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COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPALSALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Alcalde i regidor de Territori, 
Urbanisme, Mobilitat i 
Habitatge
Josep M. Vidal Minguella
Horari d'Atenció:
Dimarts de 9 a 14 h
Correu electrònic:
jmvidal@esplugadefrancoli.cat

Segona tinent d'alcaldia 
i regidora de Turisme, 
Comunicació i Transparència
Laura Poblet Badia
Horari d'Atenció:
Dimarts de 17 a 20 h
Correu electrònic:
lpoblet@esplugadefrancoli.cat

Regidor d'Agricultura, 
Sostenibilitat, Medi Ambient i 
Serveis Municipals
Xavier Rosell Cabrol
Horari d'Atenció: Dijous al matí 
d'11 a 13 h
Correu electrònic:
xrosell@esplugadefrancoli.cat

Regidora d'Educació, 
Participació Ciutadana i Acció 
Social
Anna Garcia Gené
Horari d'Atenció:
Dimarts de 10 a 12 h. 
Disponibilitat a les tardes.
Correu electrònic: 
agarcia@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Francesc Sánchez López
Correu electrònic:
fsanchez@esplugadefrancoli.cat

Regidora
Rosa Sànchez Pérez
Correu electrònic:
rsanchez@esplugadefrancoli.cat

Primera tinent d'alcaldia i 
regidora d'Igualtat, Ciutadania, 
Esports i Salut
Aida Morgades Agüera
Horari d'Atenció:
dimecres d'11 h a 13 h. 
Disponibilitat a les tardes.
Correu electrònic:
amorgades@esplugadefrancoli.cat

Tercera tinent d'alcaldia 
i regidora de Promoció 
Econòmica, Hisenda i Règim 
Intern
Anna March Farré
Horari d'Atenció:
Dijous de 17 h a 19 h
Correu electrònic:
amarch@esplugadefrancoli.cat

Regidor de Cultura, Festes, 
Comerç i TIC
Enric Mercadé Pàmies
Horari d'Atenció: 
Dijous de 13 a 14 h i de 19 a 
20 h
Correu electrònic:
emercade@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Jordi Torre Bergadà
Correu electrònic:
jtorre@esplugadefrancoli.cat

Regidor
Moisès Ferrete Bofarull
Correu electrònic: 
mferrete@esplugadefrancoli.cat

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

govern a la nova Web

www.esplugadefrancoli.cat

Sí, un altre any marcat per la 
pandèmia i les seves conse-
qüències. Tot i així, l’Espluga de 
Francolí avança, amb difi cultat, 
però avança.

Tot i que el 2021 va comen-
çar amb una forta nevada, ha 
estat un any marcat per la man-
ca d’aigua, però també perquè 
han avançat les gestions per 
aconseguir la connexió amb el 
ramal del CAT, un projecte que 
recollim de l’alcalde Rovira, i 
que ha d’evitar que el nostre 
municipi torni a passar per epi-
sodis de manca d’aigua. Però no només això, sinó 
que ens garantirà poder oferir, a les empreses que 
es vulguin implementar a l’Espluga de Francolí, 
un servei bàsic que fi ns ara no estava garantit. 
La manca d’aigua ha estat el gran escull per al 
desenvolupament del nostre municipi, i l’equip de 
govern municipal està satisfet per comptar amb 
un consens unànim al Ple. Pels efectes que tindrà 
aquesta obra, així com les bones notícies de l’A-
27, les noves oportunitats a la comarca i la reac-
tivació del projecte d’urbanització del Pla Milman-
da-Riu Sec, tenim el convenciment que el nostre 
municipi sabrà aprofi tar aquestes oportunitats. 
Juntament amb el desplegament del Programa 
d’Actuació Municipal d’Habitatge, el projecte  de 
l’espai coworking a la plaça de l’Església, el pro-
jecte d’habitatges a l’antiga caserna, l’aposta per 

les bonifi cacions fi scals verdes 
i els projectes de remodelació 
del Teatre del Casal, de l’Espai 
Sínia, de l’Antic Institut i dels 
gravats de la Cova, podrem 
impulsar de nou l’Espluga de 
Francolí.

Hi ha moltes coses a mi-
llorar, sempre. L’incivisme el 
creem com a ciutadans i ciuta-
danes però també el patim com 
a tals. És important prendre 
consciència compartida de tot 
allò que afecta a la nostra col-
lectivitat: el poble. La dita diu 

que “no és més net aquell que més neteja, sinó 
el que menys embruta” i d’això n’hem d’aprendre. 
Com a Ajuntament ens comprometem a posar les 
eines necessàries, però això ens interpel·la a tota 
la ciutadania. Si en som conscients, segur que 
aconseguirem millorar la situació. Al cap i a la fi  
l’espai públic és la casa de totes i tots. Cuidem-la.

Hem tancat l’any amb la incorporació, per fi , 
d’un nou secretari-interventor a l’Ajuntament. 
Amb això s’han desencallat tots els projectes 
amb els quals hem estat treballant i/o preparant 
durant aquests mesos. Esperem que aquest 2022 
poguem veure realitzats molts d’aquests projec-
tes que ja comencen a camí. Seguim marcant el 
rumb. Avancem!

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

TELÈFONS MUNICIPALS D’INTERÈS

Nova pàgina, 

més clara, més àgil 

i més útil

Gènere Edat

49% 51%

De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

De 65 a 84 anys

De 85 anys i més

494 persones

2.406 persones

627 persones

209 persones

3 persones de 100 anys o més

Població

2021

3.717 PERSONES
-0,5%
respecte 2020

Naixements

26 persones 53 persones

Defuncions

4,11%
taxa d’atur

153 persones aturades

-0,57%
respecte 2020

Atur

PAPER I CARTRÓ

ENVASOS

VIDRE

MATÈRIA ORGÀNIGA

REBUIG
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13,7%

8,5%

26,37%
38,37%
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Dones
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3.700

3.725

3.750

3.775

3.800

3.825

Estructura d’edats

Dades del 2021 extretes de
l’Institut d'Estadística de Catalunya

EL MUNICIPI EN XIFRES

Atenció presencial a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana a 
la planta baixa de l’Antic Hospital del dilluns a divendres de 9 a 13 h
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El temporal Filomena va deixar una nevada impor-
tant a  l’Espluga de Francolí i la Conca de Barberà 
durant els dies 9 i 10 de gener, amb gruixos de 20 
centímetres. 

La borrasca va deixar imatges de postal, però 
també carreteres tallades i carrers intransitables 
fet que va repercutir amb què la Brigada Munici-
pal, conjuntament amb la dedicació de l’Associa-
ció de Defensa Forestal de l’Espluga, tractoristes, 
maquinistes i gent voluntària treballessin en les 
tasques de neteja durant diversos dies. 

Durant el dilluns 11 de gener no es van obrir els 
centres educatius de l’Espluga ni tampoc l’Escola 
de Música, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyo-
la i l’Ofi cina de Turisme a causa de les glaçades. 

El temporal Filomena deixa 
l’Espluga de Francolí emblanquinada

S’inicien les obres d’arranjament de la teulada de l’Església Nova 

L’Ajuntament reorganitza 
diversos espais municipals

S’incorporen a l’Ajuntament 17 persones durant aquest 2021 gràcies 
a diversos plans d’ocupació

A principis de gener es van iniciar les obres d’arranjament 
de l’Església Nova de l’Espluga de Francolí que van permetre 
deixar la teulada d’aquest edifi ci en bon estat. Per dur a ter-
me aquesta actuació es va comptar amb el fi nançament de la 
Diputació de Tarragona, de l’Arquebisbat i també de l’Ajunta-
ment de l’Espluga de Francolí, cada una de les parts va apor-
tar un terç del cost del projecte, valorat en uns 90.000 euros.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va 
instal·lar l’ofi cina d’atenció a la ciutadania 
(OAC) a l’edifi ci de l’Antic Hospital (C/Tor-
res Jordi, 16). Aquest és actualment l’únic 
punt d’atenció al públic per tràmits admi-
nistratius i està obert de 9h a 13h, de di-
lluns a divendres. 

Aquest canvi va suposar que la sala po-
livalent, on s’hi feien entre altres actes els 
Plens Municipals, s’hagi passat a ubicar a 
la segona planta de l’edifi ci de l’Ofi cina de 
Turisme i també s’ha habilitat un despatx 
en aquesta zona on s’han situat els tècnics de su-
port al comerç i desenvolupament local i també 
de comunicació. 

A més, es va traslladar el Registre Civil al des-
patx del Jutjat de Pau (2a planta Ofi cina de Turis-
me) i el registre té un horari d’atenció fi x que és 
tots els dimecres de 9h a 13h. 

