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Què vol
dir viure
a Prades
Quan està a punt de finalitzar aquest mandat és el moment
de fer una reflexió sobre la feina feta durant aquests quatre
anys. Personalment penso que han estat molt intensos i fructífers, tot i les dificultats que ens hem trobat per tirar endavant
algunes de les propostes que trobareu explicades al llarg de
les pàgines d’aquesta memòria de la legislatura. Ens queden
moltes coses per fer i segur que hem comès errors, però si
ho posem en una balança i ho contrastem amb la feina feta,
globalment, podem fer una valoració positiva i satisfactòria
de l’acció de govern.
Però la satisfacció més gran que sento és que Prades té un
projecte de futur compartit per moltes persones, que ens
posem d’acord i que treballem conjuntament tot i tenir parers
o visions diferents. I el fruit d’aquest projecte compartit són
els canvis importants i significatius que està fent tot el poble.
Avui som un poble que té ambició. Avui som un poble valent
en els plantejaments. Avui som un poble il·lusionat per les
perspectives de futur que albira. Avui som un poble que toca
de peus a terra però que no es resigna.
Tots aquests sentiments són els que sento quan penso en
l’esforç col·lectiu que hem fet plegats per arribar fins al punt
on som ara. El punt en què els millors fruits estan arrelant i
aviat ens donaran la millor collita. Per això vull aprofitar aquest
espai per agrair molt especialment la feina i la col·laboració
de totes les associacions del poble i, especialment, de les
persones que formen part del Consell d’Entitats, perquè són
part essencial i molt valuosa d’aquest procés de canvi.
Un dels plantejaments principals del pla estratègic que ens
guia és: volem viure a Prades. Però, què vol dir viure a Prades?
Vol dir tenir oportunitats a Prades. Vol dir tenir serveis a
Prades. Vol dir tenir un futur a Prades. Avui tenim totes les
perspectives obertes i totes les possibilitats en marxa per tenir
més i millors oportunitats que les que tenim ara, més i millors
serveis i un futur assegurat i sostenible. I tot això ho tenim
gràcies a aquest projecte de futur compartit, que treballem
conjuntament i que fem possible tota la gent de Prades.
Lídia Bargas i Musoy
Alcaldessa
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Lídia Bargas,
alcaldessa:
“Prades ja ha fet el
clic per treure tot
el potencial que té”
de futur indispensable per Prades. D’altra banda, personalment aquest mandat va començar d’una manera
molt difícil per a mi pels problemes de salut que vaig
tenir, i no estava ni al 50 per cent. Però afortunadament
m’he recuperat i mica en mica he tornat a estar en
plena activitat, i ha estat així gràcies als companys i
companyes del Consistori, als treballadors municipals,a
les associacions i als veïns i veïnes de Prades. Tots m’han
animat en els moments més difícils, m’han ajudat molt,
i estic molt agraïda a tothom.

Lídia Bargas Musoy està a punt de
finalitzar el segon mandat com a alcaldessa de Prades. Tot i que no ha estat una legislatura gens fàcil es mostra satisfeta pels objectius aconseguits perquè Prades comença a agafar
embranzida. Es nota en els projectes
que sorgeixen, perquè aporten valor
i qualitat; es nota en els visitants,
perquè n’hi ha més i participen en les
activitats; i es nota en la gent de Prades, perquè tot el que es fa té com a
objectiu que els pradencs i les pradenques visquin millor al seu poble.

Des de la seva perspectiva, en quin punt està ara
Prades?
Ara és un moment molt engrescador perquè s’han
consolidat projectes com el llúpol, amb 5 pagesos que
en conreen, 8 hectàrees, i les noves instal·lacions de la
Cooperativa amb una inversió de 250.000 euros. També
ha sortit l’etiqueta de poma de Prades, i estem donant
suport i assessorament a emprenedors i emprenedores
que es volen instal·lar o als que estan en marxa i volem ampliar o millorar la seva línia de negoci. D’altra
banda continuem avançant en un projecte que pensem
que pot aportar molt de valor al municipi com el Parc
Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Si aconseguim
tirar-lo envadant situarà Prades en una altra lliga a
nivell de país i a Europa. A més, s’està fent molt bona
feina en l’àmbit turístic, amb un esforç molt gran per
professionalitzar-nos i també per diversificar la nostra
oferta turística, i mica en mica ho estem aconseguint
amb resultats molt satisfactoris. Hi ha negocis funcio-

Aquest ha estat el seu segon mandat com a alcaldessa. Quina valoració en fa?
Aquesta legislatura ha tingut com dues parts: una
primera en què ens vam trobar que costava que sortissin
els projectes que volíem tirar endavant, com va ser el
cas de l’Oficina de Turisme; i una segona en què s’han
començat a veure els fruits de la feina feta durant la
primera part del mandat. Però globalment estem molt
contents perquè hem pogut executar la major part dels
projectes que ens havíem proposat, i fins i tot hem
fet algun altre molt important que no estava previst
inicialment, com el dipòsit d’aigua, que és una aposta
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va gent de totes les edats: joves, dones, adolescents,
i des de l’Ajuntament subvencionem a la gent gran del
poble per a què facin activitat física. El resultat és que
el gimnàs obre cada dia i hi va molta gent, fins i tot els
visitants quan venen de vacances. Un altre exemple és
el grup de teatre, que també va néixer a partir del pla
estratègic i també s’ha consolidat. I, a banda, hi ha
tot el treball del dia a dia de manteniment i de millora
del poble, és clar.

nant que mai no hauríem pensat que poguessin ser una
realitat, com un càmping de primera categoria molt
reconegut o les cases als arbres dels Xalets de Prades,
que tenen un any de demanda.
Tot aquest moviment de projectes nous que està
vivint Prades ve del Pla Estratègic?
Mira, a Prades hem fet un clic: mai s’havia fet una
aposta valenta per treure tot aquest potencial que
Prades tenia i té. Quan diem m’agrada viure a Prades
volem dir que hi hem de poder viure, però de la pagesia únicament no podem i per això l’aposta pel pla
estratègic. Un pla estratègic fet aquí, amb la gent de
Prades, a partir del que volíem aconseguir, i per això
ens ha ajudat tant. És el moment en què decidim diversificar els conreus, i decidim potenciar el turisme,
i també hem après a explicar el que fem. Tot això, i
el fet que aquests projectes de qualitat i que aporten
valor es fan realitat i es consoliden, és el que ens porta
a fer aquest clic col·lectiu com a poble.

Inclou el nou dipòsit en aquest dia a dia?
El nou dipòsit d’aigua és una de les inversions més
importants que s’han fet al poble en els últims anys, no
només per l’import econòmic, que passa dels 479.000
euros, sinó també perquè és una actuació estratègica
i de futur per Prades. Penseu que a Prades aquest estiu
hem arribat a abastir fins a 6.000 persones al dia en ple
mes d’agost. Però el nou dipòsit ens permetrà concentrar
les captacions i ampliar-les, millorar el tractament, la
qualitat de l’aigua i afrontar millor possibles problemes
de subministrament per avaries. Estem molt contents
d’haver pogut fer aquesta obra que, a més, ha comptat
amb una subvenció d'aproximadament el 70 per cent
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

I com repercuteix tot això en la gent de Prades?
Si a Prades es genera riquesa econòmica la gent
de Prades es beneficiarà segur. Però el pla estratègic i
l’acció de govern que se’n deriva no es concentra només en l’aspecte econòmic perquè, com deia abans, el
principal objectiu de tot el que fem és que la gent de
Prades visqui millor a Prades. Poso un exemple molt clar
del qual, a més, estem molt orgullosos: és el gimnàs. Al
Centre Cívic podíem fer una gran sala de conferències
o un gimnàs i ens vam decidir per la segona opció i va
ser un gran encert. El vam posar en marxa mitjançant
una concessió administrativa i l’èxit és tan gran que
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En l’àmbit turístic també hi ha hagut canvis significatius?
Oi i tant que n’hi ha hagut!! El més important des
del meu punt de vista és la professionalització que comentava abans i l’aposta decidida que hem fet perquè
l’Oficina de Turisme sigui el punt central per als visitants
a Prades. Després de molt buscar i de diversos processos
de selecció que van fracassar finalment hem trobat la
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persona adequada per treballar a l’oficina, que dóna
informació però que també fa tasques administratives
importants com comptar els visitants que tenim, d’on
venen, què volen fer. Tota aquesta informació és molt
important per nosaltres, per poder ajustar els productes que oferim a la demanda. A més hem començat a
preparar visites guiades que han tingut una acceptació
molt bona i una demanda espectacular. Vam anar al
Mercat d’Escapades de Barcelona i vam tenir un gran
èxit, hi havia molt d’interès per Prades. Tot això ho hem
complementat també amb una persona especialitzada en
comunicació que, com a servei externalitzat, ens ajuda
a explicar que fem i ens ajuda a difondre els productes
turístics i les activitats que programem més enllà del
nostre àmbit territorial més immediat. Penso que els
resultats estan a la vista de tothom i que hem encetat
un camí que segur que serà molt fructífer.

