu ho ha fet de
forma gratuïta per tal de
poder donar un període de
prova a la instal·lació, i a
principis d’any s’establirà
un preu públic per al servei
de recàrrega. Aquesta actuació és un pas més cap a
l’aposta de l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí cap a
un nou model energètic.
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L’AJUNTAMENT BONIFICA L’IBI I L’ICIO PER LA
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
Des del consistori espluguí s’ha optat per estbalir diverses bonificacions
per tal d’incentivar l’ús i la instal·lació d’energies renovables. Gaudiran
d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles (ja siguin d’obra nova o no), en els que s’hagin instal·lat sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els
cinc períodes impositius següents a la instal·lació.
També es bonificarà fins el 95% de la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), en què s’incorporin sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctriwc de l’energia solar o altres energies alternatives la incorporació de la qual no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació només s’aplicarà sobre el cost de l’obra
concreta que fomenti l’estalvi energètic. Aquesta bonificació s’aplicarà
automàticament d’ofici.

L’AJUNTAMENT INSTAL·LARÀ PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES A LA TEULADA DEL CASAL
L’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí ha engegat un projecte
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l’edifici
del Teatre del Casal, amb l’objectiu
d’abastir d’electricitat el mateix
equipament, la piscina municipal, l’antic institut, el Casalet, els
dos pavellons municipals, l’Escola Martí Poch, la Llar d’Infants, el
camp de futbol i l’antic Escorxador.
La inversió té un cost de gairebé 48.500 euros. Per sufragar
les despeses d’aquesta actuació
es compta amb 23.000 euros del
PAM de Diputació de Tarragona i 23.000 euros més que s’han
sol·licitat al programa LEADER de
fons europeus. La part residual de
la inversió va a càrrec de l’Ajun-

tament de l’Espluga de Francolí
contemplada ja a la proposta de
pressupost municipal per al 2021.
Amb aquest projecte l’actual equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga pretén seguir
avançant cap a la sobirania energètica dels edificis municipals i
l’autogeneració i l’autoconsum
elèctric. Actualment es destinen
uns 100.000 euros anuals del
pressupost municipal per sufragar
les despeses del subministrament
elèctric dels edificis de l’Ajuntament (comptant altres comptadors com ara les bombes dels
pous), import que s’anirà reduint
a mesura que entrin en funcionament aquestes instal·lacions, amb
l’objectiu d’abastir quasi tots els
equipaments d’energia sostenible
i gratuïta.
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L’AJUNTAMENT INVERTEIX 15.000 € PER MILLORAR L’EQUIPAMENT
TÈCNIC DEL TEATRE DEL CASAL I DEL CASALET
Aquest 2020 s’ha dut a terme una inversió per la compra de
material tècnic d’il·luminació i so pels equipaments escènics del
municipi. Una acció que millora l’autonomia dels equipaments i
que consolida un equip tècnic de qualitat per acollir actuacions,
espectacles i esdeveniments als espais del Teatre del Casal i la
Sala Folch i Torres del Casalet. Aquesta acció ha estat impulsada
des de les àrees de serveis municipals, cultura i festes de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Una de les accions i inversions que també s’han realitzat en
aquests dos equipaments, ha estat per l’adaptació dels espais
a la normativa Covid-19, emprant un sistema d’anul·lació de localitats amb cintes de tela, sostenibles i reutilitzables. Així com
la senyalització obligatòria per a la reobertura dels equipaments
culturals. Derivat de la normativa, el Teatre del Casal compta
amb un protocol que ha estat presentat i aprovat pel Departament de Cultura en el cens d’espais culturals responsables.

LA XARXA MUNICIPAL D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
AVANÇA EN LA SEVA CONSOLIDACIÓ, PREPARANT-SE PER L’ADHESIÓ A LA
XARXA COMARCAL
Des de la regidoria de les Tecnologies de l’Informació
i la Comunicació s’ha treballat aquest darrer any per
sanejar, estructurar i ampliar la xarxa d’infraestructures de les telecomunicacions en l’àmbit local. Un
projecte que ha permès conectar i millorar l’eficiència
d’accés a internet i telefonia de diversos equipaments
municipals. Alguns d’ells han millorat la seva connectivitat o la veuran millorada en els propers mesos,
iniciant les tasques per l’Edifici de l’Antic Hospital, les
Oficines de l’Ajuntament, l’Oficina de Turisme, la nova
nau de la Brigada, el Pavelló Municipal d’Esports i el
camp de futbol.
Una xarxa que estarà connectada a mitjans del
2021 a la xarxa comarcal, fet que millorarà el serveis
i infraestructura globals i locals en l’àmbit de les telecomunicacions.
En el marc del darrer Ple municipal de l’Ajuntament de l’Espluga del 2020, es va
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà i l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí per a la
implantació d’una xarxa comarcal
de telecomunicacions. Un projecte que permetrà iniciar el primer
ramal de xarxa mancomunada de
fibra òptica de la Conca de Barberà de Montblanc a l’Espluga, con-