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va ampliar 
durant el mes de gener el personal municipal amb 
8 treballadors i treballadores a través de diversos 
programes de plans d’ocupació. El personal que 
es va incorporar va disposar de 6 mesos de con-
tracte i van realitzar tasques per diferents depar-
taments del consistori.

Després, durant els darrers dos mesos de 
l’any 2021 s’han incorporat 9 persones a l’Ajun-
tament de l’Espluga de Francolí a través de plans 
d’ocupació, amb el fi nançament provinent d’una 
subvenció sol·licitada i atorgada pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya de gairebé 130.000 euros, en 
el marc del projecte Treball als Barris. 

Dins d’aquest projecte, en el programa d’experi-
enciació laboral, 6 de les persones s’han incorporat 
a la brigada municipal amb contractes de 6 mesos 
i 2 fan tasques de dinamització de la gent gran i 

acollida de persones nouvingudes també durant 
6 mesos. El programa de desenvolupament local 
concedit dins del mateix projecte ha permès la 
contractació d’una persona amb perfi l tècnic per a 
tasques de coordinació de tot el projecte i execució 
d’accions per a la promoció comercial, econòmica 
i millora de l’ocupació a l’Espluga de Francolí, amb 
un contracte inicial d’un any.

Foto: Marc Roca
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El consistori espluguí presenta al·legacions a di-
versos projectes de parcs eòlics i fotovoltaics al 
terme municipal i a altres termes propers. 13 mu-
nicipis de la Conca de Barberà també s’uneixen 
per fer front a la implementació indiscriminada 
d’energies renovables al territori. 

Es volen plantejar alternatives adap-
tades a les necessitats de la ciutadania 
conquenca, respectant el patrimoni pai-
satgístic i que siguin alternatives amb 
un model realment transformador.

Des dels consistoris es demana que 
els projectes d’implantació d’energies 
de descarbonització vagi en consonàn-
cia amb les directrius dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible que 
marca l’Agenda 2030, respectar i posar 
en valor el paisatge, generar energia el 
més a prop possible d’on es consumeix, 
en defi nitiva: model realment transfor-
mador, basat en l’equilibri i la sosteni-

bilitat territorial, democratitzat, participat i que 
reverteixi de veritat en el desenvolupament de la 
nostra comarca.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí seguirà 
presentant les al·legacions que es creguin opor-
tunes per defensar el territori 

L’Ajuntament presenta diverses al·legacions per 
projectes de parcs eòlics i fotovoltaics

2019
4,9 M€

2020
4,8 M€

2021
6,8 M€

2022
7,3 M€

4

5

6

7

8
M€

2019 2020 2021 2022

24%

6%

6%

20%

INFRAESTRUCTURES
Destaquem: Arranjaments de camins

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Destaquem: Adequació de l’arxiu i dependències municipals

ACCIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ
Destaquem: Campanyes de conscienciació ciutadana

SERVEIS MUNICIPALS
Destaquem: Millores per la gestió de la xarxa d’aigua

10%

3%

10%

3%

HABITATGE I URBANISME
Destaquem: Subvenció per a la rehabilitació d’habitatges

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Destaquem: Millora de parcs infantils i jardins

TURISME, COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Destaquem: Nova zona d’autocaravanes

CULTURA I FESTES
Destaquem: Pla estratègic �ral 2023 - 2025

4%

5%

2%

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA
Destaquem: Actuacions de senyalització del pla de mobilitat

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Destaquem: Digitalització dels processos participatius

ESPORTS
Destaquem: Remodelació de la piscina municipal

Vídeo explicatiu del pressupost 
2022 de l'Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
Ajuntament de l’Espluga de Francolí

INGRESSOS

PRESSUPOST

DESPESES
Impostos directes i indirectes

Taxes i preus públics

Subvencions per despesa corrent

Subvencions per inversions

Altres

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
7.297.000,99 euros

Els impostos es mantenen congelats

El 43% dels ingressos provenen de 
subvencions externes

Augmenten els ingressos derivats de 
l’activitat cultural i turística als 
equipaments municipals

14%
20%

23%

20%

23%

Foto: Josep Morató
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La regidoria d’esports estrena un 
nou cicle activitats esportives 
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí  va estrenar 
un cicle d’activitats esportives per a totes les 
edats amb l’objectiu de fomentar l’esport. Des del 
febrer fi ns al maig es van programar 8 activitats 
gratuïtes enfocades a diferents col·lectius i gesti-
onades per l’empresa espluguina, Drac Actiu. Les 
activitats van ser, per exemple, d’orientació, de 
coneixença dels itineraris saludables, de marxa 
nòrdica i de senderisme interpretatiu.

El Ple Municipal aprova 
el Pla Local Joventut per 
als propers 4 anys
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí  va aprovar al 
Ple Municipal un nou Pla Local de Joventut 2021 
- 2024. Aquest pla està  impulsat des de la regido-
ria de Ciutadania amb el suport de la tè cnica de 
joventut del Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà. El Pla Local de Joventut é s l’eina que durant 
els prò xims quatre anys agruparà  i connectarà  de 
manera funcional les polí tiques de joventut i les 
lí nies de treball impulsades des del consistori: 

Els objectius principals del pla i les seves ac-
cions só n:

1 Satisfer les necessitats juvenils
2 Transformar la realitat de les joves
3 Millorar la qualitat de vida de les joves en 

l’à mbit rural. 

Els à mbits que es priorit-
zaran seran:

• L’arrelament.
• L’orientació  professio-

nal i educativa
• La salut.

Anna March Farré relleva Laura 
Ruiz de Porras Rosselló a 
l’equip de govern municipal
La regidora de l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
de l’Espluga de Francolí, Laura Ruiz de Porras 
Rosselló, qui portava les regidories de Sanitat, Hi-
senda, Personal, Acció Social i també la segona 
tinença d’alcaldia, va presentar la seva renúncia 
per motius laborals. Ruiz de Porras és directora 
de l’Àrea Bàsica de Salut de Montblanc i, tenint en 
compte el context de pandèmia, el seu deure labo-
ral no li permetia seguir compatibilitzant ambdu-
es responsabilitats.

Això va implicar que Anna March Farré, la nú-
mero 8 de la llista de Som Espluga a les darre-
res eleccions municipals, s’incorporés a l’actual 
equip de govern i va prendre possessió com a ter-
cera tinent d’alcaldia i regidora de Promoció Eco-
nòmica, Hisenda i Règim Intern al Ple Municipal 
del 25 de març.
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El 21 de març es va declarar a la serra de Vilobí, 
entre l’Espluga i Senan, un incendi que va cremar 
43 hectàrees de terreny, gairebé la seva totalitat 
de zona forestal i una hectàrea de terreny agrari, 
amb afectació majoritàriament al terme de l’Es-
pluga de Francolí però també a Senan i Fulleda.

Els Bombers de la Generalitat no van poder 
donar per extingit el foc fi ns al 4 d’abril, ja que 
hi havia diverses zones amb fumerades i hi havia 
risc d’una revifada. El foc va obligar a activar 26 

dotacions terrestres i 3 mitjans aeris dels Bom-
bers de la Generalitat, entre els quals un helicòp-
ter bombarder i dos AVA. També hi van treballar 
efectius dels Agents Rurals, Mossos d’Esquadra 
i de l’ADF de l’Espluga de Francolí, entre d’altres.

Agents Rurals i Mossos d’Esquadra van pre-
sentar un atestat conjunt al Jutjat per denunciar 
que l’incendi va ser fruit d’una crema que no com-
plia amb la normativa vigent i que es va acabar 
descontrolant. 

Un incendi crema 43 hectàrees a
la serra de Vilobí, entre l’Espluga i Senan

L’Espluga planteja un Itinerari al voltant de 
les migracions

El Museu de la Vida Rural (MVR) de la Fundació Carulla 
i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí van organitzar 
un itinerari expressiu creat pel col·lectiu d’artistes ‘La 
caixa de vidre’, que convidava a refl exionar sobre la mi-
gració i els nostres orígens. Aquest va ser el punt fi nal 
del projecte “Només Anada” del Pla Educatiu d’Entorn 
de l’Ajuntament de l’Espluga i de l’MVR.

L’acte va comptar amb la participació de l’Escola 
de Dansa del Casal, l’Escola Municipal de Música i del 
Club de Lectura de la Biblioteca de l’Espluga. 

