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TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
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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LÍNIA VILANOVA DE PRADES - MONTBLANC

Anada Tornada

Vilanova de 
Prades

7.50h Montblanc 16.45h

Vallclara 8.00h L’Elpluga 17.05h

L’Espluga 8.25h Vallclara 17.30h

Montblanc 8.50h
Vilanova de 

Prades
17.40h

En període escolar
Servei: de dimarts a divendres

Autocars La Costa

LÍNIA VILANOVA DE PRADES - MONTBLANC

Anada Tornada

Vilanova de 
Prades

8.00h Montblanc 12.30h

Vallclara 8.10h L’Elpluga 12.40h

Vimbodí 8.20h Vimbodí 12.50h

L’Espluga 8.30h Vallclara 13.00h

Montblanc 8.50h
Vilanova de 

Prades
13.05h

Vacances d’estiu, Nadal i Setmana Santa
Servei: dimarts (reserva prèvia) i divendres

Josep Ma Fabregat (608 191 711)

El 5 de gener, Ses Magestats els Reis 
d’Orient van arribar amb novetats.

Des de la Regidoria de Cultura es va voler 
donar un impuls a la Nit de Reis amb la 
incorporació d’algunes novetats de cara 
a millorar aquesta jornada tan especial 
que omple de màgia la nostra localitat.

L’Ajuntament va realitzar noves tasques 
de millora de la decoració general i la Ca-
valcada va recòrrer els principals carrers 
del municipi amb les carrosses dels Reis 
Mags, des de la seva arribada a la localitat 
fi ns al tram fi nal del carrer de Sant Antoni.

Es destaca que aquest any els Reis Mags 
van estrenar nous vestits i indumentària. 
Els dissenys i els treballs de confecció es 
van realitzar des de la mateixa Regidoria 
de Cultura, que va rebre l’encàrrec ex-
prés de SM per tal de renovar-los.

 855
anysV

V  855anysV ELS REIS VAN ARRIBAR 
AMB NOVETATS

L’AJUNTAMENT JA TÉ 
INSTAGRAM

A partir del mes de gener, la consulta 
mèdica serà tots els dilluns a partir de 
les 9 hores del matí.

CONSULTA MÈDICA

L’Ajuntament ha obert un perfi l 
d’Instagram que se suma als seus ca-
nals de comunicació com web, ebando, 
pregons o facebook. Si tens Instagram, 
busca’ns a @vilanovadeprades.

A PUNT PER A LA INAUGURACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT DECORATIU DE
SANT SALVADOR

LES OBRES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
I PAVIMENTACIÓ DE CARRERS EN FASE DE 
LICITACIÓ

Tot preparat per inaugurar l’enllumenat 
decoratiu de l’església de Sant Salvador.

Les obres d’instal·lació de l’enllumentat 
decoratiu de l’església de Sant Salva-
dor van començar el 21 de desembre 
del 2017, i van consistir en la col·locació 
de focus leds, suports i paralumens que 
il·luminen la façana principal i el campa-
nar vistes frontals i laterals. L’actuació 
també incorpora uns rellotges tempor-
titzadors que permetran encendre i apa-
gar l’enllumenat decoratiu a les hores 
corresponents. A més, s’ha recuperat la 
il·luminació de l’interior del campanar i es  
repararà la del rellotge.

Aquesta actuació, que ha comptat amb 
la subvenció de la Diputació per import 

110.000,00 € per a l’arranjament  
de la xarxa de serveis del municipi.

El pressupost de licitació és de     
90.909,08 € sense IVA (110.000,00 
€ IVA del 21 %). El termini 
d’execució serà de tres mesos (del 
19 de març al 19 de junt d’aquest 
any 2018.

L’Ajuntament de Vilanova de Pra-
des va publicar l’anunci de la li-
citació el passat 19 de genera la 
seva seu electrònica i mitjans ha-
bitualsoferta. El termini de pre-
sentació d’ofertes per part dels 
contractants acaba el dia 14 de 
febrer. I la data d’obertura  de 
pliques es publicarà en el perfi l 
del contractant amb una antela-
ció mínima de 5 dies.

Les obres d’arranjament dels ca-
rrers Sant Salvador (via principal  
i lateral), sobre una actuació to-

tal de 384,75 m2 de superfície, i 
que incorpora una obra de millo-
ra del Carrer del Castell, consis-
tiran en enderrocs i moviments 
de terres, restablerts de rases, 
clavegueram i drenatge, abasta-
ment d’aigua, paviment i acabats 
i enllumenat.

Un cop fi nalitzada l’obra, la in-
tenció és seguir executant fases 
del projcete d’arranjament de ca-
rrers i millora de serveis, seguint 
els treballs pels voltants del ca-
rrer Sant Salvador.

