855
Vanys

Núm. 7
Juliol18

Aj u n t a m e n t
V i l a n o v a

d e

P r a d e s

Butlletí d’informació municipal

SUMARI
PORTADA

PÀG.

- EN PORTADA.................................................................1

L’ESTIU A VILANOVA DE PRADES
ARRIBA CARREGAT DE FESTA

- NOVA WEB MUNICIPAL...............................................1

NOTÍCIES
- SANT ANTONI 2018....................................................2
- SANT JOAN 2018.........................................................2
- LES PISCINES OBREN PORTES.....................................2
- EL PARC INFANTIL, A PUNT........................................2

HISENDA

V855
FESTA MAJOR
FLAÜTADA
SANT ROC

- SUBVENCIONS 2018...................................................3

OBRES I ACTUACIONS
- POSADA A PUNT DE LA SALA.....................................4
- OBRES MENORS..........................................................4
- OBRES DELS RENTADORS..........................................4
- OBRES CARRER SANT SALVADOR..............................5

MÉS NOTÍCIES

9 DIES DE FESTA
+ DE 60 ACTES PROGRAMATS

- ANY V855.....................................................................6
- ESTIU D’INAUGURACIONS..........................................6
- NOU FULLET TURÍSTIC................................................7
- ES RESTAURA LA CAMPANA MONTSERRAT..............7
- TRANSPORT COMARCAL............................................7

LA CONTRAPORTADA

EL DOMINI VILANOVADEPRADES.CAT
ESTRENA WEB
Després de mesos de feina preparant
el canvi de web, el nou portal serà
una realitat ben aviat.

Ajuntament de Vilanova de Prades
Consultori mèdic
Jutjat de Pau
Casal de Vilanova de Prades
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Ajuntament

977 86 90 56
977 86 90 02
977 86 90 56
977 86 90 21
977 86 12 32

Edita: Ajuntament de Vilanova de Prades
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
www.vilanovadeprades.cat
ajuntament@vilanovadeprades.cat
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L’Ajuntament ha treballat amb el Consell Comarcal i Diputació per fer el canvi
al nou sistema, adaptar formats i revisar i renovar contignuts. El nou web
presenta un aspecte més modern i intuïtiu, adaptat a les tecnologies actuals
i amb conﬁgruació apta per a tauletes
i telèfons mòbils, que fan la navegació més còmode al visitant. S’han creat
nous apartats i creat enllaços que contenen major informació i més pràctica.
Ajuntament

- TELÈFONS D’INTERÈS..................................................8

Aquest portal queda integrat al paraigües de l’Entorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona, que n’assumeix el manteniment i
millores.
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FESTIVITAT DE SANT ANTONI

LES PISCINES OBREN PORTES

El 13 de juny, Vilanova de Prades va celebrar la festivitat
de Sant Antoni de Pàdua, festa local al municipi, amb els
actes religiosos tradicionals i una paella popular que va
organitzar el Restaurant El Casal amb motiu de la festa.

El passat cap de setmana de Sant Joan, les piscines municipals del municipi van obrir les seves portes i inaugurant la temporada d’estiu.

Dies abans, l’Ajuntament havia presentat els actes i el
cartell, en què s’hi representava el rosetó de la façana
principal de l’ermita i se’n destacaven els colors dels vitralls.

L’Ajuntament ha congelat un any més les tarifes, per la
qual cosa, els preus de les entrades i abonaments seguiran sent els d’anys anteriors. L’horari d’obertura serà de
10 h a 15 h i de 16 h a 19 h.

SANT JOAN OBRE L’ESTIU 2018
Un any més, Vilanova de Prades va celebrar la revetlla
i Sant Joan amb una programació especial. Com ja és
costum, la tarda del 23 de juny, les autoritats locals es
van desplaçar ﬁns a l’Espluga de Francolí per participar
a la cercavila de recepció de la ﬂama del Canigó. Durant
el recorregut de la cercavila, es va inaugurar la remodelada plaça de Sant Isidre de l’Espluga -indret on s’hi
emplaçava l’antiga gasolinera-; i passades les set de la
tarda, l’Ajuntament de Vilanova de Prades rebia la ﬂama
que es traslladaria ﬁns a la localitat per encendre la seva

L’AJUNTAMENT EDITA UN FULLET AMB LES PRINCIPALS
RUTES DE VILANOVA DE PRADES
El nou fullet recull les principals rutes que es poden fer
pels camins del municipi, amb una part descriptiva de
la ruta, i una ﬁtxa tècnica amb les dades necessàries.
Els recorreguts que s’hi recullen són: La Ruta del Patrimoni i les portals adovellats, La Cova dels Calaixos i
Punta del Curull, Vilanova pel camí vell de Cornudella i
els Plans, Vilanova - Prades pel Coll del Pubill i Vilanova
- Vallclara - Vimbodí.