Es prohibeix el consum d’aigua 
de boca perquè s’hi detecten 
alts nivells de mercuri 
El 9 de març l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí 
va prohibir de manera preventiva ingerir aigua de 
l’aixeta fi ns a nou avís després que les analítiques 
de l’aigua haguessin detectat una concentració 
de mercuri superior a la permesa. Des del primer 
moment l’Ajuntament va informar de que s’esta-
ven realitzant novament les analítiques correspo-
nents per poder prestar de nou el servei amb totes 
les garanties. 

El laboratori responsable del control de la po-
tabilitat de l’aigua va prendre noves mostres que 
van sortir estables i també es va fer una analítica 
de contrast en un altre laboratori. Un cop 
es va comprovar que els paràmetres 
eren estables es va permetre in-
gerir aigua de l’aixeta de nou. 
L’Ajuntament de l’Espluga, 
a partir d’aquest episodi, 
va reforçar el calendari 
d’analítiques dels propers 
mesos per tal de fer un 
seguiment adequat de 
qualsevol incidència. 

Nova eina de gestió electrònica a 
l’Ajuntament

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha comen-
çat a fer ús de la plataforma digital ACTIO. Aques-
ta és l’eina de gestió i tramitació electrònica dels 
expedients per a ens locals i es tracta d’un pas 
molt important cap a l’administració electrònica.

D’aquesta manera el consistori espluguí 
s’equipara a la resta de municipis de la província 
de Tarragona que ja fa anys que utilitzen aquesta 
eina.

L’Espluga esdevé part de FiraTàrrega 
acollint el Circuit Nòmada

L’Espluga de Francolí va formar part del Circuit 
Nòmada de FiraTàrrega per apropar propostes ar-
tístiques al territori. Es van programar dos espec-
tacles, en dos espais, el primer a l’abril al Teatre 
del Casal i el segon a l’MVR al juliol.

L’Espluga reivindica el Dia Internacional 
de les Dones

El Jardí dels Francolins acull una taula rodona 
amb sis ponents per parlar de les “Traves de gè-
nere”, sobretot en l’entorn laboral i commemorar 
el 8M, Dia Internacional de les Dones. 

Durant l’acte també es va llegir el manifest i 
es va presentar una sèrie de cartells on es posa 
de relleu el paper de la dona al llarg de la història.

Finalment la Júlia Valls, acompanyada de la 
Mar Boqué van tancar la vetllada cantant.
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Dissabte 12 de febrer a les 7 de la tarda
Al Teatre del Casal · 4 €

 ANNA D'IVORI AMB BANDA

Dissabte 9 d’abril a les 7 de la tarda
A l’Església Vella de Sant Miquel · Entrada gratuïta

 KOLMIK TRIO · 

FEBRER-ABRIL 2022FEBRER-ABRIL 2022

TALLER DE ‘FOLEY’

Dissabte 19 de març a les 11 del matí
A la sala Folch i Torres del Casalet · 8 €

* Aforament limitat

PRO
GRA
MA
.CAT

VENDA D’ENTRADES 
A LA WEB D’ENTRAPOLIS,
A L’OFICINA DE TURISME

I A TAQUILLA

NOTES & FILMS

Dissabte 19 de març a les 6 de la tarda
A la sala Folch i Torres del Casalet ·4 €
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ABRIL ABRIL

Els dies 16, 17 i 18 d’abril l’Espluga va viure un cap 
de setmana on l’art, la cultura i la dinamització 
comercial van ser els protagonistes de la primera 
edició d’Espais Vius d’Art. 

Sis locals comercials en desús i dos tallers 
d’artesans locals van obrir les portes amb propos-
tes artístiques i mostres d’artesania. L’EVArt21 va 
acollir també propostes culturals en espais escè-
nics del municipi. L’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí va organitzar la primera edició del projec-
te Espais Vius d’Art, una iniciativa nova que durant 
tot el cap de setmana va permetre convertir diver-
sos aparadors i locals comercials sense activitat, 
en una galeria d’artistes i artesans i també s’han 
programat diversos actes culturals i musicals. 

En aquesta primera edició hi van participar un 
total d’onze artistes i artesans del territori, una ali-
ança amb els creatius del territori, que reforça la 
importància del treball en xarxa en aquest projecte 
com a punt de trobada de l’art i la cultura a l’Esplu-
ga de Francolí. 

Vídeo-resum d’EVArt21

L’Espluga de Francolí estrena Espais Vius d’Art, 
una iniciativa de dinamització local, artística i 
cultural 

El Casalet Kids clou la seva primera 
edició al Teatre del Casal

La 8a temporada del Casalet Kids va tancar el 
cicle amb més de 800 espectadors i cinc espec-
tacles infantils programats 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 coorganitzen aquest cicle d’espec-
tacles, enguany adaptat a les mesures de la Co-
vid-19.

Es recupera la gossera municipal

La Brigada Municipal va recuperar un altre dels 
espais afectats per la riuada del 2019, es tracta 
de la gossera municipal, que està activa de nou 
per acollir durant les primeres hores els gossos 
perduts.
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MAIGMAIG

El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí celebrat el dia 29 d’abril de 2021 va apro-
var per unanimitat de les 11 regidores i regidors 
canviar el nom del pavelló municipal d’esports 
per “Pavelló Municipal d’Esports David Rovira i 
Minguella”.

David Rovira i Minguella va ser alcalde de 
l’Espluga de Francolí entre l’any 2003 i el 2019 
i va traspassar el passat 12 de maig del 2020. 
La proposta del canvi de nom, va ser impulsada 
pels tres grups municipals i la va donar a conèi-
xer l’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M 

Vidal Minguella, durant l’acte públic de comiat 
que es va celebrar al juliol de 2020 al Jardí dels 
Francolins. 

Els representants dels grups municipals van 
avaluar a la Comissió d’Honors i Distincions les 
cartes de suport que es van rebre per part d’exal-
caldes, associacions locals i altres entitats o re-
presentants. La Comissió va emetre l’informe pel 
canvi de nom del nou pavelló per “Pavelló Munici-
pal d’Esports David Rovira i Minguella”. 

Per ofi cialitzar el canvi de nom es va fer un 
acte institucional al mateix pavelló, on hi van as-

sistir el Sr. Joaquim Nin Borredà, 
l’alcalde i exalcaldes de l’Espluga 
de Francolí, regidors i regidores, 
exregidors i regidores, represen-
tants d’entitats, familiars i amics 
del Sr. David Rovira i Minguella.

El Pavelló Municipal d’Esports de l’Espluga 
porta el nom de David Rovira i Minguella

L’Ajuntament inicia la redacció 
del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS)
El consistori proposa redactar un Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) de manera participati-
va amb els agents educatius. Els objectius són: 
ordenar el trànsit, l’aparcament,  pacifi car l’espai 
públic, detectar i solucionar els punts negres pel 
que fa a circulació, replantejar la zona blava i mi-
llorar la connectivitat.

Fins ara s’han recollit i analitzat dades a tra-
vés del cos de vigilància municipal i també s’ha 
fet un estudi sobre el volum de trànsit i velocitats 
de les principals vies de circulació del municipi. El 
PMUS va comptar amb una jornada participativa 
amb els centres educatius i també amb una en-
questa participativa per tenir en compte l’opinió 
del teixit comercial.

L’Espluga acull la Final de 
la SuperSardana de l’Any i 
homenatja a la Colla Sardanista 
Joventut Espluguina
L’Espluga de Francolí va homenatjar a la Colla Sar-
danista Joventut Espluguina en el marc dels actes 
de la Final de la SuperSardana de l’Any. El dia 15 
de maig es va dur a terme un concert de sardanes 
a càrrec de la Cobla Reus Jove, en el que es van 
interpretar algunes de les sardanes vinculades a 
l’Espluga de Francolí. Posteriorment a la Plaça 
Montserrat Canals, davant del monument a la Sar-
dana inaugurat durant els actes de la Ciutat Pu-
billa, es va celebrar l’acte d’homenatge a la Colla 
Sardanista Joventut Espluguina, amb parlaments, 
assistència d’autoritats i l’actuació de la Coral Es-
pluguina i la Cobla Reus Jove.

A la tarda, el Teatre del Casal de l’Espluga va 
acollir la Final de la SuperSardana de l’any, organit-
zada per la Confederació Sardanista de Catalunya. 

El consistori espluguí també va proposar al 
Ple Municipal una moció de suport a la candidatu-
ra de la sardana a la UNESCO.Nou cicle de formació pel comerç local

La Unió de Botigues i Empreses de l’Espluga, la 
Cambra de Comerç de Reus i la regidoria de co-
merç de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí van 
organitzar un cicle de formació adreçat al comerç 
minorista per donar suport a comerciants, serveis 
i petites empreses. Es van fer tres tallers de temes 
d’interès sobre el marxandatge visual, les imatges 
amb valor i aspectes legals sobre el comerç. 

