TOT PREPARAT PER
LA 44a FESTA DE LA
CASTANYADA I 33è
MERCAT
L’Ajuntament de Vilanova de Prades
ja ho té tot a punt per a la nova edició
d’aquesta festa tan emblemàtica.
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VILANOVA DE PRADES JA TÉ GEGANTA! SUMARI
PORTADA

El dissabte 20 d’octubre tindrà lloc la inauguració de la 6a exposició col·lectiva de
pintura Homenatge Àngel Garcia, comissariada pel Sr. Rafa Núñez, a les 12 del migdia, a l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua. El
mateix dia, a les 19 hores, a l’Espai Cultural les Escoles es presentarà el llibre Bolets de les Muntanyes de Prades i bosc de
Vimbodí i Poblet, a càrrec del Sr. Francisco
Barrajón.
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Durant el cap de setmana següent, dissabte 27, a les 21.30 h hi haurà el sopar
popular organitzat pel Casal i la posterior
festa de la Castanyada. I l’endemà, dia 28
d’octubre, se celebrarà el 33è Mercat de
la Castanyada, que obrirà portes a les 9 h
amb el tradicional esmorzar popular, i durant el qual es podrà gaudir de la mostra
de folklore i dels castells dels Torraires de
Montblanc.
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També es poden consultar totes els actes
a www.vilanovadeprades.cat, xarxes socials, a les aplicacions FesCat i ebando i
als webs de turisme.
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Tornada

LÍNIA VILANOVA DE PRADES - REUS
Anada

La Salvadora Pereandreu és la primera
geganta castanyera documentada de
Catalunya i deu el seu nom al patró i a la
campana més emblemàtica de la localitat i a una de les varietats de castanya.

cietat la passada diada de Sant Salvador.
L’element ha despertat interès en nombrosos col·lectius del món geganter, que
ja han vingut a fotograﬁar-la i a dedicar-li
reportatges (revista Gegants núm. 123).

Després d’anys de treball per poder-la fer
realitat, l’Ajuntament la va presentar en so-

És obra dels artistes Ferran S. Rey i Marina B. Cubells.
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Ajuntament

TROBADA DE GEGANTS NOBLES
AMB MOTIU DE L’ANY V855
Dins dels actes del programa de l’Any
V855 i que commemoren els 855 anys
de la donació reial de Vilanova a Pere
d’Avellà, tindrà lloc una trobada de gegants i gegantes nobles de la Conca
de Barberà i de les comarques veïnes
que se celebrarà el proper diumenge
28 d’octubre, també en el marc del 33è
Mercat de la Castanyada.

sin part d’aquesta programació anual
commemorativa. Així doncs, durant la
mostra de folklore de la Festa es podran
veure diferents gegants i gegantes que
representen personatges de la noblesa de les nostres contrades i del país. A
més, es comptarà per primera vegada
amb la nostra nova geganta castanyera,
la Salvadora Pereandreu.

Amb aquesta trobada, l’organització ha
volgut que la Festa i Mercat de la Castanyada de Vilanova de Prades formes-

A ﬁnals d’any, i per concloure l’any V855,
es farà l’acte inaugural i de descobriment del monument commemoratiu.

Ajuntament
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CARTA D’AGRAÏMENT PER LES COL·LABORACIONS DE LA
FESTA MAJOR 2018

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “VILANOVA DE PRADES. COM EL
MESTRE CIVERA VA REVOLUCIONAR EL POBLE”

L’Ajuntament de Vilanova de Prades vol donar les gràcies a tots
aquells veïns i veïnes, entitats i empreses que han fet possible la nostra Festa Major 2018.

L’11 d’agost es va presentar el llibre “Vilanova
de Prades. Com el mestre Civera va revolucionar el poble”, de Salvador Domènech. L’acte
va comptar també amb la presència del Manel
Civera, mestre de l’escola de Vilanova durant
els cursos 1976-1978 i de la majoria d’alumnes
d’aquell curs, que no es van voler perdre aquesta emotiva presentació.