nectant també en una primera fase altres municipis i
equipaments comarcals.
Amb l’objectiu de realitzar un desplegament troncal, i que en diverses fases millori la connectivitat
dels municipis. Treballant també
per arribar a desenvolupar i acollir
el desplegament d’última milla, i
posar a disposició de la ciutadania
accés a internet amb fibra òptica.
Aquest conveni recull també el
suport i millora de l’oferta i serveis de telecomunicacions i d’assistència tècnica informàtica als
municipis de la comarca.

HÀBITS SALUDABLES
EL MOTOCLUB FRANCOLÍ
ORGANITZA EL MOTOANY 2019
El 19 de gener va tenir lloc un dels pocs esdeveniments esportius que s’han pogut celebrar aquest
2020, el Motoany 2019 organitzat pel Motoclub
Francolí. La celebració de la prova, no competitiva,
va perillar per les dificultats meteorològiques, però
finalment tot i el molt fang que hi havia al circuit de
l’Espluga de Francolí la prova es va celebrar amb èxit.
Hi van participar 165 pilots i va haver-hi gran afluència de públic. La prova per parelles la van guanyar
Marcel Pellicer i Eduard Marcgales, a la prova en solitari el vencedor va ser Marc Font. A la prova per parelles va destacar la tercera posició dels espluguins
Oscar Soriano i Gerard Barrabeig.

L’AJUNTAMENT FA MILLORES ALS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Durant el 2020 des de la regidoria d’Esports es va
apostar per dur a terme algunes millores als equipaments esportius. A la sala de ping-pong del Casalet es van posar cortines noves. Per altra banda, al
Pavelló Municipal d’Esports David Rovira i Minguella
també es van posar cortines per millorar la visibilitat dels porters a les hores de sol i s’ha adquirit una
tauleta digital per tal de poder posar la música des
de la pista. Des de la regidoria de Serveis Municipals
s’han posat fustes darrera les porteries i des de la
regidoria de les TIC s’han instal·lat nous punts wifi al
pavelló municipal i també al camp de futbol.
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S’INSTAL·LA UN NOU
DESFIBRILADOR AL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va adquirir al
mes de setembre un nou desfibril·lador per al Pavelló Municipal d’Esports David Rovira i Minguella,
amb l’objectiu de poder donar així major seguretat
a aquestes instal·lacions. L’aparell pot ser utilitzat en
cas de parada cardiorespiratòria, sempre trucant al
112 i seguint les indicacions pertinents. Aquesta actuació ha rebut el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona.

EL CONSELL ESPORTIU ES REUNEIX
PER COORDINAR LES ACTIVITATS
PER LA REPRESA
L’activitat esportiva d’aquest 2020 també ha estat
marcada per la pandèmia, que ha afectat notablement aquest sector. L’activitat esportiva a l’Espluga
va quedar paralitzada durant els mesos de març i abril
i es va reprendre al maig de manera parcial, ja que van
quedar totes les competicions de la temporada anulades. Per dur a terme un seguiment, acompanyament
i poder compartir inquietuds amb totes les entitats
esportives de l’Espluga de Francolí es va fer consell
esportiu el 7 de maig on es va fer revisió de les normatives de represa de l’activitat esportiva local.

Foto: cedida
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L’ESPLUGA FM RÀDIO RECUPERA ELS SERVEIS INFORMATIUS DIARIS
GRÀCIES A UN CONVENI AMB TAC12
Al Ple Municipal del mes de juny, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va aprovar per unanimitat l’acord en
format de conveni entre aquest ens i el consorci Tacoalt, per garantir la cobertura informativa diària de
l’emissora municipal, l’Espluga FM Ràdio.
Aquest conveni amb TAC12 permet disposar de
la figura d’un/a periodista que desenvolupa les tasques derivades de la cobertura informativa diària i
la coordinació i gestió de l’emissora. Aquesta tasca
professional també va permetre recuperar a partir
del 14 de setembre l’informatiu diari de l’EFMR i així
també facilitar la tasca als voluntaris/es de l’Espluga
Audiovisual, qui en els darrers mesos havíen assumit
diverses tasques i responsabilitats per garantir el
servei de l’emissora fins a la formalització del conveni actual.
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L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ S’ADHEREIX A LA CARTA DEL
PAISATGE DE LA CONCA DE BARBERÀ FENT UNA CONSULTA PARTICIPATIVA
L’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí es va adherir a la Carta
del Paisatge de la Conca de Barberà al ple del mes de juny on es
va aprovar l’adhesió per unanimitat. Els compromisos que va adquirir l’Espluga de Francolí vers la
Carta del Paisatge els van decidir
els espluguins i les espluguines a
través d’una consulta participativa online. Juntament amb aquesta
aprovació es van acordar les actuacions amb les qual l’Ajuntament
es comprometia a fer a favor dels
objectius comarcals de qualitat
paisatgística. En el cas de l’Espluga aquests objectius es van prioritzar en funció de les respostes
de la ciutadania, que van ser:
• Fomentar i executar una estratègia de recuperació d’habitatges i locals buits al centre del
poble i a les zones del Capuig i
del Castell
• Crear un banc de terres agràries amb l’objectiu de garantir el
relleu generacional, fomentar
l’ocupació en el sector primari i evitar l’abandonament dels
trossos