L’Espluga acull el primer cicle de tallers 
de sexualitat femenina

Des de la regidoria d’Igualtat i de Salut de l’Ajun-
tament de l’Espluga es van organitzar per primera 
vegada diversos tallers de sexualitat femenina 
amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Sa-
lut de les Dones. L’objectiu d’aquest cicle va ser 
que les participants prenguin consciència del ma-
teix cos i obtinguessin una visió global de tots els 
aspectes de la salut sexual femenina.
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UN RIU DE RIUADES

UBICACIÓ: Centre de recepció de visitants 
de les Coves de l’Espluga
ENTRADA: Gratuïta
HORARIS: De dimarts a diumenge de 10.30 h 
a 13 h i de 16 h a 17.30 h

EXPOSICIÓ PERMANENT SOBRE LA RIUADA AL 
FRANCOLÍ DEL 22 D’OCTUBRE DEL 2019

“LA NATURA HA MOSTRAT LA SEVA FORÇA. 
LA GENT, TAMBÉ”

Amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de l'Espluga 

de Francolí
18
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L’arribada de la Flama del Canigó, el foc i 
l’actuació dels grups de cultura popular van 
ser els protagonistes de la segona edició de 
Sant Joan marcada per les limitacions en 
les activitats culturals provocades per la cri-
si sanitària de la Covid-19. 

L’Espluga és, històricament, un dels 
punts de repartida de la Flama als Països 
Catalans i per aquest motiu es va reforçar la 
presència de municipis de la Conca i comar-
ques pròximes, de manera que més d’una 
desena de municipis van recollir presencial-
ment la fl ama a la població, en un acte que 
va comptar amb el suport d’Òmnium Cultu-
ral de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra 
i que va acabar amb un concert de versions 
acústic de la mà de “La Oreja de Tiktok”. 

Les entitats també van preparar l’espai 
de la cultura popular al Teatre del Casal, que 
va permetre veure i conèixer els elements 
de la Cultura Popular Espluguina durant el 
dia de la Revetlla de Sant Joan. I també es 
va apostar de nou per la iniciativa de dina-
mització comercial i festiva d’“Il·luminem 
l’Espluga”., una campanya amb què es van 
repartir més de mil bengales a forns i pas-
tisseries de la població, amb la compra de 
Coques de Sant Joan. Els Diables de l’Esplu-
ga van culminar la nit siamb l’encesa de tres 
castells de foc, visibles des de totes les llars 
espluguines, i la lectura del manifest a tra-
vés del sistema de veu pública i de l’Espluga 
FM Ràdio. 

L’Espluga de Francolí viu una revetlla 
de Sant Joan amb la cultura popular, 
el foc, el país i les tradicions gastronòmiques 
com a protagonistes

L’Espluga de Francolí se suma de nou a la campanya de 
dinamització comercial i turística “Compra i descobreix” 

Els premis Baldiri Reixac tornen a 
l’Espluga

La Fundació Carulla entrega els premis Baldiri 
Reixac al Museu de la Vida Rural de l’Espluga. 
Aquest esdeveniment torna a celebrar-se al muni-
cipi després de 4 anys.

Aquest és un projecte de treball col·laboratiu en-
tre administracions locals de tot el territori català 
per donar suport al comerç de proximitat i donar 
a conèixer els 32 municipis organitzadors. Més 
de 30 establiments de l’Espluga de Francolí van 
ser durant tot el mes de juny punts de participació 
d’aquesta edició de la campanya de dinamització 

comercial i turística “Compra i descobreix”. I una 
seixantena dels participants van poder obtenir un 
dels premis. 

Foto: EFMR

Foto: EFMR

Foto: EFMR
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JULIOLJULIOL

Del 28 de juliol al 2 d’agost es va celebrar la Fes-
ta Major de l’Espluga amb una trentena d’actes 
adaptats a la situació actual. El municipi va viure 
una edició de la Festa Major 2021 marcada per 
la pandèmia, però amb diversos actes de carrer 
amb aforament limitat, que van permetre a la ciu-
tadania poder-ne gaudir d’una forma diferent. La 
cultura popular va tenir un paper destacat en el 
marc de la Festa Major, ja que les entitats esplu-
guines es van adaptar per fer possible una mostra 
i ball del seguici popular. També es van organit-
zar diverses activitats familiars que van permetre 

als infants tenir espais segurs per participar en 
la Festa Major. El Museu de la Vida Rural va or-
ganitzar diversos actes, com el festival de poesia 
RUSC i també la versió del festival per a infants, 
el Rusquet. Els concerts de tarda i nit, amb grups 
com Gertrudis o l’Orquestra Maravella també van 
ser uns dels actes amb més acceptació. 

Per últim, lamentablement, no es va poder ce-
lebrar la tradicional Cursa Atlètica de l’Espluga, 
organitzada pel Club Atlètic Espluguí, l’Espai de la 
Cultura Popular o els concerts de nit inicialment 
programats més enllà de les 00.30 h. 

L’Espluga de Francolí celebra la Festa Major 
2021 amb èxit malgrat les restriccions per la 
pandèmia

Es presenten els domassos 
ofi cials de l’Espluga de Francolí  
  L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va presentar 
aquesta Festa Major, com a principal novetat, els 
domassos ofi cials amb l’escut heràldic del muni-
cipi. Uns domassos que van ser dissenyats i ela-
borats amb un informe redactat per Xavier Lozano 
Bosch i l’assessorament d’historiadors locals. Uns 
elements simbòlics que l’Ajuntament va presentar 
aquest 2021 en una primera edició de 400 exem-
plars, i amb dos models pensats per adaptar-se a 
balcons i fi nestres de les llars espluguines.

Foto: Laia Molné



Recull fotogràfi c del 2021

Foto: Gerard Bosch

Foto: EFMR

Foto: EFMR

Foto: Josep Morató

Foto: Josep Morató

Foto: Pep Torres
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L’Espluga millora la senyalització 
de l’espai públic 
La brigada municipal de l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí va dur a terme diverses accions de la 
regidoria de Mobilitat per millorar la senyalització 
de l’espai públic. Les actuacions són resultat de 
peticions i propostes de veïns i veïnes per millorar 
la seguretat i la mobilitat.

Hi ha certs espais que s’han de millorar per 
afavorir que les persones puguin desplaçar-se a 
peu amb més facilitat i seguretat, com és la plaça 
de l’Església, on s’han fet diverses actuacions per 
pacifi car l’entorn i fer-lo més segur, prohibint la cir-
culació de vehicles a l’interior de la plaça. També 
es van fer tasques de manteniment de pintura de 
diversos punts, com ara passos de zebra. A més, 
properament es procedirà a senyalitzar les places 
de diferents aparcaments en superfície per optimit-
zar-ne l’espai i millorar-ne l’oferta.

L’Espluga viu un Faistiu adaptat amb una 
vintena d’actes

La Setmana de la Joventut de l’Espluga va tenir 
lloc del 19 al 25 de juliol, amb una vintena d’actes. 
Es va fer la tradicional caminada a la fresca, un 
Escape Room, una cursa d’obstacles i també di-
verses activitats a les nits als Francolins. Aquests 
actes van ser organitzats per la regidoria de Ciu-
tadania de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, 
el Punt d’Informació Juvenil i l’Associació Juvenil 
Auvënguen.

L’Ajuntament renova els vehicles de 
neteja

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha renovat 
la màquina de neteja, ja que l’anterior estava de-
teriorada. A més també aquest any ha incorporat 
un nou vehicle elèctric pel servei de neteja muni-
cipal. Amb aquesta inversió, la feina que realitza 
la brigada i l’actitud cívica de tota la ciutadania es 
podrà millorar la neteja de la via pública.

AGOST

El darrer cap de setmana d’agost es va celebrar 
la Festa de la Verema 2021 de la DO Conca de 
Barberà a l’Espluga de Francolí amb una quinzena 
d’activitats descentralitzades i amb el tradicional 
recinte fi ral ubicat a la Plaça Montserrat Canals, 
però aquest cop amb aforament restringit i res-
pectant la normativa de prevenció de la Covid-19. 
Aquesta ha estat la 50a edició de la Festa de la 
Verema, després que l’any passat s’hagués d’anul-
lar per la pandèmia. La DO Conca i l’Ajuntament 
de l’Espluga valoren positivament el fet d’haver 
celebrat aquesta edició malgrat les restriccions 
de la pandèmia. 