Les nostres festes es poden celebrar any rere any també gràcies
a l’aportació de molts vilanovins i
vilanovines i empreses que volen
contribuir amb la nostra cultura,
ja sigui a través de donatius o amb
capital humà.
L’organització és conscient del
caràcter voluntari de les aportacions a la festa; però com a
col·laboradors indispensables es
vol agrair el vostre esforç desinteressat per haver contribuit en tenir un altre any de Festa Major per
qualsevol de les múltiples maneres
de fer-la possible: donatius, muntatge d’actes, compra de martxandatge... També es vol reconèixer la
implicació del nostre jovent en diferents activitats i per fer ballar la
Salvadora Pereandreu.
Aquest vol ser un modest reconeixement a tots i totes vosaltres. Moltes
gràcies!

ENTITATS I EMPRESES
Diputació de Tarragona

Aguilar-Estivill

Consell Comarcal - Oﬁcina jove

Altés-Castro

Societat Caçadora Vilanovense

Anguera-Sans

Bar Restaurant El Casal

Anònim (Bústia ciutadana)

Càmping Resort Serra de Prades

Benet-Llaó

Bosir, SA Instal·lacions elèctriques

Buqué-Serra

Compartim Espais

Buseu-Sanchez

Construccions Vilalta, SCP

Cabanes-Pacheco

Construccions Claudi Lladó, SL

Cabré-Musté

Agrícola Montsant

Conesa-París

Juan Antonio Jiménez Instal·lacions i Manteniment

Domènech-Oller

Limpiezas Verpa

Espasa-Treig

Celler Vega Aixalà

J. Salvador Espasa

Restaurant Ca la Montserrat

J. Baltà Gil

Jordi Espasa Domènech Construccions i Reformes

Jiménez-García

Artur Miró Terapeuta en DPC

Llauradó-Sanahuja

Queviures La Pallissa

López-Bessó

Hidrotuït

Menasanch-Sevil

Signo

Miró-Palau

Vunkers

Pagès-Florensa

Segurdades

Pàmies-Conesa

Excavacions Sans

Mariejas-Pascual

Impremta Dinatres

Pascual

Civiﬂor

S.Domènech

Vermut Yzaguirre

Sánchez-Vila

Cansaladeria Glòria

Ventura-Marcé

Ferreteria Montblanc

Vila-Miró

Impremta MediusKoloro

Vilalta-Altés

*Col·laboracions fetes en el moment del tancament de l’exercici
comptable de la Festa Major.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE BOLETS DE
LES MUNTANYES DE PRADES
El proper dissabte dia 20
d’octubre, a les 19 hores,
a l’Espai Cultural les Escoles, i en el marc de la
44a Festa de la Castanyada de Vilanova de Prades tindrà lloc la presentació del llibre Bolets de
les Muntanyes de Prades i
Bosc de Vimbodí i Poblet,
de la mà dels seus coautors, el Sr. Francisco Barrajón, la Sra. Adela Mas
i la Sra. Mercedes Pigem.
Aquest
llibre
ens
<<aproximarà a la riquesa micològica de l’entorn,
2
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FAMÍLIES

però també a les seves
ﬂors i plantes autòctones.
Ofereix un inventari de
983 espècies de bolets, i
més de 1.070 fotograﬁes,
en tot tipus d’hàbitats del
territori. El treball constitueix el resum de les espècies fotograﬁades durant
més de 300 sortides de
camp realitzades pels autors. El lector també trobarà una selecció de les
meravelloses orquídies i
ﬂors diverses que poblen
prats i garrigues a la primavera i que ﬂoreixen
ﬁns a principis d’estiu>>.

Un cop acabat l’acte, els assistents van aproﬁtar
per adquirir el llibre i demanar la dedicatòria de
l’autor Salvador Domènech i del mestre Civera.
Posteriorment, es va celebrar un sopar de germanor entre els alumnes, autor i mestre que va
servir per reproduir la mateixa fotograﬁa que
apareix a la portada del llibre, però uns quants
anys després.
Durant el curs 1976-77, el mestre Civera i els
alumnes de l’escola vilanovina, van realitzar
un treball de recerca del municipi que va acabar amb la publicació d’un llibre: Vilanova de
Prades, pels alumnes del curs 1976-77. Per
commemorar els quaranta anys d’aniversari,
l’Ajuntament de Vilanova de Prades va considerar oportú fer-ne una reedició dins del marc de
l’Any commemoratiu dels 855 anys de la donació reial de Vilanova a Pere d’Avellà. Salvador
Domènech, editor i veí del municipi, va rebre
encantat l’encàrrec de fer-ne aquest reedició,
però es va replantejar poder fer un llibre nou