L'alcaldessa, Lídia Bargas, amb el president de la
Diputació, Josep Poblet, que va inaugurar la plaça dels

Prades esportiu,
"elElPrades
cultural i el

Prades històric ja els
tenim, no ens els hem
d'inventar, només els
hem de posar en valor

Quin és l’objectiu en l’àmbit turístic?
Diversificar i desestacionalitzar. Aquestes són les paraules clau. Prades té un ventall de possibilitats enormes
i nosaltres ens hem centrat durant molt anys només en
una que és la natura, el paisatge. Aquesta és igualment
d’important i la continuem treballant, però és la que
tenim més desenvolupada i per això ara ens centrem
més en explotar el Prades esportiu, el Prades cultural
i el Prades històric. Des del punt de vista esportiu hem
de treballar més el posicionament en estades esportives
i en els esports d’aventura. D’altra banda, les jornades
de l’any passat sobre la Reina Margarida, animats per la
Generalitat, van ser un èxit tan gran que ens va acabar
d’obrir els ulls definitivament sobre que la història de
Prades i l’època medieval i renaixentista té també
molt atractiu i potencial turístic, i que es complementa
perfectament amb el Prades de natura. Dins el Prades
cultural incloem totes les activitats de tota mena que
fem, sobretot a l’estiu, però també les visites guiades
al nucli antic del poble, la pujada al campanar, la visita
a l’ermita de l’Abellera, tot aquest patrimoni nostre
també desperta molt d’interès i té molta acceptació. I
el Parc Astronòmic, si el podem materialitzar serà també
un important revulsiu. Si diversifiquem la nostra oferta
turística tenim més possibilitats d’aconseguir visitants
durant tot l’any i obrir el ventall a estudiants, gent
gran, esportistes, aficionats a l’astronomia….I els productes agraris també tenen un paper, perquè el turista
els aprecia i els demana. Estem treballant en tot això,
en què Prades tingui una oferta adequada i adaptada
a diferents perfils de turistes i visitants. És una oferta
que tenim, que no ens l’hem d’inventar, simplement
hem de posar-la en valor i donar-la a conèixer.
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Què ha quedat pendent?
Sempre queden coses pendents perquè hi ha molta
feina per fer. Tenim pendent l’ampliació del cementiri;
acabar el Centre Cívic, arreglar carrers que haurien
d’estar urbanitzats però que no hem trobat la manera
d’arribar a acords amb els veïns per solucionar-ho; fer
un aparcament dissuasiu a l’entrada per la carretera
de Reus o per la carretera de la Febró; Cal Burgués...
hi ha feina encara!
Des del punt de vista associatiu, quin moment
viu Prades?
Personalment crec que tota aquesta activitat que
viu el poble ha contagiat tota la gent de Prades i totes
les entitats estan molt actives i molt receptives també
a les demandes de col·laboració que els fem des de
l’Ajuntament a través del Consell d’Entitats. Aquest
òrgan s’ha consolidat i per al govern municipal és un
col·laborador molt preuat. És un òrgan molt transversal
i representatiu dels sectors i de les sensibilitats de tot
el poble, i ens ajuda a decidir temes importants que van
més enllà del calendari festiu i cultural. Personalment
estic molt satisfeta de la bona feina que estem fent
plegats i el resultat es veu en què Prades avança amb
tothom posant-hi de la seva part.
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Prades aposta per rebre
visitants tot l’any i ampliar
l’oferta de productes turístics

Acte inaugural de les jornades sobre la Reina Margarida,
una activitat que ha generat un gran interès cultural i turístic
es manté però agafa una nova dimensió amb la proposta
de creació del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades
(veure pàg 9) que, precisament, serà possible gràcies
a la qualitat mediambiental del poble i el seu entorn.
Però, a més, l’Ajuntament té previst impulsar altres
activitats relacionades amb el turisme d’aventura i
guies de muntanya; així com l’edició de material de
difusió amb rutes específiques per BTT i senderisme.
Un altre tema que ja s’està treballant és fer 5
rutes circulars per visitar les diverses fonts que hi
ha al terme municipal, un total de 23 localitzades en
l’inventari que ha fet l’Ajuntament. Les fonts també es
podran incloure en una app creada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut Cartogràfic i Geològic

L’Ajuntament de Prades, en base al pla estratègic
del municipi, ha fet una aposta clara perquè el turisme
sigui un recurs econòmic important i complementari
a l’agricultura. Per aquest motiu, durant tota la legislatura, està treballant per a aconseguir dos objectius
importants: desestacionalitzar el turisme, és a dir que
tot l’any hi hagi visitants a Prades, i ampliar l’oferta
de productes turístics. Aquests dos reptes van lligats
a un tercer objectiu no menys important: la professionalització.
De fet, perquè vinguin visitants tot l’any a Prades
una de les claus és ampliar l’oferta turística i millorarla. Fins ara, el principal atractiu del municipi que s’ha
explotat ha estat la natura i el paisatge. Aquest valor

PRADES

6

BALANÇ DEL MANDAT 2015-2019

s’ha passat a 325 en 2018. Els turistes poden escollir
entre visitar els espais més emblemàtics del nucli antic
del poble; conèixer el poble i l’ermita de l’Abellera;
fer una excursió a peu fins la Roca Foradada i l’ermita
i visitar-ne l’interior; o el nucli antic, l’ermita i anar a
peu fins la Roca Foradada. Totes les propostes, a més,

de Catalunya, que té registrades les fonts existents
a Catalunya, amb informació com el topònim, mapa,
coordenades, fotografies, ús i cabal. S’anomena CercaFonts, és gratuïta i es pot descarregar pels sistemes
Android i IOS.

La Reina Margarida

Persones participants
en les visites guiades

L’altre focus important a partir del qual diversificar
l’oferta turística de Prades és la seva història i el seu
patrimoni. L’any 2018 es van organitzar unes jornades
entorn la Reina Margarida que van ser un gran èxit de
participació, amb moltes persones vingudes expressament per assistir a les xerrades i als actes programats. Es
va comptabilitza un mínim de 120 persones a cadascuna
de les 5 conferències organitzades i unes 200 persones
al concert musical que es va fer a l’església.
La valoració tan positiva que es va fer donava la
raó a la Generalitat, que havia instat l’Ajuntament a
treballar turísticament aquest personatge històric. És
per això que el Consistori ja treballa en unes noves
jornades però, sobretot, en la creació d’un centre
d’interpretació de la Reina Margarida, que s’ubicarà
al Castell aprofitant l’ampliació de l’espai que va fer
el Consistori fa un parell d’anys.
El projecte ja està redactat i té un pressupost de
120.000 euros. L’objectiu és museïtzar l’espai entorn
la Reina Margarida i l’època del Comtat de Prades. Per
fer possible la iniciativa es podrà utilitzar el material
històric obtingut de les primeres jornades celebrades
en 2018, i que es publicaran amb un ajut de la Generalitat aquest 2019, així com el material resultant de
les conferències que s’han d’organitzar aquest any.
A més, l’Ajuntament està treballant amb l’empresa
especialitzada Còdol per preparar visites teatralitzades
i crear un programa d’activitats per a infants, joves
i famílies entorn 4 personatges vinculats al poble: la
Reina Margarida, òbviament; Fra Buil, l’ermità de
l’Abellera que va anar amb Colom a Amèrica; el músic
Mateu Fletxa i el guerriller carlí conegut com el Nen
de Prades. L’objectiu és tenir ja preparat el material
de les activitats perquè el curs 2019-20 les escoles de
la comarca i de comarques veïnes, o d’altres indrets del
país, puguin visitar Prades i conèixer aquests personatges
històrics, la seva època i el nostre poble.

inclouen un tast de productes de Prades de temporada.
Al desembre de 2018, a més, es va oferir una visita
guiada nocturna amb pujada al campanar de l’església,
que va tenir molt d’èxit. L’Oficina de Turisme va ingressar l’any passat 1.233 euros pel conjunt de les visites
guiades realitzades, que sempre són per grups d’un
mínim de 6 persones i que s’han de reservar prèviament
a l’Oficina, ja que es fan a demanda. D’altra banda,
l’obertura de l’ermita amb un horari establert per la
temporada d’estiu, amb la presència d’una persona
contractada, ha tingut també moltíssima acceptació
entre els turistes. S’ha comptabilitzat que en 2018 han
visitat l’Abellera gairebé 3.000 persones.
Les visites guiades representen un pas més en la
voluntat d’ampliar l’oferta turística de Prades, per la
qual cosa l’Ajuntament les potenciarà amb diverses accions de comercialització turística com ara l’assistència
a alguna fira com la que es va fer en 2018 al Mercat
d’Escapades de Barcelona, que va ser molt positiva.
També es vol contactar amb touroperadors especialitzats en el públic objectiu que interessa a Prades per
atraure visitants en temporada baixa, i participar en
accions promocionals de l’Agència Catalana de Turisme, com una que es va fer amb França en el marc
de les destinacions de turisme familiar, com és Prades.