Les activitats van ser amb aforament contro-
lat i inscripció prèvia, però van permetre gaudir a 
tots els públics del vi, la cultura i els productes de 
proximitat. La DO Conca també va celebrar el 30è 
concurs de vins de la DO en el marc de la Festa 
de la Verema. 

La 50a edició de la Festa de la Verema de la 
DO Conca aposta per la descentralització i la 
recuperació del recinte fi ral

S’inaugurà l’exposició “Un riu de riuades” orga-
nitzada i produïda pel col·lectiu Riuada Solidària 
i amb el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí i també de la Fundació Indicis. Aquesta 
exposició parla sobre la riuada al Francolí del 22 
d’octubre de 2019. 

L’exposició s’ubica a l’ofi cina de recepció de 
les Coves de l’Espluga i es pot visitar de forma 
gratuïta en l’horari d’obertura d’aquest equipa-
ment, que durant l’any és de dimarts a diumenge, 
de 10:30 h a 13 h i de 16 h a 17.30 h i s’amplia al 
mes d’agost. 

El col·lectiu Riuada Solidària crea una exposició 
sobre la riuada al Francolí
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La nova planta del consultori mèdic 
de l’Espluga es va inaugurar amb la 
presència de representants de l’Ins-
titut Català de la Salut i de l’Ajunta-
ment de l’Espluga de Francolí. Des-
prés de molts anys d’espera, aquest 
nou espai ja està al servei de la ciuta-
dania. Les obres de remodelació han 
permès condicionar el primer pis del 
consultori per habilitar-hi tres con-
sultes que es destinen a pediatria, 
infermeria de pediatria i llevadora.

L’ampliació del consultori mèdic de l’Espluga ja és una realitat

SETEMBRE

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va fer entre-
ga de la Medalla de la Vila al Casal de l’Espluga. 
Aquesta és una proposta que va sorgir al Ple Mu-
nicipal l’any 2016 i que ha comptat amb el suport 
de diverses persones i entitats per tal de posar en 
valor la tasca del Casal de l’Espluga.

L’entrega es va fer en un acte als Jardins dels 
Francolins i va comptar amb la glossa del Sr. Jo-
sep M. Vallès i Martí, i també amb la intervenció 
de la presidenta del Casal, M. Dolors Civit, i de 
l’alcalde de l’Espluga, Josep M. Vidal Minguella.

Hi van actuar la directora de l’Escola de Dan-
sa del Casal, Jèssica Estadella, acompanyada del 

músic i professor de l’Escola Municipal de Músi-
ca, Sergi Esparza i fi nalment l’acte va acabar amb 
un concert del grup Julivert. 

El Casal de l’Espluga rep la Medalla de la Vila

Afavorir el comerç local
Atenció, servei i reducció del temps de desplaçament

HI COMPREN PER...

Resultats de l’enquesta a la
ciutadania entre el 18/11/2020
i el 02/12/2020

QUÈ EN PENSA, LA CIUTADANIA, DEL COMERÇ LOCAL?

> 90%
compra al

comerç local

MARXEN FORA BUSCANT...
Més varietat de productes
Aprofitar el temps en els
desplaçaments fora vila 

COM EL VALOREN?
Satisfacció general 8,21/10 
Horaris d'obertura 6,37/10 

obrir dissabte
a la tarda
seria molt

positiu!

La compra online augmentaria les vendes? 6/10 

cerca primer a
l'Espluga quan vol

fer una compra

41%

Varietat de productes5/10 
Preu de la zona blava<5/10 

 
25% compra al

mercat
setmanal

Foto: Josep Morató
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Durant el mes d’octubre es va acabar l’obra del 
nou pas inundable per accedir a la zona de la Si-
noga, ja que el camí anterior havia quedat destru-
ït a causa de la riuada del Francolí i el temporal 
Gloria. El nou pas permet travessar el riu Francolí 
i accedir a la zona de la Sinoga, ara des del camí 
de la depuradora. El gual inundable s’ha cons-
truït d’acord amb els paràmetres que demanava 
l’Agència Catalana de l’Aigua. També s’han mogut 
terres de la mateixa excavació per construir un ta-
lús en el camí d’accés. 

S’acaba l’obra del nou pas inundable de la Sinoga

S’estrena l’eBando comercial 
com a nou canal de comunicació 
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Unió de 
Botigues i Empreses de l’Espluga de Francolí pre-
senten l’eBando comercial, una nova eina de co-
municació i difusió comercial. Està gestionada per 
l’UBE i compta amb el suport i acompanyament de 
la regidoria de comerç i la regidoria de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de l’Espluga.

L’Espluga FM Ràdio també es suma en aquesta 
triple aliança de suport al comerç local fent d’al-
taveu d’aquest canal d’eBando, amb el “Butlletí 
Comercial a l’EFMR”. Així doncs, l’emissora local 
ofereix un butlletí diari, en dues franges horàries, 
al matí i al vespre, amb les ofertes, promocions i 
informació comercial.

L’Espluga experimenta un estiu de 
recuperació amb 10.000 visitants

Els equipaments turístics municipals de l’Espluga 
van recuperar part de l’activitat turística durant el 
període estival (juny, juliol i agost), amb un crei-
xement del 39% en nombre de visitants (10.178) 
respecte a l’any passat, però encara per sota dels 
valors de 2019 (-14,6%).

Els indicadors mostren una tendència positiva a 
les Coves de l’Espluga, sent l’espai més visitat amb 
xifres mitjanes similars a la prepandèmia. La recu-
peració turística també es refl ecteix amb les excur-
sions escolars, ja que les reserves pel curs actual 
s’equiparen a cursos anteriors a la pandèmia.

OCTUBRESETEMBRE

L’Espluga celebra la 5a Fira 
de la Cervesa Artesana i dels 
elaboradors locals 
La 5a Fira de la Cervesa Artesana i dels elabora-
dors locals de l’Espluga va tancar amb èxit una 
edició marcada per la normativa actual i que va 
haver de fer-se al pavelló del Casal per la previsió 
de pluja. 

Elaboradors locals i cervesers van oferir ma-
ridatges gastronòmics durant tot el dia, acompa-
nyats de música en directe amb el grup El Pony 
Pisador i sessions de vinil de Club 8 de l’Espluga 
FM Ràdio. 

Per segon any consecutiu, les taxes de cara al 
2022 quedaran congelades i l’equip de govern 
també posa sobre la taula diversos canvis, entre 
els més destacats, bonifi cacions en la quota de 
l’ICIO per la realització d’obres de substitució de 
tanques vegetals o d’obres destinades a la con-
servació i protecció de béns o elements protegits. 
A més a més, a l’ordenança dels preus públics de 
la Llar d’Infants s’afegeix una bonifi cació per a 
les famílies monoparentals, amb el mateix % de 

descompte al qual ja es podien acollir les famílies 
nombroses.

Cal destacar que malgrat les previsions d’aug-
ment de més del 2% de l’IPC per al 2021, el con-
sistori ha decidit congelar les ordenances pel que 
fa a l’IBI, impost de circulació o preu d’aigua po-
table, entre d’altres. De fet, l’equip de govern és 
conscient de les difi cultats econòmiques que la 
pandèmia ha pogut causar a la ciutadania i em-
preses locals. 

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga congela les 
ordenances fi scals per al 2022

El Cicle Gaudí aterra a l’Espluga

L’Espluga de Francolí ha recuperat la programa-
ció estable de cinema sumant-se al Cicle Gaudí 
- Cinema Català de l’Acadèmia del Cinema Català 
- Premis Gaudí. Aquesta aposta cultural compta 
amb una programació anual a la Sala Folch i Tor-
res del Casalet i ofereix deu títols cinematogràfi cs 
de setembre a juny. La primera projecció va tenir 
lloc diumenge 19 de setembre. 

L’Espluga recupera l’acte institucional 
de l’11 de setembre

L’Espluga de Francolí va commemorar la Diada 
Nacional de Catalunya amb un acte simbòlic, en 
el que a les 8 del matí es va hissar la senyera a 
la torre del Castell, commemorant la resistència 
d’aquest durant la Guerra dels Segadors. Al mig-
dia l’acte institucional va donar veu a les entitats 
sobiranistes i al discurs de l’alcalde de l’Espluga, 
Josep M Vidal Minguella. A l’acte també hi van 
participar els grups de cultura popular dels Gra-
llers i el Ball de Bastons de l’Espluga.
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OCTUBRE

NOVEMBRE

La Llar de jubilats de l’Espluga obre de 
nou les portes

L’Ajuntament de l’Espluga va reobrir la Llar de ju-
bilats de l’Espluga després d’un llarg període d’in-
activitat obligada a causa de la pandèmia de la 
Covid-19. A més a més, aquest octubre es van re-
prendre les activitats de l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de l’Espluga amb la gimnàstica de 
manteniment amb l’educador físic Marc Morató 
i també els tallers de memòria amb la psicòloga 
Laura Anglès. L’Espluga incorpora un lector de xips per 

identifi car els gossos perduts

El Servei de Vigilància Municipal de l’Ajuntament 
de l’Espluga de Francolí disposa d’un lector de 
xips per als gossos, amb el que resulta més fàcil 
i àgil localitzar la persona propietària de l’animal. 
Es recorda que quan algú té un gos o gossa a la 
llar cal registrar-la a l’ajuntament i posar-l’hi xip.

