L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES LIQUIDA
TOT EL DEUTE
A la darrera sessió plenària de
l’Ajuntament, de data 21 de desembre de 2018, es va donar compte de
la liquidació del préstec que encara
quedava pendent de les operacions
de crèdit que s’havien fet antigament.
L’any 2003 es va concertar un préstec
per a la renovació de canonada d’aigua
i nou dipòsit i la remodelació de
l’Ajuntament, per un valor de 70.000
€; un segon préstec l’any 2006 per a
la millora de l’abastament d’aigua fases 1, 2 i 3 i l’adquisició de la ﬁ nca del

Colomer, per valor de 31.141,34 €; i un
tercer l’any 2010 per a l’arranjament
de les escoles públiques 2a fase i la
renovació clavegueram i paviment
1a fase, per la xifra de 155.512,51 €.
L’Ajuntament va amortitzar els dos primers l’any 2015, i restava pendent una
petita part del tercer crèdit que s’ha
amortitzat a ﬁnals d’aquest any.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vilanova de Prades presenta uns comptes del tot sanejats i amb deute zero.
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L’ANY V855 CLOURÀ AL MARÇ
L’any V855 clourà oﬁcialment el proper mes de març amb la
inauguració del monument commemoratiu de l’efemèride.

V

855
anys

De manera oﬁcial, al març del passat any 2018 s’encetava la
programació dedicada a la celebració dels 855 anys de la donació reial del lloc de Vilanova a Pere d’Avellà, amb la inauguració de la il·luminació de la façana i campanar de l’església
-tot i que es va haver d’aplaçar en dues ocasions-. Ara, al març
d’aquest any tindrà lloc l’acte de clausura d’aquest esdeveniment de poble.

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha volgut reconèixer aquesta celebració amb un monument representatiu de la localitat, que es col·locarà a la Plaça Pere d’Avellà.
Amb la col·locació del monument, s’aproﬁtarà per fer tasques de manteniment a tot l’espai i s’adequarà
l’entorn amb noves plantes aromàtiques i graves decoratives. L’Ajuntament té previst, en un futur immediat, fer una intervenció global a la plaça per dotar-la de llum i d’un sistema de reg.
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EL NOU CONSULTORI, EL MUSEU DEL FORN I CENTRE
TURÍSTIC I LA URBANITZACIÓ DE LA RELLISCADORA,
LES GRANS INVERSIONS DEL 2019
A la passada sessió plenària del dia 21 de desembre, l’Ajuntament de Vilanova de Prades va aprovar
el pressupost per al 2019, que recull grans inversions. El pressupost per a l’exercici de l’any que arriba és de 372.300,96 € i preveu un total d’inversions
de 129.344,69 €, el 35% del pressupost.
L’Ajuntament es mostra molt satisfet amb aquest
pressupost perquè permetrà tirar endavant projectes de gran importància per al municipi.
Els grans projectes del 2019
L’alcalde, Artur Miró, i el regidor d’Hisenda, Eloi
Menasanch, consideren aquest pressupost com
l’exercici comptable que permetrà tancar projectes
amb un gran interès i d’altres que continuaran amb
les grans obres de consolidació i millora de serveis.
Així, d’aquest total de 129.344,69 €, la partida més
gran és de 49.998,40 € es destinarà a camins municipals; 44.000 €, a la continuació de l’arranjament
dels serveis de clavegueram i renovació de carrers,
les obres dels quals, seran al carrer Sant Salvadortram Relliscadora i suposaran també la urbanització
del parc i mirador de la relliscadora; 13.800 € es dedicaran a continuar amb el canvi d’enllumenat led;
2.000 € que es destinaran a mobiliari ubrà; i 4.500
€ al monument commemoratiu de l’Any V855 Pere
d’Avellà i la urbanització de la nova plaça.
Un nou consultori mèdic i el centre turísitc
Totes les inversions són de gran rellevància, però
l’Ajuntament en destaca dues que milloraran els
serveis d’atenció als nostres veïns i veïnes i d’altres
que suposen un reforç al sector turístic i un nou esforç en la recuperació del nostre patrimoni.
Així, l’Ajuntament dedicarà, per una banda, 6.000
€ al nou consultori mèdic local que se situarà a la
Ajuntament

