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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
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de Prades
19.55h

Servei: dimarts i dijous
Reserva prèvia
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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)
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VILANOVA DE PRADES A “CATALUNYA, HOLA  FAMÍLIA!
El dia 10 d’abril es va presentar “Catalunya, 
Hola Família!”. Una campanya de promoció 
turística que consisteix en la celebració de dos 
caps de setmana pensats especialment pel 
públic familiar.

A l’acte, que es va celebrar al Palau de la Dipu-
tació i que el va presentar el Director General 
de Turisme i el President del Patronat de la 
Diputació, van ser-hi presents l’alcalde, Artur 
Miró i el segon tinent d’alcalde, Eloi Mena-
sanch. Les destinacions de costa celebraven 
l’acció del 20 al 22 d’abril, i les de muntanya, 
del 18 al 20 de maig. Els municipis i empreses 
participants han preparat caps de setmana 
d’activitats pels visitants, descomptes en allo-
tjaments... amb l’objectiu que famílies amb 
infants gaudeixin de tota l’oferta de les desti-

VVVV
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. El passat mes de març es 
va fer la presentació del cartell i de la 
programació a la Casa Consistorial.

Aquest programa s’ha fet 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 distri-
bució entre els mesos de juny i juliol.

Durant aquest any commemoratiu po-
drem gaudir de diferents inauguracions 
d’espais patrimonials -en els quals s’hi 
han realitzat  inversions de rehabilita-
ció o dignifi cació-, com la il·luminació 
de l’església i campanar o dels renta-
dors municipals, de xerrades històri-
ques, exposicions fotogràfi ques, el 
recital de poesia, l’exposició de pin-
tura col·lectiva i activitats lúdico-fes-
tives 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 comme-
moratiu, per clausurar l’any.

V855: UN  ANY
PLE D’ACTIVITATS 
COMMEMORATIVES

nacions familiars catalanes.

El tema d’aquesta edició és «Llegendes en 
Família», i per això també s’ha creat l’app per 
caçar els éssers màgics amagats a indrets de 
les destinacions, i que s’han dissenyat per a 
l’ocasió. L’ésser de la nostra destinació turística 
familiar és el Nen de les Muntanyes de Prades.

El passat dissabte dia 28 d’abril, a dos quarts de nou del 
vespre, Vilanova de Prades va inaugurar l’enllumenat 
decoratiu de l’església de Sant Salvador. El temps va 
donar una treva el dissabte passat i es va poder ce-
lebrar l’acte inaugu-
ral; que va començar 
amb el parlament de 
l’alcalde Artur Miró, i 
del regidor de Patri-
moni, Eloi Menasanch, 
amb la presència tam-
bé del primer tinent 
d’alcalde, Carles Cabré. 
Tan l’alcalde com el re-
gidor, van destacar la 
importància de posar 
en valor el patrimoni 
local com a llegat ma-
terial de la nostra his-
tòria que ens ha de fer 
sentir orgullosos de 
Vilanova i que actua 
també com a atractiu 
turístic. Donar la relle-
vància que es mereix el nostre patrimoni és estimar-nos 
com a poble. L’alcalde va posar de manifest les actua-
cions que s’han fet en relació a la recuperació d’espais 
patrimonials com els rentadors municipals -que aquest 

any encaren l’última fase de la restauració-, la creació 
de la Ruta del Patrimoni, la senyalització de la ruta i dels 
portals adovellats, i ara, la il·luminació de l’església.

L’enllumenat, que il·lumina façana i campanar, omple de vida 
la plaça de l’església 
i el seu entorn. Fi-
nalitzats els parla-
ments, va tenir lloc 
l’acte d’encesa de 
l’enllumenat, i un 
brindis i piscolabis de 
celebració.

Aquest acte està em-
marcat dins del progra-
ma especial del 855è 
aniversari de la dona-
ció reial del lloc de Vi-
lanova a Pere d’Avellà, 
que se celebra aquest 
2018 per comme-
morar l’aniversari de 
l’efemèride històrica.

L’Ajuntament de Vi-
lanova de Prades ha realitzat aquesta actuació a través de 
la subvenció d’inversions cultural de la Diputació de Ta-
rragona, amb la qual ha sufragat un 70% del cost total, 
6.563,37 euros.

INAUGURAT L’ENLLUMENAT DE DE SANT SALVADOR
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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

Sol·licitada

Programes i activitats cuturals Vilanova és Cultura. Activitats culturals 2018 Sol·licitada

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

En vies de 
sol·licitar

Contractació de les activitats incloses a l’e-catàleg 
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 DESTÍ ESTAT
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

Sol·lictada

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 Sol·lictada

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

Sol·lictada

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

Abastament d’aigua i xarxa de clavegueram del consul-
tori mèdic

Sol·lictada

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

Sol·lictada

ACTUACIONS QUE MILLOREN LA QUALITAT DE VIDA
Durant el mes de març i abril, l’Ajuntament de Vilanova 
de Prades ha dut a terme diverses actuacions al nostre 
espai públic per arranjar voreres, arbrat o vies.

Es tracta d’actuacions de petit format però que millo-
ren el nostre dia a dia i la nostra qualitat de vida.

Treballs d’anevellament del carrer de la Costeta per 
desaiguar l’aigua que s’hi acumulava.

Reparació de la vorera al tram del carrer Major amb 
Catxot.

Recol·locació del bol·lard del camí cap a la Font Vella i 
reparació de parts de la calçada.

Creació de rampa d’accés al Camp de Poblet per a per-
sones amb mobilitat reduïda.

Cobriment dels escocells de l’arbrat del tram de Sant 
Antoni amb paviment drenat. 

L’Ajuntament també ha instal·lat dos fanals a l’illa 
de contenidors ubicada al Carrer dels Freginals que 
il·luminen aquest tram de via.

L’actuació ha suposat una millora general de l’espai 
però sobretot és una millora per als usuaris i usuàries 
del servei perquè els permet accedir a l’illa amb major 
seguretat tenint en compte que l’horari establert per 
llençar les escombraries és nocturn, i la zona, fi ns ara, 
quedava a les fosques.

Obra fi nalitzada a la part posterior dels habitatges del 
Portell número 6.

NEVADES DE FEBRER I MARÇ
Aquests mesos de febrer i març, la neu va tornar a fer 
acte de presència amb dues enfarinades més a la loca-
litat. La segona enfarinada es va produir el dia 27 de fe-

brer, i la tercera, el 20 de març. Es recorda que la prime-
ra nevada es va produir el dia 6 de febrer. I el divendres 
27 d’abril, es va produir un episodi de pluja i calamarsa.

TREBALLS DE PREVENCIÓ DE LA PROCESSIONÀRIA
El passat 21 de març es van realit-
zar els treballs de prevenció i con-
trol de la processionària del pi als 
pins de la zona del Camp de Poblet.

L’empresa encarrregada de sulfa-
tar els pins ha estat Alemany Fito-
sanitaris SLU. El preu del contracte 
ha estat de 556,50 euros iva inclòs.

SUBVENCIONS 2018

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

Pla d’Acció Municipal (PAM) Any 2019
Renovació de la xarxa de clavegueram i pavimentació 
del carrer Sant Salvador (tram Relliscadora)

Sol·licitada

Col·locació de dos fanals a l’illa de contenidors.