  L’Ajuntament de l’Espluga es va veure obligat a 
aplicar restriccions en el subministrament d’aigua 
degut als baixos nivells dels dipòsits i aqüífers mu-
nicipals. La manca de pluja i algunes incidències 
relacionades amb l’estat de la xarxa d’aigua van 
provocar aquesta situació. El consistori va decidir 
dur cisternes d’aigua des de Montblanc fi ns als di-
pòsits de l’Espluga per poder mantenir el subminis-
trament diürn de l’aigua a empreses i habitatges. 

Des de l’Ajuntament es va agrair la compren-
sió de la ciutadania davant la situació viscuda 
durant gairebé un mes, amb la implementació de 
diverses mesures restrictives i les aportacions 

d’aigua amb camions cisterna. També s’agraeix 
al personal de l’Ajuntament, a empreses locals, 
a l’Ajuntament de Montblanc i a Aigües de Mont-
blanc, que van contribuir a gestionar aquesta si-
tuació. Es recorda, però que cal seguir fent un ús 
responsable de l’aigua. 

L’Espluga pateix restriccions d’aigua a causa de 
la manca de pluja 

OCTUBRE

L’Ajuntament de l’Espluga avança en la implantació de llums LED en 
l’enllumenat públic 

El consistori va iniciar una segona fase d’implan-
tació de llums LED en l’enllumenat públic del mu-
nicipi amb l’objectiu d’augmentar l’efi ciència de 
la xarxa d’enllumenat públic, tant des del punt de 
vista energètic com de l’econòmic. L’Ajuntament 
té el propòsit de substituir el 53% de punts de llum 
per làmpades LED. L’acció es va fer en diverses 
zones del municipi com a la Urbanització Carre-
ras, a la Urbanització del Casal, a la Urbanització 
de l’Espluga Park i també a la carretera de Poblet, 
en aquesta última zona també es van modifi car 20 
columnes de llum que es trobaven en mal estat.

Unes 300 persones s’acomiaden de Mn. 
Marcus Vinicius

L’Espluga va acomiadar a Mossèn Marcus Vini-
cius Teixeira, que deixa la parròquia de l’Esplu-
ga de Francolí, on hi ha estat des del 2017. Des 
de l’Ajuntament de 
l’Espluga s’agraeix a 
Mn. Marcus la seva 
dedicació a accions 
socials, la implicació 
amb el teixit associa-
tiu espluguí i li desitja 
molta sort en la nova 
etapa. El consum i la producció responsables, 

protagonistes del FES 2021

El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla 
va celebrar el Festival d’Educació per la Sostenibi-
litat (FES), una proposta que va incloure una quin-
zena d’actes gratuïts com ara debats, concerts, 
exposicions, un dinar d’aprofi tament, etc. Aquesta 
iniciativa contribueix a la refl exió envers la soste-
nibilitat a través de la cultura i l’educació.

Foto: EFMR

Foto: EFMR
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L’Espluga de Francolí salva de l’oblit un piano de cua Peyel de Lucia 
Wild

El Mutare Territori arriba a l’Espluga de Francolí 

La seguretat viària i els rètols als carrers, la proposta més votada 
als pressupostos participatius 2021 

L’Ajuntament de l’Espluga, amb l’acord 
amb l’entitat espluguina del Casal de 
l’Espluga, van fer efectiva la donació al 
Museu de la Vida Rural de la Fundació Ca-
rulla del piano de cua Peyel de Lucia Wild, 
esposa del polític català Ventura i Gassol. 
L’ingrés del piano a l’MVR suposa que la 
peça passi a un espai controlat i especia-
litzat que garanteixi la seva conservació i 
preservació, ja que amb el temps, la peça 
s’havia anat deteriorant. Ara, el servei de 
conservació del Museu de la Vida Rural 
se n’encarregarà de la seva conservació, 
restauració i documentació.

La Fundació Carulla i l’Ajuntament de l’Espluga 
de Francolí, amb la col·laboració de la Cultural 
Jordi Francolí, s’alineen per a resoldre el repte 
de l’accés a la cultura a través de l’organització 

de l’esdeveniment Mutare Territori. La jornada va 
comptar amb dos espais de refl exió i participació, 
un al Museu de la Vida Rural amb una sessió de 
dinamitzada amb agents socials, educatius i cul-

turals i un altre a la plaça de 
l’Església amb una enquesta 
comestible que va interpel·lar 
a la ciutadania.

Vídeo 
Mutare

La proposta consisteix a repassar que tots els 
carrers tinguin el cartell amb el seu nom i po-
sar-ne un si es detecta que hi manca. També es 
proposa posar miralls convexos a diverses can-
tonades oposades de la població per millorar la 
circulació dels vehicles. La iniciativa guanyadora 

s’executarà durant el pròxim any amb una partida 
pressupostària de 24.000 €. Des de la regidoria 
de participació ciutadana s’informa que per mi-
llorar la participació en les votacions, la propera 
edició dels pressupostos participatius es farà en 
format digital.

Propostes fi nalistes: 
• Barana al camí d’accés a 

l’ermita de la Santíssima 
Trinitat

• Seguretat viària i rètols 
als carrers de l’Espluga 
de Francolí

• Enllumenat al camí 
d’accés a l’ermita de la 
Santíssima Trinitat

L’Espluga reivindica el 25N amb un taller 
de defensa personal

Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’eli-
minació de la Violència envers les Dones, l’Ajun-
tament de l’Espluga de Francolí va organitzar un 
taller pràctic de defensa personal per a dones. 
Es van fer dues sessions i hi van participar prop 
d’una trentena de dones.

El Casalet Kids enceta la 9a temporada

S’inicia la novena edició del cicle d’espectacles 
infantils “Casalet Kids”. La programació s’està 
desenvolupant entre els mesos de novembre de 
2021 i març de 2022, repetint la cita mensual els 
diumenges a les sis de la tarda al Teatre del Ca-
sal. El cicle compta amb el sistema de carnet de 
fi delització el “Carnet Cuc”.
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Es van organitzar diversos actes per les festes de 
Nadal, una programació coordinada per les regi-
dores de ciutadania, educació i cultura, conjunta-
ment amb la tècnica de joventut de l’Ofi cina Jove 
de la Conca de Barberà, i hi van participar més 
de 14 entitats i diverses empreses de la població. 

Entre els actes s’hi van incloure diverses ac-
tivitats familiars i juvenils i també les represen-
tacions dels Pastorets de l’Espluga de Francolí, 
que van tornar amb un repartiment renovat dels 
personatges principals. 

L’Espluga de Francolí celebra les festes de 
Nadal amb diverses activitats 

Comerços i empreses espluguines 
reben assessorament

Una vintena de comerços i empreses de l’Esplu-
ga van rebre un assessorament personalitzat 
per a millorar i actualitzar els espais comerci-
als, oferint-los recursos i eines per la creativitat 
i sostenibilitat de botigues i empreses. Aquesta 
proposta va comptar amb el suport de la Unió de 
Botigues i Empreses de l’Espluga de Francolí i la 
Cambra de Comerç de Reus. 

Atorgades les subvencions per a 
l’arranjament de façanes

L’Ajuntament de l’Espluga va atorgar les subven-
cions per l’arranjament de façanes de la convo-
catòria 2021, en la que es van concedir ajuts a 10 
persones i/o empreses, de diversos imports que 
sumats arriben als 10.000 euros.

DESEMBRE

Resultats de l’enquesta a les
empreses entre el 01/12/2020
i el 25/01/2021

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DELS NEGOCIS LOCALS?