planta baixa de la Casa Consistorial, i que tindrà
tots els serveis en una sola sala de consultes i
una sala d’espera separada, més àmplia i més còmode per als pacients. La motivació del canvi és
oferir un millor servei i poder recuperar un espai
d’interès patrimonial com és l’antic forn, que actualment es troba a la sala d’espera; situació que
fa incompatible la convivència entre els dos espais sense causar molèsties.
Per altra banda, es dedicaran 3.295,73 € i 5.750
€ en dues partides diferents per recuperar l’antic
forn del municipi, situat també a la planta baixa
de la Casa Consistorial, i per museïtzar l’espai,
i crear un punt d’informació turística en el qual
tota persona trobarà la informació turísitca que
ha editat l’Ajuntament aquests darrers anys i un
espai de divulgació del patrimoni local amb plafons
informatius.
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LA FIRA DE LA TÒFONA, UN ÈXIT QUE ES CONSOLIDA COM
EL GRAN ESDEVENIMENT D’HIVERN DE LA LOCALITAT
El dia 12 de gener, va tenir lloc la 3a Fira de la tòfona
negra amb un èxit rotund. La Fira es va inaugurar a
dos quarts de deu del matí a la Sala del Casal, amb la
presència del representant territorials del Departament
d’Agricultura, el Sr. Àngel Xifré, l’alcalde de la localitat,
Artur Miró i de Tòfona de la Conca, Dídac Espasa. Un
cop fets els parlaments, es va donar inici de la jornada tècnica que aquest any tractava sobre la ‘Qualitat,
conservació i diferenciació d’espècies de tòfones’, que
va anar a càrrec del doctor Pedro Marco, investigador
del Centro de Investigación y Tecnologia Agroalimentaria de Aragón (CITA). A les 11 hores, a la mateixa Sala del
Casal, es va celebrar el showcooking de la mà del xef del
restaurant Quatre Molins, de Cornudella de Montsant,
Rafel Múria, que va elaborar plats amb tòfona i mel. El
show, va aplegar més d’un centenar de persones a la
sala i evidencia la gran possibilitat que ofereix la tòfona a la gastronomia. Mentrestant, al recinte ﬁral, obria
portes la ﬁra de productes Km 0 i elaborats amb tòfona
així com d’expositors del Centre Tècnològic i Forestal
de Catalunya (CTFC) o d’Inotruf. Els visitants, van poder
gaudir de productes de qualitat i de proximitat com el vi
del celler local Vega Aixalà, embotits, formatges i fer els
tastos amb tòfona i vi que s’hi oferien.

VILANOVA DE PRADES JA FORMA PART DE LA TAULA DEL
FRANCOLÍ
Es fa efectiva la incorporació de Vilanova de Prades i Vallclara a la Taula, i l’objectiu és la creació
del Camí del Francolí, un traçat ciclable entre
l’inici, a Vilanova i el ﬁnal, a Tarragona.

de senyalització del camí, dels trams i de la recerca
del ﬁnançament necessari per fer-los efectius. Està
previst, també, realitzar un estudi per al model de
gestió i per a les actuacions de conservació i repaEl dia 10 de gener d’aques any, es van reunir els re- ració que els ajuntaments i la Diputació hauran de
presentants dels consells comarcals, alcaldes i re- realitzar.
gidors dels 21 municipis que integren la Taula del La Taula del Francolí està integrada pels 21 muFrancolí, constituïda el setembre de 2017, i la dipu- nicipis de l’eix principal del riu Francolí, que de la
tada de Medi Ambient de la Diputació per conèixer capçalera ﬁns a la desembocadura són: Vilanova
l’estat actual del projecte del Camí del Francolí. A de Prades, Vallclara, Vimbodí i Poblet, l’Espluga de
més es va fer efectiva la incorporació a la Taula dels Francolí, Montblanc i Vilaverd (a la Conca de Barajuntaments de Vilanova de Prades i de Vallclara.
berà); La Riba, Valls, Alcover, El Milà, Vallmoll, La
Masó, El Rourell i Els Garidells (a l’Alt Camp); El MoA la trobada, s’han presentat els treballs realitzats
rell, La Pobla de Mafumet, Perafort, Constantí, Els
durant el 2018 per la Comissió de seguiment de la
Pallaresos i Tarragona (al Tarragonès), L’Entitat MuTaula, així com l’avantprojecte del Camí del Frannicipal Descentralitzada de Picamoixons, els 3 concolí, amb una proposta de traçat per a l’itinerari cisells comarcals de l’ambit dels municipis: Conca de
clable per a la mobilitat no motoritzada que recoBarberà, Alt Camp i Tarragonès, i la Diputació de
rre el curs del riu al complet. També s’ha presentat
Tarragona. Té com a objectiu agrupar els esforços
l’estudi preliminar de conservació i millora ambiende tots els agents implicats per aconseguir crear un
tal del riu que ha de ser el punt de partida per als
eix transitable que permeti el passeig a peu al llarg
treballs que s’han de realitzar aquest 2019. A partir
del Francolí i potenciar, a l’hora, la millora ambiend’ara, els passos a seguir es concreten en la redactal del riu i del seu espai ﬂuvial.
ció dels projectes bàsic i executiu del conjunt del
Camí del Francolí, així com la deﬁnició del projecte Font: dipta.cat