• Repensar i dissenyar el tram
urbà del riu Francolí com un parc
obert, connectat al nucli urbà i
respectuós amb el curs del riu i
interconnectant-lo amb el projecte del Camí Blau del Francolí,
que ha d’esdevenir el carrer Major natural del Camp de Tarragona
• Prioritzar la implementació de
les energies renovables en terrenys urbans per preservar el

mosaic agrícola tradicional del
terme municipal.
• Localitzar les restes paleolítiques, balmes i coves del terme
municipal de l’Espluga de Francolí, senyalitzant-les i creant
material divulgatiu.
• Crear una xarxa d’itineraris de
paisatge mitjançant la xarxa de
senders i camins
• Inventariar construccions aban
donades (granges, naus,...)

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
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EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE TARRAGONA PROPOSA COM A
FINALISTES DELS PREMIS “PETXINA OBERTA” I “PETXINA KM 0” A
L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA I L’ESPLUGA FM RÀDIO RESPECTIVAMENT
L’Ajuntament de l’Espluga va ser nominat als premis de les “Petxines” de la Delegació del Col·legi
de Periodistes de Catalunya a Tarragona a la categoria de Petxina oberta que pretén reconèixer
una gestió comunicativa eficient amb els mitjans
durant i després de la Riuada del 2019. També van
ser finalistes de la modalitat Petxina KM0 l’Espluga FM Ràdio per la cobertura informativa de la
riuada.
Des de la regidoria de comunicació es valora
molt positivament que s’hagi proposat l’Ajuntament i l’EFMR com a finalistes i es felicita als mitjans i institucions guanyadores de l’edició d’enguany.

L’AJUNTAMENT HA FET DUES
ENQUESTES PARTICIPATIVES SOBRE
COMERÇ I HABITATGE
En el marc de l’estudi d’anàlisi de la situació del comerç
i empreses locals, propostes de reactivació i cens dels
locals d’activitats econòmiques, l’Ajuntament de l’Espluga va desenvolupar una enquesta participativa en
línia que va rebre més de 450 respostes.
En el marc de la redacció del Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge també es va posar a disposició
de la ciutadania un formulari online en modalitat
d’enquesta participativa per conèixer millor les inquietuds i la situació actual de l’habitatge al municipi.
Aquesta enquesta va rebre unes 270 respostes.
En els propers mesos es treballaran les dades
extretes de les enquestes i altres accions que s’estan desenvolupant per poder
presentar els resultats el més
aviat possible.
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EL PORTAL WEB DE L’ESPLUGA FM
RÀDIO BAT EL RÈCORD DE VISITES
AQUEST 2020
El web EFMR.cat ha trencat el seu sostre i ha arribat, durant aquest any 2020, a les 716.779 pàgines
vistes, amb puntes de 6.600 lectors en un sol dia,
segons les dades de WordPress Popular Posts. Un
rècord històric del mitjà digital de l’Espluga FM Ràdio,
que ha augmentat un 51,44% les pàgines vistes en
només dos anys, just en l’etapa en què es va apostar
per un canvi renovat d’imatge i de plataforma.
A les xarxes socials, EFMR.cat segueix creixent.
A Facebook hi ha 2.215 seguidors i un compromís
setmanal de mitjana de més de 3.000 interaccions.
A Twitter 1.412 seguidors i a Instagram 1.304 seguidors. El 50% de lectors de l’efmr.cat hi entren a través
de les xarxes socials.
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L’ASSEMBLEA
GENERAL DE L’AMI
SE CELEBRA A
L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ
El teatre del Casal de l’Espluga va ser l’escenari on el
dia 6 de març l’Associació
de Municipis per la Independència va celebrar l’assemblea general amb un centenar d’alcaldes i alcaldesses
i regidors i regidores de tot
Catalunya. La jornada va començar a dos quarts d’onze
del matí amb la obertura de
l’acte per part de l’alcalde
del municipi, Josep Maria
Vidal, recordant les mostres
de suport rebudes durant la
riuada del passat 22 d’octubre de 2019.

