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LA RUTA DEL PATRIMONI DE VILANOVA DE PRADES
JA ÉS UNA REALITAT
El 6 de gener es va fer l’acte inaugural.

El municipi de Vilanova de Prades va celebrar 
la senyalització de la ruta del seu patrimoni 
amb un acte inaugural el passat 6 de gener de 
2016. Els assistents a l ’acte van poder realitzar 
tota la ruta pels espais patrimonials senyalit-
zats, escoltar les explicacions de cada indret i 
compartir diferents impressions.

L’acte es va iniciar al panell de sortida amb un 
breu resum per part del regidor de Patrimoni, 
Eloi Menasanch, de la iniciativa de la senyalit-
zació, de la història del poble, i del distintiu 
que s’ha creat per identificar els portals adove-
llats. Finalment, l ’acte va acabar als rentadors 
municipals, que també són objecte de rehabili-
tació, amb un petit piscolabis i brindis de cele-
bració amb l ’alcalde i membres del Consistori 
amb tots els assistents.

L’empresa encarregada de l ’elaboració dels pa-
nells de la seva instal·lació va ser Ruter Tecno-
logia. L a  R u t a  d e l  P a t r i m o n i  d e  V i l a n o v a  d e 

Prades es va presentar a la convocatòria de 
subvencions extraordinàries per a projectes i 
activitats culturals d’interès ciutadà de l ’àrea 
de Cultura del Servei d’Assistència al Ciutadà 
(SAC) de la Diputació de Tarragona, per la qual 
es va rebre una subvenció per un import con-
cedit de 2.930,34 euros.

Amb aquesta ruta,  que consta d’un panel l 
genèric i  expl icatiu del  c ircuit ,  i  de tòtems i 
plaques amb dades rel levants dels diferents 
indrets del  municipi  i  dels dist int ius de “portal 
adovel lat”  s ’han senyal itzat:  l ’església de Sant 
Salvador,  la Rel l iscadora i  el  Castel l ,   l ’ermita 
de Sant Antoni ,  els Rentadors,  la Font Vel la i 
la Casa Consistorial .  A més,  s ’ha col · locat un 
faristol  panoràmic del  terme per la vessant 
del  Montsant a la zona de la Rel l iscador,  i  dis-
t int ius per tal  d ’ identif icar els portals adove-
l lats de la local itat .
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 Ajuntament de Vilanova de Prades 977 86 90 56
 Consultori mèdic    977 86 90 02
 Jutjat de Pau    977 86 90 56
 Casal de Vilanova de Prades  977 86 90 21
 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 977 86 12 32

SETMANA SANTA 2017

BÚSTIA CIUTADANA

L’Ajuntament de Vilanova de Pra-
ha col·locat una bústia ciutada-
na física que trobareu al mateix 
edifici de la Casa Consistorial.

Amb aquesta bústia, es pretén 
que els vilanovins i vilanovi-
nes pugueu fer arribar els vos-
tres suggeriments fora d’horari 
d’atenció. 

En cap cas, la Bústia substitueix 
el Registre ofical d’entrada, sinó 
que està pensada per aquells 
assumptes que es vulguin tras-
lladar al consistori i que faríeu 
arribar de manera informal als 
regidors. Respon a la voluntat 
de ser una eina i canal més de 
comunicació direccional.

TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS

Tot a punt per la Setmana Santa a Vi lanova de Prades.    

L ’Ajuntament de Vi lanova de Prades va presentar el 
cartel l  de la Setmana Santa 2017 el  dia XX de març. 
Els actes se celebraran del  9 al  17 d’abri l .

D iumenge de  Rams (9  d ’abr i l )

10h Pl. Closa Benedicció de Rams i Ofici

Dimecres  Sant  (12  d ’abr i l )

18h Església parroquial Celebració de la Santa Unció

Di jous  Sant  (13  d ’abr i l )

19h Església parroquial Missa del Sant Sopar i torns de vetlla

Divendres  Sant  (14  d ’abr i l )

8h V iacruc is
18.30h Ce lebrac ió  de  la  Mort  de l  Senyor
22h Processó de l  Sant  Enterrament

Diumenge de  Pasqua (16  d ’abr i l )

10.30h Ofici solemne i col·lecta extraordinària per a la teulada de Sant Antoni.

Coneix  la  programació  fest iva  a  t ravés  de  l ’app per  a 
mòbi ls  i  tau letes  “FesCat” .



L’organització es mostra molt satisfeta  i  ja 
treballa en consolidar el  concurs.

El passat 14 de gener es van celebrar les segones Jorna-
des de la Tòfona Negra i el primer Concurs de gossos 
tofonaires de Vilanova de Prades organitzat per Tòfona 
de la Conca, el Centre Tecnològic Forestal de Catalun-
ya i l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova de 
Prades i l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, entre altres 
entitats i empreses.

Durant aquesta jornada, que va aplegar més de 150 
persones al Casal entre tècnics experts, productors i 
públic en general, es van realitzar ponències tècniques 
sobre la “Gestió de la competència herbàcia i ús de 
protectors i reg en la tubericultura”, a càrrec de Daniel 
Oliach, del CTFC, i “Noves tendències en el sector de la 
tubericultura moderna”, impartida per Juan M. Estrada, 
director tècnic d’Inotruf.

Però a més de les jornades tècniques, també estaven 
programades les degustacions de tòfona amb el mari-
datge amb vins de Vega Aixalà i un dinar temàtic amb 
menú degustació al restaurant Els Ceps.