A més, l’Ajuntament ha demanat al Consell Comarcal
la reedició del tríptic del Camí als Calaixos de l’Ereldo i
Punta del Curull per actualitzar-ne les dades, logotips i
format. Aquest nou tríptic es podrà trobar al web municipal, al portal de Turisme i en format paper.
Amb aquest nou material, ja seran tres els fullets turístics que estaran a disposició del visitant en format
digital; i dos d’ells, també en paper.

foguera. Instants després, es va fer una foto de família
amb els vilanovins que eren presents a l’acte d’encesa
del peveter.
A dos quarts de deu de la nit, es va encendre la foguera
al denominat Camp de Poblet, moment en què molts
assistents van aporﬁtar per tirar petards. Posteriorment, va tenir lloc el sopar de revetlla que va organitzar
El Casal. L’endemà, dia 24 de juny, es tancaven els actes
de Sant Joan 2018 amb la xocolatada i coca.

L’AJUNTAMENT RESTAURA LA CAMPANA MONTSERRAT
En actes destacats, la campana Montserrat es podrà voltar manualment
gràcies al procés de restauració.

Recepció de la ﬂama del Canigó.

Vilanovins i vilanovines assistents a l’acte.

Durant la primera quinzena de juliol, l’empresa Carvajal Campanes ha realitzat les tasques de restauració i recol·locació de la campana Montserrat. Amb
aquesta actuació, l’Ajuntament ha volgut satisfer la reivindicació de col·locar
correctament la campana. Cal tenir en compte que en el moment que es va
col·locar la campana en substitució de la principal, la creu que hi ha a la panxa
de la campana va quedar mirant cap a l’interior del campanar, quan la seva
correcte orientació és mirant a l’exterior. A més, s’aproﬁtarà per restaur-ne
el jou i els tirants, reforçar el batall i anivellar els suports dels coixinets per
poder-la tocar manualment sense perill.
Amb motiu d’aquestes tasques, l’Ajuntament en donarà a conèixer els resultats amb una activitat durant la Festa Major.

Foguera encesa.

Instants abans del sopar de Revetlla.

TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
LÍNIA VILANOVA DE PRADES - MONTBLANC

EL PARC INFANTIL, A PUNT

Anada

L’Ajuntament ha realitzat tasques de manteniment del parc
infantil de davant de les piscines municipals perquè les
instal·lacions puguin iniciar la temporada d’estiu en condicions.
D’aquesta manera, s’ha fet un repàs general als groxadors
i altres elements, i s’ha tornat a llaurar la sorra del parc per
facilitar el joc, treure males herbes i evitar els nius de vespes
i insectes terrers.
Ajuntament

Tornada

Vilanova de
Prades

7.50h

Montblanc

Vallclara

8.00h

L’Espluga
Montblanc

Ajuntament

Anada

Tornada

16.45h

Vilanova de
Prades

8.00h

Montblanc

12.30h

L’Elpluga

17.05h

Vallclara

8.10h

L’Elpluga

12.40h

8.25h

Vallclara

17.30h

Vimbodí

8.20h

Vimbodí

12.50h

8.50h

Vilanova de
Prades

17.40h

L’Espluga

8.30h

Vallclara

13.00h

Montblanc

8.50h

Vilanova de
Prades

13.05h

En període escolar
Servei: de dimarts a divendres
Autocars La Costa

Butlletí d’informació municipal 2

LÍNIA VILANOVA DE PRADES - MONTBLANC

Vacances d’estiu, Nadal i Setmana Santa
Servei: dimarts (reserva prèvia) i divendres
Josep Ma Fabregat (608 191 711)

LÍNIA VILANOVA DE PRADES - REUS
Anada

Tornada

Vilanova
de Prades

6.20h

Reus

18.05h

Reus

8.10h

Vilanova
de Prades

19.55h

Servei: dimarts i dijous
Reserva prèvia
Empresa PLANA
Telèfon 977 547 290
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V855: UN ANY
PLE D’ACTIVITATS
COMMEMORATIVES