L’EQUIP DE GOVERN VALORA EL PRIMER ANY DE
MANDAT COM UN ANY ATÍPIC I EXCEPCIONAL
PERÒ EN DESTACA L’ACCIÓ DE GOVERN FETA
El 15 de juny de 2019 es va celebrar el Ple de Constitució de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí on es va nomenar a Josep M. Vidal Minguella com a nou alcalde de l’Espluga i van prendre possessió els regidors i regidores que formen l’actual consistori. Un any després, l’actual
equip de govern va exposar públicament un balanç d’aquest primer any
al consistori. Tenint en compte que molts factors condicionen l’acció de
govern actual i dels propers anys, el compromís de continuar executant
el programa electoral segueix ferm però adaptant els terminis a la situació actual. Des de l’equip de govern es considera que la situació ha
estat del tot excepcional per diversos motius; la falta de la figura de secretari-interventor titular, el pla econòmic financer, la gestió de la riuada
i la gestió del coronavirus, a banda d’altres imprevistos com l’enderroc
forçós de l’antic cinema del Xulla. Evidentment aquests fets marquen
l’acció de govern d’aquest primer any de mandat i també dels propers,
però malgrat tot es va explicar que un any després s’està treballant en
28 dels 100 punts del programa electoral, i segons va explicar l’alcalde
durant la roda de premsa, hi ha la voluntat que durant el següent any es
pugui estar treballant en 20 punts o propostes noves i així poder arribar
a tancar al voltant de 30 propostes del programa electoral.

EL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE L’ESPLUGA PORTARÀ
EL NOM DE DAVID ROVIRA I MINGUELLA
L’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí ha decidit assignar
el nom de David Rovira al nou
Pavelló Municipal d’Esports en
memòria de qui fou alcalde de
la vila durant 16 anys i impulsor
del mateix equipament. L’actual
alcalde del consistori, Josep M.
Vidal Minguella, ho va donar a
conèixer durant la seva intervenció en l’acte públic de comiat que
la família de David Rovira va or-

ganitzar el 10 de juliol al Jardí dels
Francolins. Aquest és un acord
unànime dels 11 regidors del consistori i els tres grups municipals
ja han iniciat el procediment per
assignar el nom de David Rovira al
Pavelló Municipal per recordar-lo
de forma simbòlica i en reconeixement al seu llegat després de 4
mandats al capdavant del consistori espluguí.
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L’AJUNTAMENT COBREIX LA PLAÇA DE SECRETARI-INTERVENTOR GAIREBÉ
UN ANY DESPRÉS DE LA MARXA DE L’ANTERIOR SECRETÀRIA
Foto: cedida

El dia 1 de setembre es va incorporar al capdavant de la secretaria-intervenció del consistori el nou secretari, l’Alejandro Ruiz Lobato. Aquesta plaça s’ha cobert de manera interina després d’un procés de selecció
iniciat al gener i que va ser interromput per la Covid-19 al març.
A mitjans de novembre de 2019, la secretaria-interventora que ocupava la plaça a través d’una comissió de serveis des del febrer de 2019
va plegar per falta d’encaix amb l’Ajuntament i l’Equip de Govern i, des
de llavors, que aquest càrrec ha estat ocupat de manera accidental per
l’actual cap de Recursos Humans de l’Ajuntament. Els expedients no
resolts per l’anterior secretària-interventora i la situació excepcional
per no cobrir aquesta plaça ha provocat que el personal administratiu
hagi assumit durant aquests mesos un sobreesforç que ha permès que
l’Ajuntament no s’aturés ni un sol dia. Ni tan sols en el marc del confinament.

ES COMMEMORA L’ANY DE LA RIUADA
AMB UN ACTE INSTITUCIONAL EN
RECORD A LES VÍCTIMES I PERSONES
DESAPAREGUDES
El dia 22 d’octubre de 2020, un
any després de la riuada al Francolí, des de l’Ajuntament de l’Espluga es va organitzar un acte
oficial en record a les víctimes i
persones desaparegudes arran
de la riuada a l’Espluga de Francolí.
L’acte va tenir lloc a la sala d’actes
de l’Oficina de Turisme de l’Espluga, ja que estava previst fer-lo a la
Font Baixa però la pluja no ho va
permetre. L’acte va ser tancat al
públic degut a la situació sanità-

ria del moment però es va emetre
en directe per l’Espluga FM Ràdio.
També es va col·locar a la zona 0
un monument en record a les víctimes i persones desaparegudes i
també en aquest punt el col·lectiu
Riuada Solidària, iniciativa que va
néixer pocs dies després de la riuada per tal de recaptar fons per
als damnificats, va col·locar una
placa en agraïment a la solidaritat
rebuda.