Visites guiades
En 2018 s’han començat a consolidar les visites
guiades per donar a conèixer el patrimoni històric i
paisatgístic de Prades. La iniciativa ha tingut una molt
bona acollida ja que de 97 persones que van participar
en alguna de les propostes de visites guiades en 2017
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Ve de la pàg. 7

El Parc Astronòmic
Muntanyes de
Prades vol ser
un referent a
nivell de país

Professionalització
Una de les fites del Consistori per a aquesta legislatura
era mantenir l’Oficina de Turisme reconeguda per la
Generalitat i professionalitzar-la, i tot i les dificultats
inicials el repte s’ha aconseguit. Finalment en 2018 s’ha
pogut contractar el tècnic en turisme Carlos Marzo i
també s’han contractat els serveis de Laia Guirado, una
experta en comunicació. La incorporació del tècnic de
turisme ha permès fer un salt qualitatiu molt important i
l’Oficina ha passat de donar només informació al visitant
a preparar, organitzar i comercialitzar les visites guiades.
També es recullen dades estadístiques, indispensables
per valorar l’acceptació de les propostes que es fan i les
demandes del visitants; i es planifiquen les accions de
promoció futures. Les dades parlen per elles mateixes:
de les 1.900 atencions que es van fer a l’Oficina en 2015
s’han passat a 2.744 en 2018, tot i que l’any passat no
va funcionar al 100 per cent.

El projecte que el cel de Prades i l’astronomia esdevinguin un nou motor econòmic per al municipi pren
cada cop més consistència, i més quan ha deixat de
ser un projecte de Prades per a Prades per convertirse en un projecte de Prades per a tot el país. Així ho
revela l’interès de la Generalitat, amb converses amb
la consellera de la Presidència Elsa Artadi i la visita que
va fer al municipi el secretari general d’Administració
Local de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar. També s'ha
interessat la Diputació, i la proposta ha evolucionat per
convertir el que havia de ser un centre astronòmic en un
Parc Astronòmic que inclogui miradors astronòmics en
punts destacats de diferents comarques veïnes, que
permetran crear una ruta específica a partir de Prades.
El projecte, que ja està fet i està pendent del vis-

Evolució de les persones ateses a
l'Oficina de Turisme de Prades

2,4 milions d’euros
El pressupost del Parc Astronòmic de
les Muntanyes de Prades és de 2,4 milions
d’euros. L’Ajuntament està estudiant amb
la Diputació de Tarragona quina seria la
millor opció per tirar-lo endavant i per
gestionar-lo, per exemple si constituir
un consorci o una fundació. La Diputació
també estudia si assumir el projecte per
aconseguir ajuts europeus per a la seva
execució. Per la seva banda, l’Ajuntament
espera que la Generalitat pugui fer una
aportació econòmica anual per al manteniment del Parc, com fa a Àger (la Noguera).
El Consistori vol contactar amb diverses
empreses i entitats, com la DAMM o CosmoCaixa, per demanar-los la seva participació econòmica. L’objectiu és que el Parc
Astronòmic Muntanyes de Prades pugui ser
una realitat en 2020-2021.

De cara al futur més immediat, des de l’Ajuntament
ja s’està treballant per redactar un nou pla de turisme, un pla de comunicació amb especial atenció a les
xarxes socials, una base de dades per fer accions de
màrqueting directe per internet (correu electrònic,
butlletí electrònic, etc.) i s’està estudiant la incorporació
d’un motor de reserves per a fer comercialització en
línia de les visites guiades i d’altres productes turístics.
En aquest sentit, l’any 2017 ja es va adquirir per a
l’Oficina una caixa registradora i es va contractar el servei
de TPV per pagament amb targeta de crèdit, la qual cosa
ha suposat també un avenç significatiu per a la gestió i
el control de l’Oficina, que en 2018 va ingressar 4.900
euros per la venda de visites guiades, marxandatge, i
activitats diverses organitzades per l’Ajuntament.

PRADES
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tiplau del departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat,
inclou un edifici que s’ubicarà al
Pla de la Guàrdia, on està prevista
la instal·lació del telescopi més
gran d’Europa, una cúpula amb un
planetari i petits miradors. També
hi haurà una sala en què s’obrirà el
sostre per permetre l’observació
del cel real. Com que l’espai on
s’ha d’ubicar l’observatori del Parc
Astronòmic és un espai natural
protegit l’accés estarà restringit
als vehicles particulars, i només
s’hi podrà accedir mitjançant un
minibus elèctric que serà del Parc.
L’Oficina de Turisme serà el punt
de recepció i atenció als visitants
del Parc, i acollirà també un espai
de primera informació sobre astronomia i sobre el Parc Astronòmic.
A més de fer divulgació de
l’astronomia entre escolars i entre la població en general, el Parc
vol acollir les moltes persones
aficionades a l’observació del cel

Fotografia de Carlos Uriarte: El Camí Natural de les Muntanyes de Prades
al Pla de la Guàrdia, el lloc on s’ha d’emplaçar l’observatori
i, a més, té també com a objectiu
facilitar la recerca i acollir activitats d’investigació científica,
un fet especialment apreciat per
la Generalitat i per la Diputació
quan l’Ajuntament de Prades,
amb l’alcaldessa Lidia Bargas al

capdavant, ha anat a presentar la
proposta. Una altra activitat que
es vol treballar des del futur Parc
Astronòmic és que el centre faciliti
l’observació del cel de Prades via
telemàtica als nens i nenes ingressats a Sant Joan de Déu.

El Pla de la Guàrdia
tramitant l'expropiació dels terreny i està treballant en una modificació puntual de les normes
urbanístiques que afecten el Pla de la Guàrdia,
una modificació a mida per a tirar endavant el
projecte i, alhora, protegir al màxim aquest
espai natural.

Per la seva situació i orografia, el Pla de la
Guàrdia es considera el lloc ideal per ubicar
l’observatori del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, ja que el cel té una gran qualitat
en aquest punt i perquè la construcció que s’hi
ha de fer no es veurà d’enlloc. L’Ajuntament està

El cel de Prades té molta demanda
Des que fa un parell d’anys es van començar a fer observacions astronòmiques no ha parat
de créixer l’interès pel cel de Prades. L’increment de participants és constant i, a més, altres
establiments del municipi també aposten per l’astronomia com l’English Summer, que programarà
les colònies d’estiu al voltant d’aquest tema; els Xalets de Prades amb allotjaments amb cúpules
que permeten l’observació del cel, o el càmping que també treballa una proposta per als seus
clients relacionada amb l’astronomia. Per la seva banda, l’Ajuntament ha editat el calendari
2019 amb fotografies astronòmiques espectaculars fetes per l'Aleix Roig, el Carlos Uriarte (al
qual pertany la fotografia del mes de febrer del calendari), Ignacio Llorens i Toni Torredemer.

PRADES
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Segells i reconeixements
per tenir un turisme de qualitat
primer municipi de la demarcació que ha aconseguit
el segell de Poble amb Encant.
Per formar part del segell Pobles amb Encant, el Consistori va haver d’elaborar un projecte molt complert,
que havia de tenir en compte aspectes urbanístics, com
els carrers o els edificis, i també l’entorn del poble
i aspectes mediambientals i turístics. Aquest segell
s’atorga a poblacions de menys de 2.500 habitants
que tenen un atractiu o bellesa especial a partir de la
conjunció dels elements esmentats.
D’altra banda, cal recordar l’aposta que va fer
l’Ajuntament perquè el municipi també fos reconegut
com a Vila Florida. El primer any que es va presentar
en 2016 es va aconseguir una qualificació de 2 flors
d’honor, que va arribar a 3 flors d’honor en 2017 i que
s’ha mantingut en 2018. Aquest reconeixement l’atorga
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) amb l’objectiu reconèixer tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà
i espais lúdics que són un exemple a seguir. Prades
també va ser dels primers municipis de la comarca en
aconseguir aquest guardó.

L’Ajuntament no només treballa per potenciar el
turisme a Prades, sinó que a més ho fa amb l’objectiu
que sigui una oferta de qualitat i reconeguda. És per
això que el municipi ha aconseguit diversos segells que
certifiquen aquest treball, com ara el de Pobles amb
Encant, i es manté la marca de Destinació de Turisme
Familiar de Natura i Muntanya. Ambdós els atorga la
Generalitat i permeten al municipi beneficiar-se de
les accions promocionals que realitza arreu, a nivell
nacional i internacional. A més, Prades ha estat el

L’Ajuntament ingressa
per primer cop
la taxa turística

Materials de promoció
L’Ajuntament de Prades ha editat diversos materials de promoció per donar a conèixer els atractius
del municipi, com ara un vídeo, que s’ha difós a
través de les xarxes socials. A més, el Consistori
vol editar-ne un altre amb imatges preses per un
dron a l’entorn de l’ermita de l’Abellera.
D’altra banda, s’està en converses amb una
editorial per a l’edició d’un mapa del nucli antic
amb tots els establiments del municipi, els llocs
d’interès i la informació més rellevant del poble.
També s’està treballant en un mapa amb les rutes
de les fonts. Tot el material s’editarà en català i
castellà, anglès i francès.
A més, l’Ajuntament ha fet una nova web amb
una secció destacada de turisme amb tota la informació de l’Oficina, els llocs d’interès i tota l’oferta
de Prades. Finalment, s’ha reparat la pantalla tàctil
informativa de l’Oficina per a què els visitants
puguin fer consultes i s’ha instal·lat una pantalla
de televisió per difondre els vídeos promocionals
i informar dels actes que s’organitzen.