Es recorda que les obres supo-
sen una inversió total de 110.000 
€ dels quals 70.944 € són de 
dotació directa del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la Diputa-
ció de Tarragona i els restants, 
d’aportació municipal.

V
L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha acordat 
commemorar el 855è aniversari de la donació 

mes de febrer amb la inauguració del nou en-
llumenat decoratiu de l’església de Sant Salva-

que va fer el monarca 
Alfons II i el seu castlà 
de Siurana, Albert de 
Castellvell, l’any 1163, 
a Pere d’Avellà, amb 
la condició que poblés 
el terme i hi bastís un 
castell.

Motiu d’aquesta efe-
mèride històrica i de 
notòria rellevància pel 
municipi, s’ha dissen-
yat tot un programa d’activitats que es duran a 
terme durant tot l’any 2018, i que es repartirà per 
les cases i punts habituals de la localitat.

Els actes commemoratius començaran aquest 

A més, s’ha dissenyat per a l’ocasió una imat-
ge específi ca que ens acompanyarà tot aquest 
any i que representa la “V” de Vilanova, acosta-
da pels anys de celebració. 

dor que ben aviat ja 
estarà enllestit, i se-
guiran amb xerrades 
de temàtica històrica, 
activitats lúdiques i 
festives, de folklore, 
exposicions fotogràfi -
ques i amb el desco-
briment d’una placa 
commemorativa que 
testimoniï aquest es-
deveniment.

Vilanova de Prades celebrarà aquest any 2018 els 855 anys de la donació de 
Vilanova per part del rei Alfons II i el castlà de Siurana a Pere d’Avellà

LA NEU TORNA A VILANOVA
La neu es va deixar veure el pas-
sat mes de gener, amb els primers 
fl ocs que van començar a caure el 
matí del dia 26. Tot i ser una ne-
vada de poca importància, la neu 
va tenyir de blanc les teulades i ca-
rrers del municipi.

de 4.485,50 €, ha dignifi cat i donat vida a 
l’espai de la plaça de l’església i voltants.

La intenció del Consistori és encendre’l en 
períodes concrets i dates senyalades.
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SUBVENCIONS CONCEDIDES 2017
La passada edició del butlletí Ajuntament informava dels projectes que l’Ajuntament de Vilanova de Prades havia 
presentat a les diferents línies de subvenció de la Diputació de Tarragona. Un cop trancorregut els terminis de 
resolució, els projectes han rebut la concessió de les quantitats que es detallen a les taules següents:

Àrea del SAC (Cultura)

SUBVENCIÓ DESTÍ
IMPORT 

CONCEDIT
Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis 
singulars i patrimonials

Projecte d’il·luminació de l’església de Sant Salvador i 
ermita de Sant Antoni de Pàdua

4.485,50 €

Programes i activitats cuturals Programacions anuals i Castanyada 413,59 €

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

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

convocatòria 2018

Contractació de les activitats incloses a l’e-catàleg 
per a programacions culturals

Actuacions realitzades durant l’any 8.658,10 €

Projectes i activitats culturals singulars extraordinàries
Obres de fi nalització de la rehabilitació i recuperació dels 
renadors municipals

4.424,72 €

Àrea del SAM (Medi Ambient i Cooperació ens locals)

SUBVENCIÓ DESTÍ
IMPORT 

CONCEDIT
Actuacions de proteccció de la salut pública per a la 
gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals 
domèstics abandonats

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

1.216,00 €

Actuacions de protecció de la salut pública per a la mi-
llora de la qualitat de l’aigua d econsum humà (Inversió 
i Manteniment)

Actuacions de tractament d’aigua potable
4.089,72 € Inv.

2.326,35 € Man.

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

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

4.518,64 €

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

Adquisició de material mèdic 1.031,17 €

Programa específi c de millora de les xarxes municipals i 
modernització d’equipaments informàtics (PEXI)

Canvi d’enllumenat municipal i adquisició de nou equip 
informàtic i escàner digitalitzador (e-administració)

2.773,35 €
2.567,65 €

Subvenció de caràcter expecionals del SAM
Adquisició i instal·lació de grup electrògen per al submi-
nistrament d’aigua a la població 

15.599,80 €

ALTRES SUBVENCIONS

- Subvenció per a gestió forestal sostenible a la 
Generalitat de Catalunya amb un import concedit de 
27.316,80 €.

- Subvenció del Consell Comarcal (fruit del conveni 
entre Consell Comarcal i Diputació, per desenvolupar 
el Pla comarcal d’Inversions en millora de camins 2017). 
Import assignat a Vilanova de Prades 3.660,64 €.

- Subvenció de Joventut de la Generalitat de Catalun-
ya,  sol·licitada des de l’Àrea de Cultura, Patrimoni 
i Joventut de l’Ajuntament per import de 1.500 €. 
L’import concedit ha estat de 1.300 €, relatius a les 
activitats de dinamització juvenil de Vilanova de Pra-
des, que inclou tota la programació anual.