L’AJUNTAMENT CONGELA LES TAXES PER AL 2021, INCORPORA
BONIFICACIONS EN MATÈRIA D’ENERGIES RENOVABLES I APOSTA PER LA
FLEXIBILITZACIÓ DELS PREUS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’equip de govern de l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí va proposar congelar les taxes de cara
al 2021 i també diversos canvis
en les ordenances, entre els més
destacats, les bonificacions en
matèria d’estalvi energètic i energies renovables i la flexibilització
dels preus de la Llar d’Infants Mu-

nicipal. També es proposen altres
modificacions com ara l’anul·lació
dels eBandos de caràcter comercial a partir del 2021 i la modificació de l’impost de les brosses
per als allotjaments turístics. La
majoria d’aquestes modificacions
van rebre el suport de tots els
grups municipals.
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S’APROVA PER L’ANY 2020 UNS PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS,
MALGRAT LES RESTRICCIONS DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
L’Ajuntament de l’Espluga havia prorrogat els
pressupostos del 2019 davant la impossibilitat de
poder treballar els nous comptes degut a l’emergència de la riuada i a la falta també de personal
administratiu. Al mes d’abril, en el primer Ple telemàtic del consistori el nou equip de govern format
per 7 regidors/es de la formació d’esquerres Som
Espluga, va proposar un pressupost per un import
total de 4.783.215,56 euros, fent èmfasi en les
àrees de Ciutadania i Serveis Socials, Promoció de
l’Ocupació, Medi Ambient i Seguretat.
El pressupost 2020 es veu reduït en 137.784,44
euros per tal de poder complir amb les restriccions que imposa el Pla Econòmic Financer al qual
ha de fer front l’actual consistori, un pla que ve
motivat per l’excés d’inversions finançades amb

romanent d’exercicis anteriors. Revisant les xifres
globals dels capítols es constata que l’ajustament
més important es realitza al capítol sisè, corresponent al d’inversions, que passa de 992.700,00
euros a 772.200,00 euros, més d’un 22% de reducció. Aquest fet limita la capacitat econòmica de
l’Ajuntament per a fer inversions com ara la millora
de carrers o infraestructures durant aquest 2020.

VÍDEO
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LA GENERALITAT ATORGA UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT
PER FER FRONT ALS DANYS CAUSATS PER LA RIUADA 2019
L’import concedit servirà per cobrir el 50% de les accions contemplades en aquesta línia d’ajuts, però no
queden cobertes les adquisicions de maquinària i vehicles i la compra dels magatzems municipals
El Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí una subvenció directa per import de
284.970,61€ per les despeses derivades de la riuada
al Francolí del 22 d’octubre de 2019. Un mes després
de la riuada l’Ajuntament de l’Espluga va presentar

una sol·licitud de subvenció que ara ha estat concedida. Aquesta xifra és per executar una sèrie d’accions subvencionables que tenen un import total de
569.941,22 euros i entre les quals hi ha la intervenció
en la zona d’esbarjo del Parc Fluvial, l’afectació de la
zona de la Pl del Mil·lenari, arranjament de camins,
l’adequació de l’edifici de la Llei de Barris, etc.
Altres afectacions importants com ara la pèrdua de l’edifici del magatzem de l’ADF i la Brigada
Municipal i la pèrdua de vehicles i maquinària de la
brigada municipal no seran subvencionables atès que la compra
d’immobles no és subvencionable
dins d’aquesta línia d’ajuts sense
concurrència pública ni tampoc
ho és l’adquisició de maquinària.
Per aquest motiu, l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí està estudiant altres vies amb recursos
propis per poder disposar d’un altre magatzem per aquesta finalitat, o bé a través d’ajuts. Pel que
fa als vehicles, l’Ajuntament ja va
començar a adquirir-ne de nous a
partir de l’episodi de la riuada amb
fons propis.
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ES CELEBRA UNA CONCENTRACIÓ DE REBUIG A
LA INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT TORRA
A l’Espluga de Francolí es van concentrar més d’una cinquantena de
persones el dia 28 de setembre
de 2020 per mostrar el rebuig a la
inhabilitació del President del Govern de la Generalitat, Quin Torra.
En tot moment es va mantenir la
distància física i es va fer ús de
la mascareta. En l’acte hi va haver parlaments dels membres de
l’ANC Conca i Òmnium Conca-Baixa Segarra que van mostrar el

rebuig a la sentència del Tribunal
Suprem espanyol que confirmava
la pena d’inhabilitació d’un any i
mig contra el president Quim Torra. Per altra banda, l’alcalde de
l’Espluga, Josep M. Vidal i el regidor de Junts per l’Espluga, Moisés
Ferrete, van llegir un manifest de
l’Associació de Municipis per la Independència també per rebutjar la
inhabilitació de Torra.