PRADES

L’increment de visitants i sobretot de pernoctacions ha fet créixer la recaptació de la
taxa turística, que fins al tercer trimestre de
2017 havia superat els 6.000 euros, per la qual
cosa el municipi ha ingressat directament la part
corresponent a la taxa que s’ha generat entre el
quart trimestre de 2017 i fins el 1r trimestre de
2018. L'import que ha ingressat l'Ajuntament per
la taxa turística ha estat de 1.137 euros.
Els allotjaments turístics catalans de qualsevol mena (hotels, apartaments, cases rurals,
càmpings i d’altres, inclosos els creuers) cobren
una taxa per persona i pernoctació que després
declaren a la Generalitat. Després, el govern
català ingressa una part als municipis que generen més taxa turística. Tots els diners recaptats
s’han de destinar a promoció turística. La taxa
es va posar en marxa en 2012.
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Un dipòsit d’1 milió de litres d’aigua, la
inversió més important dels últims anys
El dipòsit ha comptat amb una subvenció de l'ACA d'aproximadament el 70 per cent i
centralitzarà diverses captacions que submnistren aigua al poble
ha tingut un cost de 479.973 euros i ha comptat amb
una subvenció d'aproximadament el 70 per cent de
l’Agència Catalana de l’Aigua, fins als 341.684,44 euros.
El dipòsit s’ubica en una part del municipi oposada
a la bassa, que és la principal font de subministrament
d’aigua del poble, amb una capacitat de 55.000 metres cúbics. La bassa té un sistema propi de cloració,
també automatizat. El fet que el dipòsit i la bassa és
trobin en llocs oposats també pot afavorir una millora
en la pressió del l’aigua que arriba a les vivendes i als
negocis, i permet assegurar un millor subministrament
en casos d’avaria.

L’Ajuntament de Prades ha pogut fer una important
inversió per millorar la xarxa de captació i distribució
de l’aigua al municipi: la construcció d’un dipòsit amb
capacitat per a 1.000 metres cúbics d’aigua (és a dir,
un milió de litres d’aigua). L’objectiu és centralitzar
en un únic dipòsit diverses captacions municipals i
automatitzar el sistema de cloració per tal que sigui
més eficient i per millorar la qualitat de l’aigua.
Cal tenir en compte que fins ara la cloració era pou
a pou. Així el dipòsit nou recull l’aigua dels pous de
l’Espasa o Sant Antoni, de Sanahuja i de Fusteret, i els
excedents de la font del Pu. La construcció del dipòsit

720.000 litres diaris
per a 6.000 persones

Millores al clavegueram

Des de que l'any 1983 es va posar en marxa
l'embassament de la font de la Salut, a Prades
no ha faltat aigua. Però l'augment estacional de
la població, les exigències sanitàries i els anys
d'extrema sequera han aconsellat la construcció
del nou dipòsit per donar un millor servei de
subministrament i tractament de l'aigua, i més
si es té en compte que durant el mes d’agost
de 2018 l’Ajuntament ha comptabilitzat un
consum d’aigua de 720.000 litres diaris, és
a dir, l’equivalent a subministrar aigua per a
6.000 persones al dia.

PRADES

Una altra de les actuacions importants que
s’estan duent a terme és la renovació paulatina
de la xarxa de clavegueram ja que actualment
una part encara és antiga, amb canonades de
ciment que ja no compleixen la normativa i que
recullen les aigües grises i l’aigua de pluja, quan
han de tenir canalitzacions diferenciades. En les
diferents inversions de millora dels carrers del
nucli antic que s’estan fent una part important
de l’actuació és, precisament, la renovació
d’aquesta xarxa.
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Les Forquetes ja ven parcel·les
mentre s'acaba la urbanització
El treball realitzat per l’Ajuntament per desenvolupar les Forquetes ja està a la recta final, ja que
les obres d’urbanització estan a punt de finalitzar i ja
s’han venut les primeres 3 parcel·les a 3 particulars
que properament iniciaran la construcció de les seves
respectives vivendes. Aquest projecte ha tingut un cost
per a l'Ajuntament de 138.000 euros per fer carrers
i portar els serveis bàsics (aigua, llum, clavegueram) a
aquesta unitat d’actuació. Així, ha passat a ser sòl urbà
i ha obert les perspectives de construcció d’habitatges
al poble, on hi ha pocs terrenys urbanitzables.
La supefície total de les Forquetes és de 47.421
metres quadrats i del projecte de reparcel·lació han
sorgit 31 parcel·les de diferents mides, des dels 400
als 10.000 metres quadrats, tot i que la majoria tenen
entre 400 i 800 metres quadrats. L’Ajuntament, que

és propietari del 80 per cent de la unitat d’actuació,
posa a la venda parcel·les pel sistema de subhasta
amb l’objectiu de recuperar la inversió realitzada en
les obres d’urbanització.
El desenvolupament urbanístic de la unitat
d’actuació de les Forquetes portava més de 20 anys
encallat per les dificultats de l’Ajuntament d’assumir
en solitari la inversió necessària. La demanda de l’altre
propietari per construir a la zona va motivar el Consistori a tirar endavant el projecte i a crear la Junta
de Compensació. A més, el seu desenvolupament ha
permès desencallar les permutes que tenia compreses
l’Ajuntament també des de feia molt anys. Concretament, es tractava de la permuta pels terrenys de
la Muralla, amb l’objectiu de protegir les restes de
l’edificació.

El projecte d’apartaments tutelats per a
la gent gran continua avançant
L’Ajuntament espera que es materialitzi
properament una inversió privada per construir
apartaments tutelats per a la gent gran, és a dir,
apartaments que comptaran amb diversos serveis
específicament adreçats a les persones residents.
Davant aquesta iniciativa, el Consistori ha
manifestat el seu interès que el projecte també contempli un centre de dia. Aquest servei
permetria atendre una part de veïns i veïnes de
Prades que són grans i que viuen sols, i seria un
salt qualitatiu en l'atenció a la gent gran.

PRADES

Perquè el projecte d’apartaments tutelats
pugui tirar endavant, l’Ajuntament ja ha fet la
modificació puntual de les normes subsidiàries
d’un solar situat al costat de la benzinera a la
sortida per la carretera a l’Espluga de Francolí.
La importància d'un projecte d’aquestes característiques ve per la inversió econòmica que
significa per ella mateixa, però també pel tipus
d’activitat (més centrada en els serveis a les
persones), i per la generació de llocs de treball
que pot significar, tant directes com indirectes.
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Més d’1 km de voreres noves per millorar
la seguretat i la imatge del poble

Les noves voreres contribueixen a dignificar les entrades a Prades. A la imatge, l’entrada per la carretera de l’Espluga
Des de 2016 i en diverses fases fins a principis de
2019, l’Ajuntament està fent una de les obres més
importants: construir les voreres a les entrades del
municipi, especialment a la carretera de Reus i a la
de l’Espluga de Francolí. En total s'estan construint
1.135 metres de voreres noves. Aquestes actuacions
tenen per objectiu millorar la seguretat dels vianants
i també la imatge del municipi just en els punts més
transitats d’entrada a Prades.
Les diverses fases d’aquesta actuació han tingut
un cost total de 341.825,49 euros, la major part dels
quals, concretament 228.652 euros, es destinen a les
voreres de la carretera de l’Espluga, ja que en aquest
punt era necessari salvar el pont del barranc dels Bassots. Per fer-ho s'estan construint unes passarel·les
que, a més, embelleixen l’accés al poble per aquesta
banda. També s'instal·laran llums led i s'està fent un mur
aplacat de pedra vermella on hi ha un talús i l’accés
als terrenys de darrere les muralles. Les voreres noves
de l'entrada per la carretera de l’Espluga arribaran fins
el carrer Colomers.
Aquestes voreres segueixen la mateixa estètica del
costat de la carretera de Reus, pel carrer Muralla. En
aquesta banda, l’Ajuntament va començar l’actuació
en 2017 arranjant un espai per als vianants des del Centre Cívic fins al portal. En aquest tram s’han col·locat
les pilones corresponents de protecció als transeünts.
Posteriorment s’ha arreglat l’altra part del carrer.

PRADES

L’actuació al carrer Muralla en les dues fases ha tingut
un cost de 58.663,97 euros.
L’altra inversió important per millorar els accessos
sobretot per als vianants ha estat la millora de la
connexió del càmping amb el poble, amb un cost de
61.694 euros, en què també ha col·laborat aquest
allotjament assumint-ne una part.
El projecte de construcció de noves voreres i de fer
la connexió del càmping amb el nucli urbà es va incloure
en el Pla de Foment Turístic redactat per l’Ajuntament
en 2017 i al qual la Generalitat de Catalunya ha atorgat
una subvenció. A més, el Consistori també hi ha destinat
ajuts provinents de la Diputació de Tarragona.