Vilalta-Gallart

L’APOSTA PER UN
CEL NOCTURN DE
QUALITAT
L’Ajuntament de Vilanova de
Prades ja fa temps que ha
apostat per un cel nocturn de
qualitat i treballa per reduir la
contaminació lumínica amb el
canvi de làmapdes LED en les
seves darreres actuacions a
la via pública. El sistema LED
permet reduir el consum i
millora l’eﬁcìencia energètica del municipi. El consistori
pretén unir-se a la iniciativa
del Departament de Territori
i Sostenibilitat per protegir la
qualitat del cel nocturn de les
Muntanyes de Prades.
Ajuntament

que inclogués el treball del alumnes, però també tota la metodologia Freinet, utilitzada pel mestre Civera. Així doncs, el nou llibre
inclou un estudi d’aquest mètode d’aprenentatge, entrevistes al
mestre i als seus alumnes, i una actualització de dades del mateix municipi que en compara l’evolució en el temps.

SETENA EDICIÓ DEL RECITAL POESIA | MÚSICA | CULTURA
El 19 d’agost va tenir lloc a la Sala del Casal la setena
edició del Recital Poesia | Música | Cultura de Vilanova de Prades.
Aquest any, es va voler dedicar el recital a poeteses per
reivindicar el paper de la dona a la literatura. Poeteses
com Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Olga Xirinacs entre d’altres, van omplir el repertori del recital.
A més, l’acte va comptar amb la lectura del conte de
Maria Aurèlia Capmany, “Fumar o no fumar: vet aquí la
qüestió”, així com de diversos poemes per commemorar el centenari del seu naixement i l’Any Maria Aurèlia
Capmany.

piano. En la segona part, iniciada minuts després del
respir musical de piano, es van poder escoltar poesies
de M.M.Marçal, Abelló o de Martí i Pol, l’únic poeta de
tot el recital, del qual se’n va escollir el poema Elionor.
Finalment, l’acte va acabar amb l’entrega d’un reconeixement a les rapsodes Angelina Marcé, Lourdes Gabarrón i Gemma Pedrola, i a la pianista, Fàtima Miró, per
part de l’alcalde de la localitat, Artur Miró.

El recital, de dues parts, va iniciar-se amb les paraules
del regidor Eloi Menasanch, que va agrair la participació
de les veïnes que van fer possible l’edició d’enguany, i
va remarcar la importància de fer cultura des dels pobles i l’orgull d’haver tirant endavant un recital que ja
està consolidat.
Aquesta primera part comptava amb el conte de Maria
Aurèlia Capmany i diverses poesies, acompanyades de
Ajuntament
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INAUGURACIÓ DELS RENTADORS MUNICIPALS: UNA
APOSTA PER LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

COMENÇA EL PROCÉS PARTICIPATIU D’ELABORACIÓ DE
LA CARTA DEL PAISATGE DE LA CONCA DE BAERBERÀ

El 21 de juliol va tenir lloc l’acte inaugural de la rehabilitació dels rentadors municipals de Vilanova de Prades.

En marxa els processos participatius de redacció de la Carta del Paisatge.
Els mesos d’octubre i novembre s'inicien els cicles de processos participatius i de concertació per a la redacció de la Carta del Paisatge de la
Carta del Paisatge que es realitzaran en dos cicles.

L’acte es va iniciar amb els parlaments de les autoritats
locals i amb les paraules de la veïna Conxita Musté, que
es va dirigir al públic assistent per donar a conèixer les
vivències als rentadors i les diﬁcultats del moment. Posteriorment, l’alcalde Artur Miró va descobrir la placa inaugural que testimoniarà aquest moment. Finalment,
es va fer un brindis i piscolabis de celebració.