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
El servei de recollida de voluminosos del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà s’ofereix tots els dimarts. Per aquest motiu, l’Ajuntament
demana la col·laboració ciutadana per deixar els residus voluminosos
els diumenges o dilluns al costat de l’illa de contenidors del Carrer dels
Freginals. D’aquesta manera es preveu reduir la presència d’aquests
residus durant els dies de la setmana que no hi ha servei de recollida.
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
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Servei de recollida
dilluns

Amb aquesta intervenció es milloren els accessos a
les Pruneretes des dels Freginals i Font i s’adequa
la principal via d’accés a la Font Vella.

L’organització de la ﬁra valora molt positivament aquesta nova edició, i considera que es pot considerar un esdeveniment consolidat que comença a ser un referent
a arreu del territori. “Veiem un abans i un després entre
la ﬁra del 2018 i la d’aquest any” aﬁrma l’alcalde Artur
Miró. “Es veu moltíssima més gent del sector professional però sobretot de curiosos que ha cregut que trobarien una bona ﬁra a Vilanova de Prades, i així ha sigut.
Hem arribat segur als més de 500 visitants”. “Els participants del concurs queden molt contents i feliciten
l’organització de l’esdeveniment. Això ens anima a continuar apostant i treballant perquè aquesta ﬁra creixi any
rere any i doni a conèixer aquest tresor gastronòmic”.

Durant la ﬁra, també es va celebrar el 3r Concurs de gossos tofoners amb un total de 16 participants; l’autèntic
reclam de la ﬁra per aquell públic més curiós i menys
coneixedor del món de la tòfona. El concurs, que consistia en localitzar tòfones als tancats preparats per a cada
participant amb un temps cronometrat, va generar una
gran expectació entre el públic assistent. El primer premi, se’l va endur l’Ernest Capdevila, de Lleida i la seva
gossa Lila; el 2n premi, en Marc Solé, de Sant Vicenç de
Castellet i el seu gos Bruc; i el tercer, En Nil Camps, de
Cabrils i el seu gos Dai. La resta de participants també
van obtenir un detall i diploma de participació. Van fer
acte d’entrega dels premis els organitzadors de la Fira,
l’Ajuntament de Vilanova de Prades i Tòfona de la Conca.

diumenges

A mitjan desembre del passat any, es va dur a terme
una actuació d’arranjament al Carrer de les Pruneretes, que estava molt malmès pels diversos episodis de pluja que es van anar succeïnt en els mesos
anteriors, que havien obert diversos córrecs. El carrer presentava un molt mal estat i diﬁcultava la circulació per aquesta via i l’enllaç amb els Freginals.

Cap a les 14 hores, va tenir lloc el dinar trufat, la novetat
d’aquesta edició, a través del qual es van poder degustar un total de cinc tapes, una de les quals les postres,
totes elles elaborades amb tòfona. I cap a quarts de
cinc, es va presentar el llibre “Bolets de les muntanyes
de Prades i boscos de Vimbodí i Poblet”, a càrrec dels
seus autors, Francisco Barrajón, Adela Mas i Mercedes
Pigem.

El concurs de gossos tofoners, un referent.

Període de dipòsit

S’ARRANJA EL CARRER DE LES PRUNERETES

dimarts
Ajuntament

Ajuntament
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