La plaça dels Arbres
L’arranjament de la plaça dels Arbres per convertirla en una zona enjardinada i d’esbarjo també estava
inclosa dins el Pla de Foment Turístic amb aquest
objectiu de millora i embelliment dels accessos a
Prades. Així s’hi ha col·locat bancs i jardineres, s’ha
pavimentat amb panot i s’han instal·lat unes portes
per evitar que les criatures puguin sortir directament a
la carretera i que, alhora, dificultessin l’accés de motocicletes a la plaça. A més, s’ha canviat l’enllumenat
per posar llums
led. El pressupost d’aquesta actuació
2
ha estat de 65.098 euros.
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L’Ajuntament avança en l’adequació
de diferents espais del Centre Cívic
van invertir uns altres 60.000 euros amb l’objectiu de,
mica en mica, adequar els diferents espais de l’edifici
per donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes
del municipi. Cal recordar que el Centre Cívic és un
espai de més de 2.000 metres quadrats.
A finals del la legislatura passada es va posar en
marxa el gimnàs, que ha estat un gran encert per
l’alta utilització que es fa d’aquesta instal·lació per
part de gent de Prades de totes les edats, però també
dels visitants i turistes que escullen el nostre poble
per passar les seves vacances.
L’aposta que va fer l’Ajuntament pel gimnàs
deixava en un segon pla fer una sala d’audiovisual
que s’havia inclòs inicialment en el projecte de
construcció del Centre Cívic. Però no quedava en
l’oblit, ja que durant aquest mandat el Consistori
ha estat treballant per adequar un espai multiusos,
que pugui acollir xerrades o conferències i altres
activitats, amb capacitat per a unes 200 persones.
En un primer moment, en aquest espai es van arrebossar les parets i, posteriorment, es va fer tot el sistema
elèctric. En una fase següent s’ha d’instal·lar un equip
de projecció audiovisual (pantalla, projector, sonorització, etc) i el mobiliari necessari, especialment cadires o
butaques per al públic. Amb l’entrada en funcionament
d’aquesta sala només quedarà un altre espai més gran
del Centre Cívic per arreglar i per donar-li un ús. Actualment el parer del Consistori és reservar-lo per ubicar
el centre d’atenció al visitant del Parc Astronòmic
Muntanyes de Prades (veure la pàgina 9) quan aquest
projecte es comenci a materialitzar. Llavors s’haurà
finalitzat completament el Centre Cívic i s’haurà donat
ús a tots els espais de l’edifici.

El Centre Cívic i la plaça dels Arbres el dia que es va inaugurar. L’Ajuntament ha dignificat progressivament ambdós espais
Durant aquest mandat l’Ajuntament de Prades
ha invertit un total de 26.000 euros en l’adequació
d’espais al Centre Cívic, una actuació que segueix la
línia iniciada durant la legislatura anterior en què es

Remodelació del consultori mèdic i ajuts socials
poden deixar en préstec.
D’altra banda, l’Ajuntament manté els ajuts
socials que ja venia donant des de la legislatura
passada de suport a la gent gran i les famílies de
Prades que es troben en situacions de més vulnerabilitat. A més, el Consistori contribueix al manteniment dels serveis socials bàsics, formats per una
persona treballadora social i una altra educadora
social per a fer la primera atenció, tramitar ajuts
si són necessaris, i establir els criteris professionals
a partir dels quals es donen els ajuts municipals.

Una de les actuacions fetes durant aquesta
legislatura ha estat la remodelació del consultori mèdic, amb una inversió total de 5.743 euros.
Concretament s’han fet nous els lavabos i s’han
enrajolat les parets de tot el consultori. D’altra
banda, al costat dels serveis s’ha tancat un espai
que quedava per crear un petit magatzem dins el
consultori. Aquesta nova zona es destina a guardar
material que, en un moment determinat, pot necessitar algun veí, veïna o família del poble, com
ara una cadira de rodes, i que des del Consultori

PRADES
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L'Ajuntament ha instal·lat al Corraló l'última pilona que tanca el nucli antic al trànsit, excepte per als veïns i veïnes

El nucli antic es tanca al trànsit i
altres millores en carrers de Prades
Altres carrers en els que s’ha actuat són el camí de
l’Abellera, els dos accessos al càmping, el carrer del
Riu Siurana i el carrer de l’Ermita. En tots aquests casos
s'han fet reparacions al ferm amb solucions adaptades a
cada cas. Així, al camí de l’Abellera s’ha actuat sobretot a la zona on hi ha els contenidors per a la recollida
d’escombraries, mentre a les dues entrades al càmping s’han optat per posar asfalt amb la col·laboració
d’aquest establiment. Les dues actuacions han tingut
un cost de 61.694 euros.
D’altra banda s’ha pavimentat amb formigó el
carrer del riu Siurana i s’han senyalitzat les zones
d’aparcament. En aquest cas, el veïnat també ha contribuït a sufragar la despesa.
En canvi, en el cas del carrer de l’Ermita ha estat
l’empresa pública comarcal que fa el servei de recollida dels residus, Secomsa, la que ha pagat una part,
ja que precisament els camions de la recollida de la
brossa són els que havien provocat les deficiències i
el mal estat en què es trobava aquesta via. La solució
de formigonar és, però, provisional i així s’ha acordat
amb els veïns i veïnes del carrer.

Durant aquest mandat l’Ajuntament ha finalitzat la
col·locació de pilones que tanquen l’accés dels vehicles
al nucli antic, i que només permeten l’accés als veïns
i comerciants. L’última pilona amb semàfor que s’ha
instal·lat és la del Corraló aprofitant l’arranjament del
carrer. L’actuació també ha inclòs la substitució de les
llambordes que hi havia per panot. En aquest cas no s’ha
pogut fer un quadrat central amb llambordes perquè la
via no és prou ampla com per a fer aquesta decoració.
Aquestes obres han tingut un cost de 70.146 euros, i
s’han pogut subvencionar amb ajuts de la Diputació
de Tarragona, amb un import total de 63.711 euros.
D’altra banda, també s’ha fet una remodelació a
fons del carrer Alt del Castell. A l’igual que en el cas
anterior, s’ha renovat tota la xarxa de clavegueram
i de distribució d’aigua, i també s’ha substituït tot
el cablejat elèctric de l’enllumenat, que estava en
males condicions. En aquest carrer, per al paviment sí
que s’ha pogut combinar el panot amb uns requadres
centrals decoratius fets amb llamborda. En total la
inversió ha estat de 75.900 euros, i la subvenció de
Diputació ha estat de 59.073 euros.

PRADES
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Arranjats més de 23 km del
camí natural i d’altres senders
esglaons la ferm. Aquesta actuació s’ha dut a terme
gràcies als ajuts que atorga la Diputació a través del
Consell Comarcal, que cada dos anys posa gairebé 7.000
euros a disposició de cada ajuntament pel manteniment
dels camins municipals.
Per una altra banda, l’Ajuntament ha formigonat
100 metres de camí de la font del Vitorino, en la
cruïlla que travessa el barranc, ja que és d’argiles i
quan plovia s'enfangava molt i els vehicles patinaven i
no podien avançar amb seguretat.

El manteniment dels camins que travessen el terme
municipal és una altra de les preocupacions del Consistori
per l’alta utilització que tenen pels veïns i les veïnes
del municipi però també per excursionistes, boletaires,
caçadors, esportistes i ciclistes de muntanya, entre
altres. Per això l’Ajuntament ha fet el manteniment de
23 km del Camí Natural que en el seu dia va condicionar
el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.
En 2016 i en 2018, el Consistori ha fet el manteniment de gairebé la totalitat d’aquesta ruta de tipus
circular, que inclou també 4 rutes possibles que sumen
uns altres 16 quilòmetres. Els treballs que s’han fet són
bàsicament de neteja, es desbrossa i es fan tasques de
manteniment de la senyalització. Cal tenir en compte
que en totes les intervencions s’han de deixar els camins
nets 4 metres d’amplada però també 4 metres d’alçada,
per a assegurar el pas dels vehicles de bombers en cas
d’incendi forestal.
D’altra banda, també s’ha fet la neteja i el manteniment del camí del Coll de Sant Roc que va a Capafonts. En aquest camí es donava la circumstància que
en un primer tram sortia molt el cingle i produia molts

La font del Celestino
L’Ajuntament ha fet un pou de registre i ha
canalitzat amb un tub gros la font del Celestino,
ja que s’havia tapat a causa del creixement
de les arrels i de la vegetació, i rajava molt
poc. Amb aquesta petita obra serà més fàcil
el manteniment de la font, molt coneguda per
excursionistes i amants de bosc per la seva situació dalt als Plans, per darrere de la Baltasana.

Prades tapa els fogons de
l'Abellera per prevenir el foc
L’Ajuntament ha hagut de
tapar amb pedra els espais per a
fer foc que hi havia a l’ermita de
l’Abellera. Als informes negatius
dels guardes forestals sobre l’alt
risc d’incendi que representaven es va sumar posteriorment
un advertiment del Ministeri de
Medi Ambient de Madrid, instant
al tancament. La zona continua
habilitada per a fer picnics però
no es pot fer foc. Com a molt es
pot fer servir un fogonet que cadascú haurà de portar. D’aquesta
manera queda molt més controlat
el risc d’incendi forestal al voltant
de l’ermita.