V

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha
dissenyat un programa que engloba
totes les activitats que formen part de
l’Any V855 i que commemoren els 855
anys de la donació reial de Vilanova a
Pere d’Avellà. Aquest programa es va
fer arribar el mes de març a totes les
llars i comerços de la localitat per tal
que la ciutadania en pugui conèixer
totes les activitats i les seves dates, i
se’n farà una nova distribució entre els
mesos de juliol i agost.
Durant aquest any commemoratiu podrem gaudir de diferents inauguracions
d’espais patrimonials -en els quals s’hi
han realitzat inversions de rehabilitació o digniﬁcació-, com la il·luminació de
l’església i campanar o dels rentadors
municipals, de xerrades històriques,

exposicions fotogràﬁques, el recital de poesia, l’exposició de pintura
col·lectiva i activitats lúdico-festives i
de folklore com una trobada gegantera el mes d’octubre.
A més, es farà l’acte de descobriment d’una placa d’aniversari dedicada a Pere d’Avellà, i del monument commemoratiu, per clausurar
l’any.

ESTIU D’INAUGURACIONS PER CELEBRAR
UN ANY ESPECIAL
Durant el període d’estiu, tindran lloc diversos actes inaugurals d’espai públic, així com de patrimoni o de diferents exposicions.
Aquest juliol s’inauguraran les obres de rehabilitació
dels rentadors municipals. Després de les tres fases
d’obres per a poder-los recuperar, quedaran totalment
reformats per al gaudi de tothom. D’aquesta manera,
s’haurà recuperat un patrimoni que forma part de la
història del poble i es podrà contemplar completament
restaurat un dels elements patrimonials senyalitzats
que forma part de la Ruta del Patrimoni i dels portals
adovellats de Vilanova de Prades.

SUBVENCIONS 2018
L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha presentat diversos projectes d’activitats i d’inversions a les diferents línies
de subvenció de la Diputació de Tarragona, convocades per a aquest any 2018.

Subvencions de l’àrea del SAC (Cultura)
NOMENCLATURA SUBVENCIÓ

DESTÍ

ESTAT

Equipaments municipals d’interès ciutadà i
edificis singulars i patrimonials

Projecte de recuperació de l’antic forn i museïtzació
de l’espai

5.000,00 €*

Programes i activitats cuturals

Vilanova és Cultura. Activitats culturals 2018

877,02 €*

Publicacions locals i comarcals o d’interès per a la
demarcació de Tarragona

Reedició del llibre Vilanova de Prades dels alumnes
de la nostra escola. Aniversari

En vies de
sol·licitar

Contractació de les activitats incloses a l’ecatàleg per a programacions culturals

Actuacions de grups realitzades durant l’any

Sol·licitada

Activitats culturals singulars i extraordinàries

Any commemoratiu 855 anys de Vilanova

Sol·licitada

Subvencions de l’àrea del SAM (Medi Ambient i Cooperació ens locals)
NOMENCLATURA SUBVENCIÓ
Actuacions de proteccció de la salut pública per
a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida
d’animals domèstics abandonats

DESTÍ

ESTAT

Actuacions contra plagues i servei de recollida
d’animals domèstics abandonats

Sol·lictada

Actuacions de protecció de la salut pública per a la
Actuacions de tractament d’aigua potable (Mantemillora de la qualitat de l’aigua d econsum humà
niment)
(Inversió i Manteniment)

3.942,15 €*

Actuacions de protecció de la salut pública per la
seguretat a les zones de bany (platges i piscines)

Adquisició de material de seguretat i servei de
vigilància de les piscines municipals

3.629,01 €*

Finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics
locals

Millora de les instal·lacions del consultori mèdic

Sol·lictada

Programa especíﬁc de millora de les xarxes
municipals d’aigua i clavegueram i modernització
d’equipaments informàtics (PEXI)

Abastament d’aigua i xarxa de clavegueram del
consultori mèdic

Sol·lictada

Subvenció de caràcter expecionals del SAM

Adquisició i instal·lació de grup electrògen per al
subministrament d’aigua a la població

Sol·lictada**

*Import concedit

l’estructura original dels safarejos, tot i no poder-la observar físicament.
El 5 d’agost, es descobrirà la placa de la nova Plaça Pere
d’Avellà, amb la qual, l’Ajuntament ha volgut reconèixer aquesta ﬁgura que ﬁns a dia d’avui, no té presència
en cap indret de Vilanova de Prades. També a l’agost,
s’inaugurarà l’exposició fotogràﬁca a través de la qual
es podrà fer un repàs dels darrers segles de la localitat.
Lluny de ser una inauguració, el dia 6 d’agost, es presentarà en societat el nostre element festiu que ens acompanyarà, a partir d’aquell moment, a les festes majors i
dates rellevants del municipi.