El primer cicle tindrà lloc durant el mes d’octubre, els dies: 18 d’octubre a
Vimbodí, 19 d’octubre a Sarral, 25 d’octubre a Santa Coloma de Queralt, i
26 d’octubre a Montblanc, en què es deﬁniran les unitats de paisatge de
la Conca de Barberà.
El segon cicle se celebrarà durant el mes de novembre els dies: 26 de
novembre a Conesa, 27 de novembre a Les Piles, 28 de novembre a Vilaverd i el 30 de novembre a Solivella, en els quals s’acordaran els objectius de qualitat paisatgística de la comarca.

Tant alcalde com regidors van voler posar de manifest
la importància de posar en valor el patrimoni com a
tresor local, que enorgulleix als veïns i veïnes, i permet
conèixer el poble a tots aquells que decideixen visitarnos. Quan visitem un poble que estima el que té i cuida
el seu patrimoni, es nota, s’agraeix, i sempre et queden
ganes de tornar.

Els tallers participatius es realitzaran a les 18.30 h i hi podrà participar
qualsevol ciutadà o entitat que gestioni, protegeixi, o tot i no tindre-hi
una implicació directa, vulgui assumir alguna responsabilitat vers el paisatge de la comarca.

Fins al 2015, els rentadors municipals estaven en total
estat d’abandonament, ﬁns que, a l’estiu d’aquell any,
un grup de voluntaris, amb el suport de l’Ajuntament,
decideixen fer una jornada de neteja i desbrossament
de l’espai; a partir d’aquest noment, es decideix dedicar
la subvenció d’inversions a patrimoni de la Diputació a
la recuperació d’aquests rentadors. Després de diferents fases i tres anys d’obres, els rentadors ja estan totalment recuperats i presenten el seu aspecte original.

Les persones interessades en participar-hi s'han d'inscriure prèviament
a: https://goo.gl/bYK91R

COMPTES GENERALS 2017
ESTAT DE LA TRESORERIA

Amb la ﬁnalització de l’obra, ja es pot gaudir completament d’una de les joies de la corona de la Ruta del
Patrimoni de Vilanova de Prades, ruta senyalitzada amb
panells interpretatius que recorre el patrimoni de la localitat.

TRESORERIA A 31/12/2017
DESCRIPCIÓ

La recuperació dels rentadors ha estat possible a les
subvencions de cultura de la Diputació de Tarragona,
conjuntament amb les aportacions de l’Ajuntament de
Vilanova de Prades.

PAGAMENTS

SALDO FINAL

Formalització

0,00 €

13.271,83 €

13.271,83 €

0,00 €

FORMALITACIÓ

0,00 €

1.888,02 €

1.888,02 €

0,00 €

Formalització cànon d’aigua

0,00 €

11.383,81 €

11.383,81 €

0,00 €

861,35 €

4.502,94 €

2.845,68 €

2.518,61€

Bancs i institucions de crèdit

34.294,43 €

409.773,46 €

311.974,32 €

132.093,57 €

TOTAL TRESORERIA

35.155,78 €

427.548,23 €

328.091,83 €

134.612,18 €

TRESORERIA ANY 2017

Vilanova de Prades va celebrar la Diada Nacional
amb la tradicional cassola de tros.

E n le s s egüents ta ule s e s de ta lle n els
im por ts de l r om a m ent de tr e s or er ia i la
tr e s or er ia de l’Aj unta m ent.

El cap de setmana de la Diada, la nostra localitat va celebrar la Diada Nacional amb la ja tradicional cassola
de tros del mestre Ventura. Una cinquantena de veïns
i veïnes es van aplegar a la Sala del Casal per degustar
aquest deliciós àpat de camp. Durant el dinar, també
es va poder gaudir del vídeo amb el recull fotogràﬁc de
l’Aureli Llauradó.

E l r o man en t de t r es o r er i a no deixa
de s e r un s upòs it que c or r es pondr ia
a ls fons líquids (1) -c a la ix- que tindr ia
l’aj unta m ent s i e ls dr e ts pendents de
c obr a m e nt (2) a c ur t ter m ini venc e s s in i
es c obr es s in en da ta 31 de des e m br e , i
a m b l’im por t d’a ques ta r ec a pta c ió i els
fons líquids en dita da ta s e s a tis fes s in
le s obliga c ions pende nts de pa ga m ent
(3) a c ur t te r m ini, en el s upòs it que ta m bé ve nc es s in en da ta 31 de des e m br e .