L’AJUNTAMENT PRESENTA UN PRESSUPOST DE 6.815.643,94 € QUE
IMPLICA UN AUGMENT DEL 40% RESPECTE AL DEL 2020
Aquest és el pressupost més elevat de la història
del municipi i cal tenir en compte que no s’han augmentat els impostos per al 2021. L’augment és degut
principalment al finançament d’actuacions a través
de les subvencions, aquestes aportacions signifiquen el 47% del pressupost.
D’aquest pressupost en destaca la connexió d’aigua del CAT, les inversions derivades dels efectes de
la riuada del 2019, l’augment en les partides socials,
la redacció de projectes i les accions cap al canvi de
model energètic.
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va aprovar
els pressupostos municipals del 2021 al ple del 21 de
desembre de 2020 amb 8 vots a favor, del l’equip de
govern i del regidor de Nova Espluga i 3 vots en contra de Junts per l’Espluga. La proposta de pressupost
que presenta l’actual equip de govern de l’Ajuntament és la més elevada de la història, amb un import
total de 6.815.643,94, un augment del 40% respecte
al pressupost del 2020. Aquest augment no implica
pressió fiscal a la ciutadania ja que l’Ajuntament de
l’Espluga ha congelat els impostos per al 2021, així
doncs l’augment prové principalment de les subvencions previstes per al proper exercici, que signifiquen
un 47% del total del pressupost.
Les línies més destacades del pressupost són la
inversió del ramal del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), amb un import total d’ 1.145.000€, aquesta
actuació està finançada també per la Diputació de
Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua, amb mig
milió d’euros d’aportació en cada cas. També tenen
un import important al pressupost les obres de restitució de la riuada que suposaran una inversió de
gairebé 700.000€, accions que també són subvencionades per la Diputació de Tarragona, la Generalitat
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de Catalunya i el Govern Espanyol.
Pel que fa al total d’inversions, és
de 2.594.000€, i un 70% d’aquest import es preveu finançar per subvenVÍDEO
cions. Aquest pressupost contempla
diverses accions d’inversió, entre les quals se’n destaca l’enderroc del C/ Castell, 1 que tindrà un import
de 92.500€, la instal·lació de plaques fotovoltaiques
per import de 48.000€, el canvi d’enllumenat públic
a led amb un cost de 124.000€, la renovació de la
pàgina web de l’Ajuntament per import de 15.000€,
una partida de TIC de 24.000€ per a la digitalització
de l’administració i també una partida de redacció de
diversos projectes previstos com a futures accions,
amb un import de 60.000€. A banda de les dues accions anomenades anteriorment, que són la connexió
amb el ramal del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) i les obres de restitució pels efectes de la riuada
de 2019.
El pressupost també contempla un augment de
l’import destinat a les accions socials, en especial
augmenta l’import de la partida de menjar fresc que
passa dels 3.750€ als 10.000€ i que permetrà fer
front a l’augment de les necessitats de les famílies
espluguines més necessitades.

PANDÈMIA COVID-19
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L’ESPLUGA FA FRONT A LA PANDÈMIA

L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA
DE FRANCOLÍ DÓNA AJUTS
A EMPRESES I COMERÇOS
AFECTATS PER LA COVID-19

Foto CAE

Des de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí s’ha treballat per
gestionar tots els aspectes de
la pandèmia de la millor manera possible, en primer lloc mirant
d’informar pels canals oficials a la
ciutadania de totes les restriccions, recomanacions i informació
derivada de la situació. Des de
l’equip de govern de l’Ajuntament
de l’Espluga també es vol agrair
l’esforç del la ciutadania que és
conscient del moment excepcional que estem vivint, així com al
grup de persones voluntàries que
durant els mesos de confinament
més estricte van prestar la seva
ajuda. També cal reconèixer la
tasca dels treballadors municipals
que han fet tot el possible perquè
malgrat la situació de teletreball
l’Ajuntament no s’hagi aturat. I sobretot cal agrair la tasca dels treballadors/es de serveis essencials
com són la vigilància municipal, el
servei d’aigües, el servei de neteja
i també els serveis informatius de
l’Espluga FM Ràdio.
S’ha vetllat per desinfectar els
carrers i parcs, intensificar les