EL TIPUS DE PRODUCTE ÉS
Principalment generalista Amb poques singularitats

La majoria són 
negocis consolidats

66%
anys
oberts 60%

...i familiars 

56%
32,8%

Producte artesà
16,8%

Producte local

OFEREIXEN AL CLIENT
Comanda
telefònica

67%
Comanda
per internet

33%

Repartiment
a domicili

40%
Pagament 
amb targeta

68%

Foto: Pep Torres

Foto: Laia Molné
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DESEMBRE

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí estrena nova pàgina web 
municipal 
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí disposa des 
del desembre d’una nova plataforma web munici-
pal www.esplugadefrancoli.cat que substitueix el 
web anterior, que havia quedat totalment desfasat 
i obsolet. La nova web compta amb un disseny 
personalitzat, fet pels professionals de l’empresa 
Antaviana i està adaptada a totes les plataformes 
(ordinadors, tauletes i mòbils). A més, compta 
amb més informació, està més actualitzada i és 
més intuïtiva i funcional. 

Amb aquesta nova proposta de web municipal 
es pretén dotar a la ciutadania d’una eina més ac-
cessible i completa per tal de poder conèixer infor-
mació de l’Ajuntament i també de poder facilitar el 

contacte i la tramitació de diverses gestions amb 
el consistori. Disposar d’aquesta nova web perme-
trà també fer un millor exercici de transparència, ja 
que és una eina que conté més informació. 

L’Espluga Park tindrà un nou accés per 
vianants

S’aprova inicialment el projecte de millora de l’ac-
cés a la urbanització l’Espluga Park. Un cop s’acabi 
l’exposició pública i s’aprovi defi nitivament, es con-
tractarà a l’empresa per realitzar les obres de cara 
al 2022.

L’Ajuntament ja té nou secretari-interventor

Aitor Alonso Jaime es va incorporar a mitjans 
de desembre com a nou secretari-interventor de 
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí després de 
diversos mesos sense disposar d’aquesta fi gura a 
l’Ajuntament. Des del consistori s’agraeix l’esforç 
de tots els treballadors i treballadores durant els 
mesos en que no s’ha pogut cobrir aquesta plaça 
degut a la baixa de l’anterior secretari, Alejandro 
Ruiz, a qui també agraïm la seva dedicació.

S’escanegen en 3D els gravats de les 
coves de l’Espluga

Durant el mes de desembre es va fer l’escaneig 
3D en alta resolució dels gravats paleolítics des-
coberts a fi nals del 2019 a les Coves de l’Espluga. 
Aquesta tasca va requerir d’un equip molt precís 
per poder captar correctament el relleu dels gra-
vats. Aquesta feina es suma a l’escaneig 3D de 
les galeries que es va fer des del Departament de 
Cultura de la Generalitat durant el 2020. Aquesta 
acció ha estat possible gràcies al suport tècnic i 
econòmic de l’IPHES - Institut Català de Paleoeco-
logia Humana i Evolució Social i del Departament 
de Cultura de la Generalitat.

SOM ESPLUGA

Benvolguts espluguins i esplu-
guines,

Des de l’equip de govern de 
Som Espluga valorem el 2021 
com un any complicat per la pan-
dèmia i també al capdavant del 
consistori. Des del mes de març 
el secretari - interventor ha estat 
de baixa mèdica i aquest fet ha 
provocat, de nou, un endarreri-
ment notable en les tasques del 
dia a dia a l’Ajuntament.

Malgrat aquesta circumstància, s’ha fet un es-
forç per tirar endavant projectes estratègics, com 
el nou ramal de subministrament d’aigua, la cano-
nada del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). 
Des de l’entrada de Som Espluga al govern, s’ha 
aprovat el Pla Especial urbanístic, s’ha aconseguit 
per escrit el compromís de fi nançament del 50 % 
d’aquesta inversió per part de la Diputació, s’ha 
signat el conveni amb el CAT per l’execució de les 
obres, s’han iniciat les expropiacions i s’ha acon-
seguit l’aval bancari per poder licitar l’obra. Tot això 
permetrà que, fi nalment, aquest 2022 es construei-
xi el ramal, una obra clau pel futur del nostre mu-
nicipi que resoldrà el problema endèmic de falta 
d’aigua i que també serà determinant per poder 
garantir aquest servei a les zones industrials.

A més a més, durant aquest 2021 s’han 
dut a terme projectes importants en diver-
sos àmbits per potenciar i posicionar l’Es-
pluga, com la nova iniciativa Espais Vius 
d’Art, l’aprovació del projecte de la millora 
dels accessos a l’Espluga Park, l’elabo-
ració del Programa d’Actuació Municipal 
d’Habitatge on es marca el rumb per abor-
dar la gestió i les polítiques d’habitatge al 
municipi per als propers anys. Per altra 
banda, s’han seguit fent obres de restitució 
dels efectes devastadors de la riuada del 
2019, com ara l’execució del pas inundable 

de la Sinoga. En l’àmbit de la co-
municació corporativa s’ha fet 
un salt qualitatiu molt important 
amb l’estrena d’una nova marca 
i de la nova web de l’Ajuntament. 
Finalment, s’ha dut a terme el 
canvi a led de part de l’enllume-
nat municipal per incrementar 
l’efi ciència energètica i, pensat 
en clau de sostenibilitat, s’està 
enllestint un Pla de Mobilitat Ur-
bana i Sostenible.

Encetem el 2022 amb un pressupost munici-
pal que contempla inversions per valor de més 
de 2,5 M€. Tot i la reducció ingressos d’IBI a 
causa de l’alliberament del peatge de l’AP2, des 
de l’equip de govern s’ha apostat per segon any 
consecutiu per mantenir congelats els impostos 
i taxes municipals.

Des de fa poques setmanes la plaça de secreta-
ria - intervenció està coberta per una persona amb 
habilitació nacional. Aquest fet ha permès tramitar 
expedients com la instal·lació d’uns lectors de ma-
trícules a les entrades de l’Espluga per incrementar 
el nivell de seguretat o l’enderroc de l’immoble del 
carrer Castell. Al llarg d’aquest 2022 veurem remo-
delada la piscina municipal, el trasllat i reordenació 
de l’arxiu municipal i la millora de diversos camins 
del terme, entre moltes altres accions. Salut! 
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NOVA ESPLUGA

Estimats espluguins, voldria començar dedicant 
unes paraules  d’esperança respecte als moments 
que des de fa dos anys estem vivint  amb una pan-
dèmia que ens merma dia a dia la salut de molts 
i la  economia, també reconèixer la tasca dels sa-
nitaris que continuen  ferms amb la lluita contra 
aquesta malaltia i la salut de tots.  

Des de el nostre grup es de justícia dir que un 
any més els impostos,  taxes i serveis han sigut 
congelats, cosa que pot ajudar una mica a  pogué 
suportar millor la càrrega fi scal a les famílies i 
negocis, és  una vergonya que des de les elèctri-
ques ens robin descaradament  apujant el servei 
elèctric sense impunitat i molts polítics estiguin  
mirant cap a una altra banda.  

Conjuntament amb la resta de grups estem 
d’acord que hem de lluitar  per fer front a un gra-
pat d’especuladors ens vulguin implantar de  una 
manera massiva en el nostre territori parcs foto-
voltaics, cal  dir que estem d’acord amb la energia 
verda però també demanem que  sigui repartida 
equitativament a tot el territori català i no només  
a poques comarques.  

També amb la aprovació dels pressupostos 
vàrem posar en debat que  calia més manteni-
ment a parcs i jardins també al poble en general.  

És necessari més que mai lluitar per la manca 
d’habitatge, molts  joves tenen difi cultats per tro-
bar habitatge, tenint a contra cor  que marxar del 
seu poble.  

I cal destacar que la manca de pluges ens va 
fer passar per uns  moments difícils tenint que 
abastir-nos amb camions cisterna, pel  que cal 
també més manteniment a les canonades que 
perden aigua, vàrem  demanar la substitució de 
les canonades de fi brociment que encara  exis-
teixen concretament a la urbanització del casal i 
urbanització  carreres. Queda molta feina per fer.  

Agraïments a la gent que ens fa saber les inci-
dències del nostre  poble per pogué fer de porta-
veus a l’ajuntament,  Entre tots fem poble!! 

JUNTS PER L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Benvolguts veïns i veïnes, por-
tem ja gairebé 3 anys del Go-
vern que havia de “fer possible 
el canvi”, i al nostre parer i en-
tendre, encara no sabem a quin 
tipus de canvi es referia.

Aquella Espluga que teníem 
i que tots estimàvem, l’estem 
perdent. Cada dia la reconeixem 
una mica menys. I per això volem 
compartir amb vosaltres que no 
ens resignem a que continuï per 
aquest camí, que no ens rendim; que ens revoltem 
contra aquesta situació perquè sabem que altre fu-
tur per l’Espluga de Francolí és possible.