Els actes de la Diada van culminar amb l’acte solemne el
mateix matí del dia 11 de setembre amb l’hissada de la
Senyera a la nova Plaça Pere d’Avellà i amb el cant dels
Segadors.
Butlletí d’informació municipal

COBRAMENTS

Caixa operativa

CELEBRACIÓ DE LA DIADA AMB LA CASSOLA DE TROS
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SALDO INICIAL

Ajuntament

Ajuntament

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017
COMPONENTS

IMPORTS 2017

IMPORTS 2016

1) Fons líquids

134.612,18 €

35.155,78 €

2) Drets pendents de cobrament

178.258,80 €

205.183,76 €

3) Obligacions pendents de
pagament

27.491,03 €

38.782,30 €

0,00 €

0,00 €

285.379,95 €

201.557,24 €

II) SALDOS DE COBRAMENT
DUBTÓS

11.337,74 €

10.038,05 €

III) EXCÉS DE FINANÇAMENT
AFECTAT

126.144,54 €

121.173,83 €

IV) ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS
(I-II-III)

147.897,67 €

70.345,36 €

4) Partides pendent d’aplicació
I) ROMANENT TRESORERIA
TOTAL (1+2-3+4)
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OBRES DE MILLORA A L’ENTORN DEL CAMP DE POBLET

ACTUALITZACIÓ SUBVENCIONS 2018
Tal com s’informa sempre en tots els números del butlletí, l’Ajuntament de Vilanova de Prades presenta projectes
d’activitats i inversions a les diferents línies de subvenció de la Diputació de Tarragona. A continuació es detallen
les dades actualitzades de les subvencions que s’han resolt des del darrer número de butlletí.

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

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

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

Actuacions de grups realitzades durant l’any

Activitats culturals singulars i extraordinàries

Any commemoratiu 855 anys de Vilanova

877,02 €*
Sol·licitada

Durant el passat mes d’agost es va realitzar l’obra
de millora de l’entorn del Camp de Poblet, que va
consistir en la construcció d’un mur de contenció
amb pedra d’escullera per evitar la pèrdua de terrent del camp i per assegurar el camí d’accés. en
els darrers temps, el camí estava en mal estat a
causa de les pluges que havien obert diversos córrecs de considerable dimensió.
L’actuació, realitzada millora l’accés, el drenatge de
l’aigua i ordena tot l’entorn.

9.445 €
3.514,87 €*

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

ESTAT
1.869,05 €*

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

2.566,71 €*

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

3.130,94 €*

Subvenció de caràcter expecionals del SAM

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

Sol·lictada**

TASQUES DE CONSERVACIÓ DE LA CARRETERA VELLA
A ﬁnals del mes d’agost també es va dur a terme
una actuació per a la conservació de la carretera
vella per tal de mantenir en les millors condicions
possibles aquesta via.

*Import concedit

El camí tenia trams en molt mal estat amb un gran
nombre de clot i esvorancs al ferm i que en episodis de pluja haurien anat a més. Amb aquesta actuació se’n recupera tot el traçat i es podrà gaudir
de nou d’aquest espai que també és lloc de passeig
de molts veïns i veïnes.

** 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 estalvi en el consum de gasoil que fa funcionar el grup.

6a EXPOSICIÓ COL·LETIVA DE PINTURA
HOMENATGE ÀNGEL GARCIA
Dissabte dia 20 d’octubre tindrà lloc la inauguració de la 6a exposició col·lectiva
de pintura “Homenatge Àngel Garcia”, comissariada pel Sr. Rafa Núñez, veí del
municipi. Aquesta exposició és un recull d’obres de tots els estils pictòrics i que
tenen una estreta vinculació amb Vilanova de Prades, ja sigui perquè els seus
autors són veïns o veïnes de la localitat, o bé perquè l’obra representa algun
indret del municipi.
L’acte inaugural tindrà lloc a les 12 del migdia, a l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua i comptarà amb la presència del comissari de l’exposició, autoritats locals i
autors de les obres, i s’acompanyarà d’un petit brindis inaugural.
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