neteges en espais municipals de
concurrència i també per adaptar
els equipaments municipals a les
mesures i restriccions de la Covid-19. Després del confinament
més estricte es va mirar de reprendre la majoría de serveis de
forma esglaonada i segura per
tota la ciutadania.
Malgrat tot, la pandèmia ha
comportat l’aplaçament o l’anul·
lació de diversos actes com ara
el Congrés de Pastorets de Catalunya previst pel mes de març
i també la trobada d’agraïment a
les Associacions de Defensa Forestal per la seva actuació arran
de la riuada del 2019. Un altre dels
actes marcats al calendari espluguí, com és la Cursa Atlètica també va anul·lar la 43a edició. També
es va optar per aplaçar el festival
El Vi fa Sang i la 50a edició de la
Festa de la Verema. I tampoc s’ha
pogut desenvolupar la representació dels Pastorets de l’Espluga.
Per altra banda però s’ha treballat per l’adaptació d’alguns actes
i festivitats per tal de procurar
mantenir el dinamisme cultural i

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha convocat ajuts per a empreses i comerços amb un import de
34.000 euros, 22.000 dels quals
provenen de la partida dels pressupostos participatius i els 12.000
restants de la partida de dietes i
assistències de regidors, de la qual
hi ha aquest import disponible ja
que no se n’ha fet ús. Tant les bases com la dotació pressupostària
han estat consensuades pels tres
grups municipals.
Les sol·licituds poden presentar-se de forma telemàtica a la
seu electrònica de l’Ajuntament
de l’Espluga de Francolí o bé de
forma presencial a l’Oficina de Turisme. Cal demanar cita prèvia pels
tràmits presencials trucant al 977
870 227. El termini acaba el 19 de
febrer.

social que tant caracteritza l’Espluga de Francolí.
També cal destacar que en el
ple del 14 de maig de 2020, els tres
grups municipals de l’Ajuntament
de l’Espluga van aprovar la creació de dues taules per treballar les
mesures de reactivació econòmica
i social per fer front a la situació
després de la pandèmia causada
per la Covid-19. En aquestes taules
hi havia representació de l’equip de
govern amb les regidories implicades a cada sector i representació
dels grups de l’oposició. En aquest
marc s’han presentat i coordinat
diverses propostes.