** L’Ajuntament ha iniciat els tràmits de canvi de destí de la subvenció perquè la inversió es pugui destinar a
l’adquisició i instal·lació de plaques solars enlloc del grup electrògen. D’aquesta manera, s’aposta per les energies renovables i suposarà un estavli en el consum de gasoil que fa funcionar el grup.

A més, també s’ha presentat el projecte de renovació del claveguerm del carrer Sant Salvador (tram Relliscadora)
que donarà continuïtat al projecte global. Es recorda que amb la convocatòria del PAM 2017 (execució 2018) es
realitzen les obres del mateix carrer, en els seus trams inicials.

NOMENCLATURA SUBVENCIÓ
Pla d’Acció Municipal (PAM) Any 2018 (execució
2019)

DESTÍ

ESTAT

Renovació de la xarxa de clavegueram i pavimentació del carrer Sant Salvador (tram Relliscadora)

Sol·licitada

Els rentadors ja disposaven de la senyalització interpretativa de la Ruta, per la qual cosa, om ja podia conèixer
Ajuntament
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POSADA A PUNT DE LA SALA
DEL CASAL

OBRES MENORS

Aquesta mes de juliol es farà una posada a punt
de la Sala del Casal per tal d’acollir totes les activitats d’aquest estiu en bones condicions.
En una primera intervenció es va pintar escenari,
passadís i vestidors; i ara, les tasques consistiran en
reparar i recol·locar les bambolines de l’escenari i
la instal·lació de noves sirgues; així com també es
col·locaran noves cortines a les portes d’accés principals per tal de poder dotar la sala de foscor, en
aquells casos que convingui; a més de ser un element ornamental. Amb aquesta actuació, la Sala del
Casal estarà en les condicions òptimes per acollir les
diferents activitats de l’estiu, i enllestida per a qualsevol altre acte de l’any.

A principis de mes, s’ha
canviat la clau de pas de
l’aigua que dona cobertura al càmping Serra de
Prades, situava al Carrer
de Sant Antoni.
El treball de substitució de
l’antiga clau l’ha realitzat
Instal·lacions i Manteniment Juan Antonio Jiménez.

ACABA L’ÚLTIMA FASE DE LES OBRES DELS RENTADORS
Els rentadors municipals queden totalment restaurats després de tres fases d’obres.
El projecte d’arranjament dels rentadors municipals es va iniciar l’any 2015 amb la primera fase d’execució
de les obres. Posteriorment, se n’han continuat els treballs de rehabilitació durant dos anys més. Aquesta tercera i darrera fase és la que ha posat ﬁ a la totalitat del projecte.
Aquesta obra s’ha realitzat amb el suport de la Diputació de Tarragona.

COMENCEN LES OBRES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
I PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
Les obres d’arranjament del carrer Sant Salvador i de
les seves travesseres ja estan en marxa.
Aquestes obres consisteixen en enderrocs i moviments de terres, restablerts de rases, clavegueram
i drenatge, abastament d’aigua, paviment i acabats;
i representen una actuació sobre un total de 384,75
m2 de superfície, i incorporen una obra de millora
del Carrer del Castell. La millora consistirà en la total transformació de l’aspecte de la via actual amb la
construcció d’un major tram d’escales amb replans i
baranes.
Aquestes obres, a càrrec d’Obres Febial, SL suposen
una inversió total de 110.000 € dels quals 70.944 € són
de dotació directa del Pla d’Acció Municipal (PAM) de
la Diputació de Tarragona i els restants, d’aportació
municipal.
Un cop ﬁnalitzada l’obra, l’Ajuntament continuarà
amb l’execució de la resta de fases del projecte global
d’arranjament de carrers i millora de serveis, seguint
els treballs al Carrer de Sant Salvador (tram Relliscadora). Per aquest tram, l’Ajuntament ja ha presentat
el projecte d’obra a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 de la Diputació, i que s’executarà
al 2019.
Imatges de les obres.

Imatge dels rentadors. 17 de març de 2015

Abans i després dels treballs de neteja del voluntariar i Ajuntament.

Finalització de la 2a fase d’obres.

Imatges de les obres de restauració dels vasos i mur lateral dels rentadors
Ajuntament
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