El nostre principal objectiu segueix sent teixir 
una aliança de municipi entorn a un projecte de 
futur per l’Espluga de Francolí, un projecte de po-
ble realitzable, sostenible i ambiciós, amb objec-
tius a curt, mig i llarg termini. Hem de recuperar 
per a l’Espluga, l’ambició de pensar en gran. No 
ens fa por la complexitat. No ens podem permetre 
que aquesta por a impulsar grans projectes ens 
paralitzi. Perquè un municipi com l’Espluga quan 
s’atura, en realitat, retrocedeix.

Això vol dir que s’ha d’imposar el rigor i no la 
frivolitat, les dades i no el populisme, la realitat i 
no la demagògia, la planifi cació i no la improvi-
sació, les solucions i no les excuses. El lideratge 
polític no pot ser substituït pel populisme i les 
excuses.

Es ja habitual coincidir amb convilatans i 
convilatanes que asseguren que l’Ajuntament, 
avui, posa difi cultats en la gestió del dia a dia. 
Imagineu-vos si l’Ajuntament fos un aliat enlloc 
de posar traves. Si fos efi cient enlloc d’un coll 
d’ampolla...

Des de Junts per l’Espluga de Francolí som 
conscients que sense vosaltres no serà possible 
canviar les coses, el repte que tenim és massa 
complex per fer-ho sols. I per això hem de creure 

en el potencial que té l’Espluga 
i en el potencial de la seva gent. 

El nostre entusiasme per 
l’Espluga no té límits. I per això 
dia rere dia treballem per a cons-
truir l’alternativa, a recuperar el 
municipi que estimem, i ens 
mirem l’Espluga per sobre de 
projectes personals, d’ideologi-
es, de mirades curtes, tot estant 
disposats a deixar-nos-hi la pell 
per construir un poble per a tot-

hom, els d’ara i els que vindran, sense menystenir 
el llegat que heretem del passat. Des de Junts per 
l’Espluga de Francolí seguim mantenint-nos ferms 
a ser una alternativa que faci possible un canvi de 
govern i recuperar l’ambició d’una Espluga que vol 
superar els moments difícils i de degradació que 
viu dia rere dia. Perquè estimem l’Espluga!

Evidentment, seguirem donant suport a tots 
aquells projectes que millorin el municipi i a l’ho-
ra 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!
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EL PARLAR ESPLUGUÍEL PARLAR ESPLUGUÍ

Com s’escriu Com ho diem a l’Espluga?
Paraules acabades en <e> àtona i els seus 
plurals, com en el lleidatà. 
Neutralització de la <o> àtona com en el 
tarragoní.

Pare
Encàrrec
Boletaire
Jovenetes

Par[e]
[ə]ncàrr[e]c
B[u]l[ə]tair[e]
J[u]v[ə]n[έ]t[e]s

Paraules acabades en <a> àtona o 
excepcionalment en <e> àtona, pronunciades 
en un so [ạ] velaritzat, proper a la o. 

L’Espluga
Canalla
Llebre
Febre

L’Esplug[ạ]
Canall[ạ]
Llebr[ạ]
Febr[ạ]

Verbs en present d’indicatiu (3a persona del 
singular)

Ell/a canta Ell/a cant[e] (podem mantenir el so [e] quan llegim o 
memoritzem, encara que estigui escrita la <a>)

Verbs en pretèrit imperfet d’indicatiu (1a 
persona del singular)

Jo cantava Jo cantav[a]
Jo cantav[ạ] (so tancat de la a, proper a la o, propi del 
Capuig) 

Verbs en pretèrit imperfet d’indicatiu (3a 
persona del singular)

Ell/a cantava Ell/a cantav[e] (podem mantenir el so [e] quan llegim o 
memoritzem, encara que estigui escrita la <a>)

Verbs en futur d’indicatiu (1a persona del singular Jo cantaré Jo cantar[έ] (amb el so de la e oberta)
Verbs en condicional (1a persona del singular) Jo cantaria Jo cantari[a] 

Jo cantari[ạ] (so tancat de la a, proper a la o, propi del Capuig)
Verbs en condicional (3a persona del singular Ell/a cantaria Ell/a cantari[e] (podem mantenir el so [e] quan llegim o 

memoritzem, encara que estigui escrita la <a>)
Verbs en imperatiu + pronom (2a persona del 
singular) 

Canta’m
Pentina’t
Porta’l

Cant[e]’m
P[ə]ntin[e]’t
Port[e]’l (podem mantenir el so [e] quan llegim o memoritzem, 
encara que estigui escrita la <a>)

So propi [έ] (e oberta) tònic en paraules escrites 
en <e> o <é>  i els seus plurals

Fletxa
Escletxa
Metxa
Rei
Més (adverbi)
Aquest/a (demostratius de proximitat)

Fl[έ]txa
Escl[έ]txa
M[έ]txa
R[έ]i
M[έ]s
Aqu[έ]t/aqu[έ]sta (pronunciades en <e> oberta)

So propi [e] àton de fi nal de paraula en 
terminacions -ista d’ofi cis en masculí i altres 
similars en <a> àtona fi nal

Turista
Electricista 
Carreras (cognom)
Sota (preposició)

Turist[e]
[ə]l[ə]ctricist[e]
C[ə]rrer[e]s
Sot[e] (podem mantenir el so [e] quan llegim o memoritzem, 
encara que estigui escrita la <a>)

Ús autòcton del so fort [tʃ] propi de la 
combinació <tx> enlloc del so suau de la xeix, 
excepte xisclar i Xavier, que utilitzen el so de 
la <j>: [dʒ] 

Xocolata
Xicota
Xarxa
Xisclar
Xavier

[tʃ]ocolata 
[tʃ]icota 
[tʃ]ar[tʃ]a
[dʒ]isclar
[dʒ]avier

La Conca de Barberà gaudeix encara d’un patri-
moni immaterial únic, compartit amb altres pobla-
cions de la isoglossa central catalana, la línia de 
transició que separa el parlar oriental (com el tar-
ragoní) del parlar nord-occidental (com el lleidatà). 
L’Espluga de Francolí, juntament amb altres viles 
de la Conca, és un d’aquests llocs excepcionals on 
encara protegim el parlar de transició (una barreja 
de les dues bandes), també anomenat xipella. Si bé 
no conservem el peculiar so de la [i], encara resis-
tent a poblacions veïnes com Solivella o Blancafort  
—resultat de tancar molt el so de la [e] dels fi nals 
de paraula, encara som a temps de preservar les 
característiques principals vives del nostre parlar 
que el fan diferent del que sentim als grans mitjans 
de comunicació o a les zones més poblades. 

Les recents iniciatives per recopilar el vocabu-
lari i les formes més genuïnes del nostre parlar o 
investigar-ne el paper que pot tenir l’escola en la 
seva preservació ens porten a recollir de forma 
breu les característiques que els divulgadors de la 
nostra parla identifi quen per tal que, sense que si-
gui una imposició pels parlants d’altres varietats 
dialectals que viuen a l’Espluga, en siguem cons-
cients i treballem per la seva conservació. Són 
particularitats que es poden preservar en contex-
tos formals i de llengua estàndard —respectuosa 
amb les varietats dialectals— especialment quan 
per la infl uència dels dialectes majoritaris, els mit-
jans de comunicació o la ultracorrecció ocultem 
la nostra parla o ens deixem emportar per la lletra 
<a> escrita, en paraules que de forma informal 
pronunciem amb el so [e], que ens és tan propi. 

Protegim el parlar de l’Espluga

Referències
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l’ensenyament ordinari de la lectura oral del català entre l’alumnat 
d’ESO de l’àrea de transició occidental-oriental. Universitat Rovira 
i Virgili. 
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ENCARA HEM EXTRET MÉS INFORMACIÓ...

obre migdia
dissabte tardaNomés un 30%

CLIENTELA I ENTORN

HORARI

De proximitat: l'Espluga i pobles veïns

Obre abans de les 9:30h74%
Tanca entre i43% 20:00h 21:00h

L'han modificat
a l'estiu

a demanda del client
22%

60%

96% són recurrents

Particular i d'un entorn familiar

retolació exterior

86%

promoció local

62% 67%

xarxes socials Només el 

44,8%
pertany a la UBE

La majoria col·labora amb ENTITATS i AJUNTAMENT
PERÒ no aporten iniciatives de dinamització

PER PODER MILLORAR...

coneix els serveis de ConcActiva47%
55% coneix els serveis del Consell Comarcal

Sensibilització
Canvi de costums
Promoció del poble

Ajuts i menys taxes
Millora de la neteja
Aparcament i voreres

PUBLICITAT I ASSOCIACIONS

Resultats de l’enquesta als comerços i les empreses entre el 18/11/2020 i el 25/01/2021
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