PRADES

L'Ajuntament tenia diversos advertiments del perill de foc dels fogons

Fem dissabte....al bosc!
Des de fa 3 anys l’Ajuntament
de Prades s’adhereix a la iniciativa europea coneguda amb
el nom Let’s Clean Up, que vol
conscienciar sobre els residus que
llencem de forma incontrolada
a la natura i promoure accions

16

de sensibilització a través de la
recollida d’aquests residus abocats
il·legalment. A Prades, les accions
de neteja s’han batejat amb el nom
“Fem dissabte!” i en l’última edició
es va netejar la zona de la deixalleria.
Abans, l’associació els Birimbins ja
realitzava tasques de neteja similars.
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La nova cervessa elaborada amb llúpol de Prades es va presentar a Alimentaria, a Barcelona. El mes d’octubre ho va fer a Prades

El llúpol de Prades
ja és cervesa d’edició limitada
al buit el producte al poble, amb maquinària d’última
generació, per preservar les qualitats del producte fins
a la seva utilització en la planta de producció de la cervesera a Barcelona.
D’aquesta manera, Prades s’ha convertit en el primer
productor de llúpol de Catalunya, concretament de la
varietat Nugget, una varietat amarga que és la que millor
s’adaptava als terrenys i a la climatologia del municipi.
La producció es fa amb la supervisió de DAMM, que assumeix el cost de la inversió inicial i que també compra la
collita. Segons els experts tècnics de l’empresa, el clima,
la terra i la diferència de temperatures entre la nit i el
dia de Prades contribueixen a aconseguir un producte
de molta qualitat, amb un gust amarg difícil de trobar.

Quatre anys després que es comencés a conrear llúpol
mediterrani a Prades, les primeres collites ja van servir
per fabricar la primera cervesa que l’empresa DAMM
va presentar a l’abril de 2018 a la fira Alimentaria de
Barcelona, una de les més importants al món del sector
de l'alimentació. Es tracta de Complot, una cervesa
d’edició limitada, que també es va presentar a Prades el
26 d’octubre de 2018, en un acte amb cata de cervesa,
acompanyada de tapes elaborades per restauradors del
municipi.
Actualment a Prades 5 pagesos conreen un total de
8,5 hectàrees de llúpol, que l’any passat ja van produir
2.000 quilos de flor fresca. La important inversió feta per
DAMM a la Cooperativa permet pelar, assecar i envasar

La poma també s’obre camí
El conreu del llúpol és un dels que s’ha posat en marxa
a Prades per diversificar la producció agrària del municipi i
donar més oportunitats a les persones del poble que volen
dedicar-se a la terra. L’altre conreu important és la poma,
que mica en mica es va obrint camí.
Amb el suport inicial de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) per la introducció del conreu de
la poma, avui hi ha plantats a Prades 2.500 pomers, que
produeixen 40 varietats diferents que els tècnics alaben
per les seves qualitats de dolçor, crocant i sucre. Els pagesos
que les estan correan treballen la comercialització conjunta
mitjançant l’etiqueta Poma de Prades.

PRADES
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Assessorament a
persones
emprenedores
La diversificació dels conreus és una de
les actuacions sorgida del Pla Estratègic.
Una altra és l’assessorament a persones
emprenedores que volen tirar endavant
un nou negoci o bé, si ja el tenen en marxa, poden rebre suport per ampliar-lo o
millorar-lo. Les persones interessades han
d’enviar un correu electrònic a l'adreça
turisme@prades.cat.
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Millores als Esquirols, l'espai
infantil per als més menuts
L’Ajuntament de Prades ha fet importants millores
durant aquest mandat a l’espai que ocupa el Centre
Infantil Els Esquirols al Centre Cívic. Així, en 2017 es
va pintar tota la zona que ocupa aquest servei i aquest
estiu passat s’ha portat aigua calenta, ja que fins ara
només n'hi havia de freda. Una altra actuació ha estat
la millora del sistema de calefacció, ja que el central
que hi havia no acabava de funcionar. És per això que
es va optar per la col·locació d’un radiador elèctric.
Aquest curs 2018-19 un total de 6 nens i nenes de 4
mesos a 3 anys utilitzen el Centre Infantil Els Esquirols,
i són atesos per dues educadores. Des de que es va
posar en marxa, l’Ajuntament sempre s’ha ocupat de
la gestió i del seu manteniment, ja que el considera
un servei bàsic per ajudar a les famílies a conciliar
la vida laboral i familiar. És per això que, a més del
manteniment de l’espai, el Consistori assumeix part del
cost del servei i les famílies una altra part mitjançant
una aportació mensual.
És per aquest motiu que el Centre Infantil Els Esquirols funciona tot l’any, inclòs el mes d’agost. L’horari
és de 9 a 13.30 h però es pot allargar fins les 15 h a
demanda de les famílies. En aquest cas, pares o mares

han de portar al Centre el dinar que menjaran els petits
i petites, per tal que les educadores els ho donin.
Al Centre Cívic, Els Esquirols ocupa una aula amb
un bloc de lavabos adaptats i exclusius, i un despatx
amb tot el material que necessita per desenvolupar les
activitats educatives dels nens i nenes.

L’alumnat de tota la ZER es troba a Prades
per conèixer la reina Margarida
Prades va acollir el passat 24
de setembre una trobada de tot
l’alumnat i el professorat de les 4
escoles de la ZER Montsant-Serra
de Prades. En total 165 nens i
nenes i 22 docents de les escoles
Dr.Piñol i Aguadé de Cornudella
del Montsant; Garbí de Poboleda;
Montsant d’Ulldemolins i Serra de
Prades del nostre poble. La trobada
es va centrar en conèixer la vida i
la història de la reina Margarida,
en el marc de les jornades que es
van fer al municipi el mes d’agost,
per apropar-se a aquest personatge
històric.
Així, l’alumnat es va dividir en
tres grups per edats i van assistir
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Un total de 165 nens i
nenes de la ZER van conèixer la història de la reina
Margarida de Prades
a una representació al Castell de
“Margarida de Prades: història
i emocions”, a càrrec de la Rat
Cebrian i de Paloma Vicente fent
l’acompanyament amb la viola de
gamba, però adaptant la represen-
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tació que s’havia fet durant l’agost
a l’edat de la mainada.
Per poder treballar millor el personatge, l’Ajuntament de Prades va
regalar a cada escola un llibre sobre
la la reina Margarida.
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Suport a l’escola Serra de Prades
i a l’AMPA pel futur dels infants
El futur de la joventut és el futur
i per això l’Ajuntament dona suport
a l’escola Serra de Prades i a l’AMPA
per millorar l’educació dels nostres
nens i nenes. L’actuació més recent
ha estat col·locar cautxú al terra
de la sala polivalent del centre,
un espai que l’alumnat fa servir
per a les classes d’educació física.
Aquesta obra ha tingut uns cost de
4.583 euros i ha permès millorar
les condicions en què els nens i
nenes feien activitats en aquesta
sala, que tenia terra de terratzo.
Cal tenir en compte que el cautxú
és un material més tou i confortable,
alhora que resistent i durador. En
2016, l’Ajuntament va pintar tota
l’escola i va revestir els passadissos
amb panells de fusta.
L’Ajuntament continua subvencionant l’excursió de final de curs
que cada any fa l’alumnat de l’escola
i que està relacionada amb l’entorn
natural del municipi. L’objectiu és
que els pradencs i pradenques més
petits coneguin el seu poble i gaudeixin dels seus valors naturals i paisatgístics. L’Ajuntament assumeix el
cost de la contractació de la persona
tècnica en l’àmbit natural que guia
l’activitat, així com l’import dels

materials que la mainada fa servir
en la sortida.
Igualment l’Ajuntament assumeix totes les feines de reparació i manteniment de l’escola i
col·labora amb la direcció, amb
l’equip docent i amb l’associació de
pares i mares per atendre les necessitats que la comunitat educativa
considera que s’han de cobrir per
millorar l’aprenentatge i la qualitat
educativa del centre.
Aquest curs 2018-2019 al CEIP
Serra de Prades estudien 39 alumnes
dividits en 4 classes: una de cicle
infantil (P3-P4 i P5), una de cicle
inicial de primària (1r i 2n), una

altra de cicle mitjà (3r i 4t) i una
última de cicle superior (5è i 6è).
El curs vinent es preveu l’entrada
de 8 alumnes més. D’altra banda,
també acull mainada de Capafonts
i és l’escola de referència de la
Febró, tot i que d’aquest municipi
actualment no hi estudia ningú.
L’escola forma part de la zona
escolar rural (ZER) Montsant-Serra
de Prades, amb els municipis de
Cornudella del Montsant, Poboleda
i Ulldemolins. La ZER comparteix el
professorat especialista, és a dir, qui
imparteix música, anglès, educació
física, i el/la mestre d’educació
especial.