Però la novetat la marcava el concurs de gossos tofo-
naires; que s’ha considerat un èxit absolut, perquè les 
places pel concurs es van haver d’ampliar després que 
se superessin les 10 inscripcions inicials. Els partici-
pants eren d’arreu de Catalunya i un vingut des d’Osca.

Un total de 14 gossos van competir per ser els més rà-
pids en localitzar les quatre tòfones que s’havien ama-
gat en 14 petits espais separats. El guanyadors van ser 
l’alcoverenc Juan Magaña i el seu gos Zac, un pastor 
belga que va trobar les quatre tòfones en un minut i 52 
segons. La segona posició la va ocupar la Trufa, un po-
denc mastís de l’Espluga Calba; i va completar el podi la 
tortosina Gaia, una gossa de la raça teckel.

Aquest acte era la primera vegada que s’organitzava 
i a més, cal tenir present que és el primer concurs 
d’aquestes característiques que té lloc a les nostres co-
marques.

Davant de l’èxit de convocatòria i la bona rebuda del 
públic assitent, l’organització i els col·laboradors ja tre-
ballen en futures edicions que consolidin aquest esde-
veniment que dóna a conèixer un producte propi del 
nostre terme.

ÈXIT ABSOLUT DEL PRIMER CONCURS DE GOSSOS 
TOFONAIRES DE VILANOVA DE PRADES

MES DE MARÇ AMB DUES NEVADES
La neu es deixa veure per 
primer cop en tot l ’hivern al 
mes de març. La nit de diven-
dres 3 cap a dissabte 4 es va 
produir la primera nevada 
considerable a les Muntan-
yes de Prades. En diversos 
punts de la localitat van cau-
re fins a 10 cm de neu.

La segona nevada es va pro-
duir durant la nit del diven-
dres 24 de març, amb el re-
gistre més important de la 
temporada; van caure fins a 
30 cm de neu en alguns in-
drets del municipi.

Imatges superiors:  Nevada 3 març
Imatges inferiors:  Nevada 24 de març
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 RENÚNCIA DEL 
 SR. ALFONSO
El Sr. Francesc Xavier Alfonso González va re-
nunciar fa uns mesos a la seva acta de regidor 
de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, per 
motius personals. Per aquest fet, en la darrera 
sessió plenària del 23 de desembre es va do-
nar compte de la seva renúncia al Ple amb la 
qual cosa es fa fer efectiva de forma defi nitiva.

Amb la renúnica, l’alcalde recupera la compe-
tència en matèria de Festes; àrea les decisions 
de la qual es prendran de manera col·legiada 
i transversal.

  OBRES DE MILLORA I SANEJAMENT A TRAVÉS
  DEL PLA D’OCUPACIÓ

Durant el mes de febrer es van realitzar diverses obres de millora i sanejament d’instal·lacions 
municipals. Aquest treballs, que es van dur a terme a través dels Plans d’Ocupació del SOC i 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb sis operaris, es van organitzar en quatre 
dies amb la següent programació i actuacions:

   3 de febrer

   -  Es repara l’arqueta de clavegueram carrer del Portell.
   -  Es repara l’arqueta del carrer de la Font.
   -  Es repara l’arqueta del Casal.

   6 de febrer

   -  Es continua la reparació de l’arqueta del Casal.

   7 de febrer

   - Col·locació de la tanca de protecció sobre la balma dels rentadors.

   8 de febrer

   -  Continuació dels treballs de col·locació de la tanca de protecció sobre la balma dels rentadors.
   -  Es repara la tanca de la plaça de les escoles que es va trencar pels episodis de fort vent.
   -  S’esporguen els arbres del carrer de les Pruneretes.

FINALITZA LA 2A FASE DELS 
RENTADORS MUNICIPALS

A fi nals de desembre de 
2016 van fi nalitzar les 
obres de la 2a fase de re-
habilitació dels rentadors 
municipals.

Aquesta fase ha consistit 
fonamentalment en la res-
tauració dels vasos dels 
rentadors, dels panots ver-

mells i part de l’entorn; intervenció que ha permès recuperar 
l’aigua dels safareigs. 

Els treballs han tingut un cost total de 6.168,29 €, dels quals 
5.073,27 € han estat subvencionats per la Diputació a través 
de la subvenció per a inversions en edifi cis patrimonials 2016.

 MILLORA DEL PAVIMENT DEL           
 CARRER DELS FREGINALS 

L’Ajuntament de Vilanova de Prades va 
realitzar una actuació de millora del 
paviment del Carrer dels Freginals.

Aquestes obres es van plantejar amb 
caràcter provisional perquè aquest vial 
ha de ser objecte de transformació en 
futures fases d’obra de millora de cla-
vegueram públic. Per tant, es buscava 
una solució temporal que no tingués 
un elevat cost.

ES PRESENTA LA CAMPANYA 
“CASA NOSTRA, CASA VOSTRA”

El dia 5 de febrer va tenir 
lloc la presentació de la 
campanya “Casa nostra, 
casa vostra” a la Conca de 
Barberà, a la sala de les 
Corts Catalanes del claus-
tre de Sant Francesc de 
Montblanc.

Aquesta campanya neix amb la voluntat de donar respos-
ta a la crisi migratòria que viu Europa i el món, i agrupa 
diferents persones, col·lectius, ONG, entitats i empreses 
culturals d’arreu del país.

L’Ajuntament de Vilanova de Prades hi va ser present amb 
la intenció de tenir-hi un paper actiu.