GRUPS MUNICIPALS

Benvolguts espluguins i espluguines,
Ha estat un 2020 complex per tothom
degut, principalment, a la pandèmia de la
Covid-19 però malgrat tot segur que també
en podem treure reflexions, fets i actuacions
positives d’aquest any.
L’equip de Govern de l’Ajuntament de
l’Espluga ha destinat molts esforços a la
gestió de la pandèmia, que està sent complexa i llarga en el temps. Des d’un inici s’ha
comunicat tota aquella informació d’interès
i s’ha facilitat l’adaptació de tots els serveis
que ofereix l’Ajuntament, així com adaptar
diversos equipaments municipals i fer un
esforç per organitzar actes i esdeveniments
adaptats a la nova normalitat. Aprofitem per
agrair la col·laboració de tota la ciutadania i
demanar un últim esforç per fer front a les
restriccions que encara viurem aquest 2021.
Des de Som Espluga enviem l’escalf a totes
les persones que han perdut als seus familiars en aquesta pandèmia i aprofitem per demanar responsabilitat a tota la ciutadania.
Des de l’equip de govern durant aquest
2020 també s’ha treballat intensament per
fer front als desperfectes que va causar la
riuada de l’octubre del 2019. Des de la coordinació dels treballs, la redacció dels projectes de restitució i la gestió dels ajuts.
L’equip de govern de Som Espluga ha
presentat el pressupost més elevat de la
història en un context de crisi i sense apujar els impostos. Aquesta és la manera de
superar aquesta crisi, al contrari d’altres
receptes que ja hem patit al municipi, com
ara la de retallada de serveis o la de pujada d’impostos. Un pressupost pensant en el
futur amb la redacció de diversos projectes
executius per a les futures inversions.
No podem valorar el 2020 sense recordar al David Rovira Minguella, qui va traspassar el passat mes de maig i qui va ser alcalde de l’Espluga de Francolí durant 16 anys
i a qui agraïm la seva tasca al capdavant del
consistori.
Per últim, volem tenir un record per
totes aquelles persones represaliades de
manera injusta, ja siguin a l’exili, a la presó o
judicialitzades.
Tal com dèiem l’any passat, quan encara no imaginàvem la pandèmia, seguim amb
energia per encarar totes les adversitats i
fer que l’Espluga segueixi tirant endavant,
que aquest 2021 sigui un any pròsper per
l’Espluga de Francolí i la seva gent.
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Benvolguts veïns i veïnes, sense cap mena de dubte l’any
que ara acaba ha estat determinat pels efectes de la crisi
sanitària i socioeconòmica provocada pel coronavirus. Volem començar aquest escrit i aprofitar aquestes línies, per
agrair la vostra col·laboració i el vostre bon comportament
front a aquesta situació que estem vivint, ja que un cop
més, el nostre poble ha demostrat estar a l’altura de les
circumstàncies. MOLTES GRÀCIES A TOTHOM.
Aquest mes de desembre va tenir lloc un ple extraordinari per votar els pressupostos municipals per aquest
any 2021. Des del Grup Municipal de Junts per l’Espluga
de Francolí vam prendre la decisió de votar-hi en contra.
La raó principal per la qual vam decidir decantar-nos per
aquesta opció és que, tot i incloure-hi projectes importants i en els que l’anterior equip de govern ja hi treballava,
per primer cop en molts anys, no s’hi ha inclòs cap de les
propostes que des de Junts per l’Espluga vam aportar-hi a
les reunions prèvies a la seva aprovació.
A més a més, creiem que es podrien realitzar accions que milloressin més el nostre municipi i la qualitat de
vida dels nostres veïns i veïnes, com la neteja de carreres i
places del poble, o bé destinar part de les inversions a millorar infraestructures molt utilitzades com alguns parcs o
espais actualment molt deixats.
Hi manquen partides d’inversió necessàries, que
creiem que s’haguessin pogut dotar econòmicament, tot
i haver-se’ns titllat de no saber sumar o de no haver-nos
mirat prou bé el pressupost. Només cal agafar-lo i comprovar-ho: reduint els més de 130.000 euros que es destinaran a l’elaboració de plans, programes, estudis anàlisis
i avantprojectes...
Tampoc entenem que, mentre que en exercicis anteriors l’equip de govern actual, en aquells moments a l’oposició, reclamava constantment la baixada d’impostos a la
ciutadania, ara que aquest té responsabilitat de govern, li
és suficient congelar-los; però en les dues anualitats on
ells han elaborat els números municipals, no s’ha reduït
cap tribut. Potser a l’haver de governar, se n’han adonat
que l’economia municipal beu d’aquesta font d’ingrés.
No són els pressupostos que el nostre grup hauria
volgut. Hi manca empenta i valentia per fer-los més agosarats i per tenir un poble millor, i deixar d’una vegada per
totes, aquesta paràlisis per l’anàlisi, amb projectes on mai
es comença a implementar res perquè el projecte es veu
immers en una permanent fase d’anàlisi prèvia.
Des de Junts per l’Espluga de Francolí, ple rere ple,
seguim demanant i preguntant per totes les propostes
que ens feu arribar, ja que així vam dir que ho faríem i així
ho estem fent, i seguim fiscalitzant que es compleixin els
compromisos presos per part de l’equip de govern amb la
ciutadania. Massa vegades, l’espera i els terminis de compliment són llargs i per això ens cal ser perseverants i insistir-hi fins a aconseguir que es duguin a terme.
Hem iniciat aquest escrit fent incís en els moments
tant complicats que hem viscut els darrers mesos, i per
això és imprescindible escoltar al poble. Seguirem donant
suport a tots aquells projectes que millorin el municipi
i a l’hora seguirem estant al vostre servei. Esperem que
aquest any que tot just comença, sigui pròsper i millor que
el que deixem enrere. És el nostre desig per tothom. BON
ANY NOU!

Estimats espluguins,
No cal dir que ha sigut un any
molt complicat degut a la difícil
situació per la maleïda pandèmia.
Tota la meva solidaritat a les famílies que de manera directa o indirecta han patit les conseqüència
del virus, també la crisis econòmica que, degut a la mateixa, estan
patint els bars i restaurants juntament amb el teixit econòmic.
L’Espluga de Francolí, com
també la Conca de Barberà, estem en contínua davallada d’habitants que ens situa per sota a
la comarca de 20000 hab. Falta
doncs motius per quedar-se i no
de marxar del poble, feina i habitatge pels més joves.
És d’agrair la congelació d’impostos, taxes i serveis per part
de l’equip de govern i que també
Nova Espluga (FIC) han donat suport.
Nova Espluga (FIC) ens hem fet
partícips de totes les propostes
de l’equip de govern com de la resta de l’oposició, que han estat en
la bona direcció per millorar el dia
a dia de totes i tots els espluguins.
Continuarem treballant!!!
Desitgem, com tots vosaltres,
que això acabi pero també voldria
demanar la màxima col.laboració
que ens demanen les autoritats
sanitàries. A la vegada, agrair l’esforç que fan.
Una forta abraçada.
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