Èxit del Casal d’Estiu organitzat per l’Ajuntament
L’estiu de 2018 l’Ajuntament ha
pres la iniciativa i ha organitzat un
Casal d’Estiu que ha tingut molta
acceptació i molt d’èxit, tant entre
els infants com entre les seves famílies i fins i tot entre els estiuejants,
que també han pogut fer-ne ús. Més
de 20 nens i nenes han passat per
les activitats del Casal. Per plantejar
aquesta actuació, l’Ajuntament ha
contractat el serveis del Consell
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Esportiu del Baix Camp, i s’ha fet
un Casal en anglès, amb monitors
i monitores titulats. La iniciativa
s’ha estès durant tot l’estiu des
de l’acabament del curs escolar,
a tocar de Sant Joan i fins a l’11
de setembre. Totes les activitats
s’han dut a terme a l’escola Serra de
Prades, tot i que si el temps acompanyava tots els infants feien cap a
la piscina del poble per refrescar-se
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i passar una estona ben divertida.
L’horari del Casal era de 9 a 13 h
de dilluns a divendres i es podien
fer les inscripcions per quinzenes.
Aquesta flexibilitat ha permès una
millor organització a les famílies.
Per tot plegat, la iniciativa ha
estat valorada molt positivament
tant pels infants participants com
per les seves famílies, i també per
l’Ajuntament.
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Una rampa fa l'església de Santa
Maria accessible a tothom

Imatge interior i exterior del nou accés adaptat a l’església de Santa Maria. L’obra ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Prades
En el marc de Pla de Foment
Turístic, l’Ajuntament també ha
arranjat l’accés a l’església de
Santa Maria per tal que hi puguin
entrar persones amb mobilitat
reduïda. Aquesta iniciativa era
molt necessària per complir amb
la normativa i per adequar un
dels espais que utilitza sovint el
Consistori per a actes culturals i
especialment per concerts musicals amb uns 14 concerts a l’estiu.
Concretament s’ha arranjat la

porta que es troba al lateral de
l’església, al costat del Portal.
En l’exterior s’ha fet una mica
de pendent al graó exterior mentre que per la part interior s’ha
substituït el brancal que hi havia
per una rampa de ferro. Aquesta
actuació s’ha fet amb el consentiment del mossèn de la parròquia i
de l’Arquebisbat. A més, com que
el temple està catalogat com a
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL),
la intervenció ha comptat amb

el suport i la supervisió d’un arqueòleg de la Generalitat. El cost
de l’actuació ha estat de 10.563
euros, completament a càrrec del
Consistori.
Precisament la porta on s’ha
fet la supressió de les barreres
arquitectòniques és d’estil romànic, i pertany a la part més antiga
del temple, que té l’interior gòtic
(segle XIV), mentre la façana
principal és renaixentista (segle
XVI-XVII).

L'hort de l'Abadia
En la passada legislatura l’Ajuntament va
arribar a un acord amb l’Arquebisbat per a què
li cedís l’edifici de l’Abadia. La cessió va ser per
75 anys i va permetre el Consistori arranjar la
teulada, que havia caigut. Actualment, s’utilitza
com a magatzem municipal i per darrere compta
amb un hort que es van arreglar durant l’any
passat amb el suport d’un pla d’ocupació del
Consell Comarcal del Baix Camp.
Aquest espai d’hort es va sanejar, es va posar
llosa al terra i s’ha convertit en una petita plaça
que l'Ajuntament fa servir per celebrar alguns
actes, com ara durant la Festa de la Farigola
de 2018. A l’espai s’ha d’accedir per la plaça
Josep Benet.
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L’Hort de l’Abadia, un espai arrecerat que s’ha
adequat i ha passat a ser públic
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Prades ha mantingut un alt ritme inversor, ha congelat o abaixat els impostos i ha contingut el deute

L’Ajuntament inverteix
1,4 milions d’euros en 2016-18,
gairebé el 65 % subvencionat
L’Ajuntament de Prades ha invertit durant el període
2016-2018 al voltant d'1,4 milions d'euros per tirar endavant diversos projectes destinats a millorar el poble
i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. La
part més important s’ha executat durant l’any 2018, ja
que s’han fet o s’han començat a fer les obres més
importants i amb més pressupost com ara el dipòsit
d’aigua amb una inversió de 479.973 euros (veure la
pàg 11), o les voreres de la carretera de l’Espluga, on
s’han destinat 228.652 euros (veure la pàg 13).
Aquest 2018 també s’ha tirat endavant la urbanització de les Forquetes amb un pressupost a càrrec
de l'Ajuntament de 138.000 euros (veure la pàg 12) o
diversos carrers del nucli antic com l’Alt del Castell
o el Corraló, als quals s’han destinat 129.823 euros
(veure la pàg 15).
En definitiva, per a l’exercici 2018 s’ha dedicat una
part important dels recursos a inversió. Això ha estat
possible per coincidir en aquesta anualitat dues de
les subvencions aconseguides més importants: la de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 341.684,44 euros
per a construir el nou dipòsit d’aigua; i la de Turisme
de la Generalitat amb un import de 350.000 euros per
a tirar endavant el Pla de Foment Turístic.
En definitiva, per afrontar els 1,4 milions d'euros
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invertits entre 2016-2018, l’Ajuntament ha aconseguit
subvencionar gairebé el 65 per cent, és a dir, que ha
obtingut subvencions per valor de 886.076 euros,
on s’inclouen, a més dels esmentats, altres ajuts de la
Diputació i del Consell Comarcal del Baix Camp.
La resta de les inversions han anat a compte de
l'hisenda local que, a més, ha mantingut congelats els
impostos municipals o fins i tot els ha abaixat, com
ara l’Impost de Béns Immobles (IBI). En aquest cas,
l’Ajuntament de Prades ha anat disminuint el coeficient que aplica fins al mínim possible que li permet
la normativa estatal.
Cal tenir en compte que el pressupost de
l’Ajuntament de Prades ronda els 2 milions d’euros
anuals, tot i que destaca el del 2018 amb 2,6 milions
d’euros per les importants inversions previstes i per les
subvencions també considerables aconseguides, com
ja s'ha esmentat.
Cal recordar que durant la legislatura passada (201115), l’Ajuntament va haver de fer front al deute de més
de 500.000 euros amb què es va trobar el Consistori. Un
cop assolida l’estabilitat pressupostària s’han pogut
afrontar les importants inversions que s'han explicant,
mantenint a ratlla el deute, que se situa entorn els
197.100 euros.
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La música omple Prades
en les diferents activitats festives
i culturals que es programen
Bona part de les activitats culturals i festives que s’organitzen a
Prades porten aparellat un concert
de música que, normalment, es
realitza a l’església de Santa Maria.
En total més d'una vintena de concerts durant tot l’any, incloent-hi el
Festival Internacional de Música i el
Prades Canta. Una part important
dels concerts es programen a l’estiu,
especialment els mesos de juliol i
agost, però ja des del cicle de Nadal
la música és present al calendari
festiu del municipi.
El mes de desembre, Prades
Cor acostuma a protagonitzar un
concert a les acaballes de l’any, i
segueix la programació musical per
Setmana Santa amb un concert que
normalment es fa el dissabte abans
de Rams. Ja al maig, per la Festa de
la Farigola, sempre es programa un
concert, igual que durant la Fira i
per la festa major, o quan es lliuren
els premis literaris i d’Instagram.
A banda, també acostumen a
produir-se concerts no programats
inicialment per l’Ajuntament. Són
persones que es dediquen a la música
i que s’ofereixen per a tocar en el
marc de l’església, normalment de
forma gratuïta. Aquest va ser el cas
l’any passat, per exemple, quan un
grup de joves violinistes van demanar d’assajar a l’església i, a canvi,
van oferir un concert.
La majoria dels concerts programats són de música clàssica i tenen
una bona acceptació i assistència de
públic. Ressalten les actuacions de
la formació Prades Cor que ofereix
sempre el concert de Nadal, el de la
Festa de la Farigola i el del Festival
Mateu Fletxa.
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Prades Cor realitza diverses actucions al poble durant l'any