Destaquem la nova subvenció del programa específi c 

d’obres per a millora de xarxes bàsiques municipals i 
del programa de modernització d’equipaments infor-
màtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 
(Taula 2), gràcies a la qual, l’Ajuntament de Vilanova de 
Prades ha pogut renovar part del seus equips infor-
màtics i adquirir un escàner digitalitzador neces-
sari per fer el traspàs a l’administració electrònica. (Es 
recorda que a partir de l’octubre d’aquest any 2018, 
entren en vigor les previsions relatives al registre 
electrònic d’apoderaments, registre electrònic, regis-
tre d’empleats públics habilitats, punt d’accés gene-
ral electrònico de l’Administració i arxiu únic electrò-
nic, per la qual cosa les relacions amb l’administració 
hauran de ser per via electrònica (excepte particu-
lars)). L’import concedit per a aquests conceptes és 
de 2.518,78 €. A més, aquesta mateixa subvenció té 
una línia destinada a enllumenat o abastament que 
s’ha dedicat a renovar 9 fanals de davant l’Espai les 
Escoles i tram del Casal. L’import és de 2.773,35 €.

LA FIRA DE LA TÒFONA ES CONSOLIDA I ACONSEGUEIX 
UN NOU RÈCORD
El passat 20 de gener es va celebrar la Fira de la 
tòfona negra i Concurs de gossos tofonaires de Vi-
lanova de Prades.

Més de tres-centes persones van passar per la Fira 
de la tòfona. Aquesta iniciativa que va sorgir de la vo-
luntat de donar a conèixer aquest producte de fortes 
arrels al municipi, i per apropar els amants de la tòfo-
na, incrementa el seu nombre de visitants, expositors i 
professionals del sector.

La fi ra es va inaugurar a quarts de deu del matí amb 
la presència de Dídac Espasa, de Tòfona de la Conca, 
l’Artur Miró, alcalde de la localitat, en Toni Guitérrez, 
conseller comarcal d’Agricultura, i l’Àngel Xifré, director 
dels Serveis Territorals d’Agruicultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Poste-
riorment s’iniciava la jornada tècnica a càrrec de Sergi 
García, investigador del CITA-Aragó, amb la xerrada so-
bre els avenços en el cultiu de la tòfona a Aragó i poste-
riorment la taula rodona amb el Daniel Oliach, del CTFC, 
que va aglutinar més de 150 persones. Paral·lelament 
s’obria el recinte fi ral amb els expositors de produc-
tes de proximitat i les mostres gastronòmiques i meri-
datges. Més tard va tenir lloc el 2n concurs de gossos 
tofonaires que va aplegar 15 concursants d’arreu de 
Catalunya 3 més que l’any anterior-, i que és l’activitat 
que genera més expectació entre el públic en general, i 
a través de la qual van poder veure de primera mà com 
es busquen les tòfones amb els gossos. A la sala del ca-
sal, tenia lloc el showcooking de la mà del xef Francesc 

Arumi, del restaurant Can Jubany, que va elaborar en 
directe plats amb tòfona i presentat per la periodista 
de TV3, Tana Collados, col·laboradora d’Espai Terra.

L’organització, que implica l’Ajuntament de Vilanova de 
Prades, Tòfona de la Conca, l’Associació de productots 
de tòfona de Catalunya i el CTFC, es mostra molt sa-
tisfeta del transcurs de la fi ra i de les incorporacions 
d’aquest any. L’edició passada eren unes jornades tèc-
niques i concurs de gossos, i que per aquest any i se-
güents es va apostar per convertir-la en fi ra i apostar 
fort pel concurs de gosssos com a revulsiu pel públic 
menys del sector. A més, també es va incorporar el 
showcooking i reformular els meritages. L’Ajuntament 
considera que la fi ra ja és un referent el sector tofo-
naire, tot i que cal seguir treballant per implicar més 
col·laboradors per fer-la créixer any rere any.

El 2n Concurs de gossos tofonaires.

El Zac, un pastor belga i el seu amo, el Juan Magaña, 
de 35 anys i veí d’Alcover, van repetir podi. Aquests 
dos companys de viatge van ser els guanyadors del 1r 
concurs celebrat l’any 2017. Amb les competicions, ca-
dascun dels participants ha de trobar quatre tòfones 
enterrades en parcel·les de 3mx3m en un màxim de 
quatre minuts. El guanyador  és qui les localitza totes 
en menys temps.

També pots consultar tots els actes de les festes a l’app Fes-
Cat. Descarrega’t l’app i subscriu-te al canal de l’Ajuntament 

per rebre tots els missatges de les nostres festes.