Prades Canta Festival Mateu Fletxa
(memorial Joan Ferré)
Una de les activitats culturals
més destacades que es fan a Prades
des de fa anys és Prades Canta
Festival Mateu Fletxa (memorial
Joan Ferré), ja que en un cap de
setmana d’agost, normalment el
segon cap de setmana, es fa una
demostració destacada de cant
coral a càrrec de Prades Cor
però també d’altres formacions
convidades d’arreu del país i fins
i tot en l’edició de 2017 va actuar
també el quartet de vent Gerhard.
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En les últimes edicions han
intervingut el Cor Mestral de Reus,
la Coral Polifònica Joventuts Unides de la Sènia i el Cor la Igualtat
de Gavà, a més del grup musical
esmentat.
La particularitat del festival és
que totes les formacions participants han d’interpretar peces de
Mateu Fletxa, reconegut compositor del segle XV nascut a Prades
i creador de composicions polifòniques anomenades ensalada.
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El Festival Internacional de
Música i el Curs Internacional
de Clarinet fan 20 anys
Aquest any 2019 el Festival Internacional de Música
i el Curs Internacional de Clarinet de Prades fan 20
anys, i per aquest motiu aquesta edició commemorarà
aquesta fita amb una programació especial que vol
donar relleu i destacar un dels esdeveniments culturals
que més repercussió i nom donen a la vila de Prades.
El Curs Internacional de Clarinet Joan Plaja és un
referent dins i fora de Catalunya, i amb el temps ha
anat desenvolupant una important activitat concertística amb músics i grups reconeguts internacionalment. L’objectiu és doble: contribuir a la formació i
al desenvolupament artístic de l’alumnat participant,
i acostar la música i aquest instrument al conjunt de
la població.
Per aquest motiu, a més dels concerts que ofereix
el jovent i les persones assistents al curs, també
s’organitzen actuacions a càrrec de figures consagrades de la música, i del clarinet específicament, durant
el concert inaugural, el concert amb tast de vins o el
concert de jazz i klezmer. Aquests últims s’han incorporat més recentment a la programació habitual del
Festival, amb molt bona acceptació, i amb l’objectiu,
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precisament, d’estendre l’interès per la música entre
els veïns i veïnes de Prades i les persones que visiten
el municipi.
Així en les últimes edicions del Festival celebrades
durant aquesta legislatura han participat l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages; Manel Camp
Quartet i Joan Crosas; Barcelona Clarinet Players; el
quintet Gradiva; Joan Garrobé Trio & Manel Camp;
Oriol Romaní i Swing Serenaders, i la Sant Andreu Jazz
Band, a banda d’altres intèrprets individuals com Miquel Ramos, Àlex Ramírez, J. Vicent, Carles Pertegaz
o Lluïsa Vinyes, entre molts d’altres.
Cal recordar que el Curs Internacional de Clarinet
va començar arrel la inquietud musical del pradenc
Daniel Olivé, que estudiava clarinet a l’escola de
música de l’Espluga de Francolí, i del seu mestre
Joan Plaja, que li va proposar d’anar a fer un curs de
clarinet a Anglaterra. Olivé li va contestar que no hi
podia anar però va proposar-li d’organitzar-ne un a
Prades. 20 anys més tard, aquella idea és una realitat
plenament consolidada que projecta el nom de la vila
vermella arreu.
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Guanyadors i guanyadores dels últims premis literaris i d'Instagram

Premis literaris i d’Instagram
per projectar el municipi
Ja fa molts anys que l’Ajuntament de Prades convoca
uns premis literaris que projecten el nom del municipi
arreu i que contribueixen a fer créixer la vocació literària
i artística de les persones que hi concorren. A aquests
s’ha afegit en els últims anys un premi de fotografia
per Instagram, una de les xarxes socials que més creix
en totes les franges d’edat i que també ajuda a donar
relleu i promoció al municipi a través dels seus llocs
d’interès. El premi més recent que s’ha creat, però,
ha estat un de fotografia nocturna, aprofitant l'interès
que desperta l'astronomia i el cel de Prades.
El concurs d’Instagram es desenvolupa durant el
mes d’agost i les persones interessades a participar-hi
han de tenir més de 13 anys. Les fotografies han de
ser originals i fetes des d’un dispositiu mòbil (telèfon
o tauleta). En aquest cas hi ha 4 categories: cultura,
natura, festes i moments. Les fotos han d’il·lustrar
aquestes temàtiques i s’han d’etiquetar d’acord amb
elles. La bona acollida de la iniciativa es tradueix en
el nombre de publicacions fetes en els últims anys amb
alguna de les etiquetes relacionades amb les categories assenyalades: en total més de 2.000 fotografies
d’instagramers.
El premi de poesia Vila de Prades va arribar l’any
passat a la divuitena edició, i està reservat per a persones majors de 16 anys, que poden presentar treballs
en vers o en prosa poètica. Per la seva banda, el premi
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de narrativa Torrell de Reus té dues categories. Una
adreçada a persones adultes, que ha celebrat la dinovena edició, i una altra de redacció i dibuix per a nois
i noies d’entre 7 i 15 anys, que ja ha superat l’edició
número 30. En aquest últim premi poden participar
nens i nens de Prades però també de fora del municipi
i hi ha 3 categories segons l’any de naixement.
En tots els casos la temàtica és lliure i la llengua a
emprar sempre és la catalana. A més, es publica una
edició restringida dels treballs premiats de les diferents
convocatòries, i les persones guanyadores tenen dret
a rebre’n 25 exemplars. A més, en el cas del premi de
poesia i del de narrativa està dotat amb 400 euros.
Tots els premis es lliuren el mateix dia, que acostuma
a ser a primers de setembre. L’acte de lliurament va
acompanyat sempre d’un concert.
A més, aquest any 2018 en l'acte de lliurament dels
premis vam poder comptar amb l’assistència del fill i de
la neta de Salvador Torrell, llibreter i editor nascut a
Reus que va impulsar els premis literaris al municipi, i
que hi dona nom als de narrativa com a homenatge que
li va voler retre l’Ajuntament quan va morir en 1990.
Es va donar la circumstància que el poble de Prades
desconeixia que Salvador Torrell tenia un fill, que era
fruit d’un primer matrimoni, ja que sempre feia estades
a Prades acompanyat només de la seva segona esposa,
amb qui s’havia casat en 1939.
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Reexit primer Concurs de
Gossos Tofonaires d'estiu
cartes, per divulgar les qualitats d’aquest producte.
A la vila de Prades hi ha llarga tradició en la
recol·lecció de tòfona i també existeixen persones que
es dediquen a cultivar la tòfona d’estiu al municipi.
Precisament elles van proposar a l’Ajuntament organitzar un concurs d’aquestes característiques que, de fet,
ja es fa en altres poblacions de l’entorn com Vimbodí
o Vilanova de Prades.
La tòfona d’estiu té una forma arrodonida, és d’un
color marró fosc, té la carn compacta i una olor intensa i aromàtica. Es pot trobar des de principis d’estiu
fins a principis de tardor, i també es pot cultivar. Té
un preu inferior a les tòfones negres o a la tòfona
blanca i es pot conservar per poder-la utilitzar durant
la resta de l’any. Aquest any 2019 està previst que la
segona edició del concurs tingui lloc el 29 de juny, i
que es complementi també amb les segones jornades
gastronòmiques de tòfona d’estiu.

Prades s’ha estrenat en el circuit del concurs de
gossos tofonàires de tòfona d’estiu amb l’organització
del primer concurs d’aquestes característiques que,
a més, va tenir un gran èxit de participació, ja que
es van inscriure fins a 10 participants. El concurs es
va fer al costat del camp de futbol, en un terreny
municipal que queda entre aquesta instal·lació, la
pista de tenis i la pista de bàsquet. El concurs consistia en trobar en el menor temps possible 3 tòfones
enterrades en un espai determinat i delimitat per a
cada gos participant.
Les proves es van fer l’últim cap de setmana de juny
i es van complementar amb un tast de tòfona, quan
va acabar el concurs. També es van instal·lar diverses
paradetes d’artesania que van complementar aquesta
activitat. Per la seva banda, diversos restaurants del
municipi van preparar per a l’ocasió diversos plats especials amb tòfona d’estiu, que van incloure a les seves

Prades promociona el concurs de Gossos d'Atura
i de Pastors a les escoles de Reus i Tarragona
El Concurs Internacional de
Gossos d’Atura continua sent
un dels referents del calendari
d’activitats de Prades i sumant
edicions, que aquest 2019 arribarà
a la número 32.
Sense perdre la seva essència,
el concurs ha anat guanyant en
qualitat gràcies al canvi d’ubicació
al camp de futbol, gràcies a la
col·locació de grades per als espectadors, i gràcies també a la
incorporació d’activitats complementàries, com ara demostracions
canines.
Des de fa un parell d’anys
l’Ajuntament de Prades incorpora en les accions promocionals
que fa algunes de concretes per
difondre el concurs de Gossos
d’Atura, com ara les que ha fet
a les escoles de Reus i Tarragona,
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La instal·lació de grades, més actes i la promoció a escoles de Reus i
Tarragona tenen com a objectiu donar a conèixer el concurs de Gossos d’Atura
i altres promocions en mitjans de
proximitat. L'objectiu és atreure
el màxim de visitants possibles a
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un dels actes més emblemàtics
dels que s'organitzen a la Vila
Vermella.
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Exposicions: una altra manera
de conèixer i dinamitzar Prades
Les exposicions de diferents tipus i procedències són
una altra de les apostes de l’Ajuntament per dinamitzar
el municipi i per donar a conèixer una part de la seva
història, en aquest cas col·laborant amb l’associació
Els Tamborinos. Cada any aquesta entitat organitza una
exposició a partir d’una temàtica centrada en Prades
ja sigui l’escola, els oficis, el carnaval, els forasters,
les festes...Els membres d’aquesta entitat recuperen
fotografies antigues, les digitalitzen i preparen la mostra, així com un dossier complet que després es guarda
a la biblioteca per a què tothom el pugui consultar. A
més, algunes de les exposicions s’han pogut veure a
Tarragona o Reus.
L’última exposició creada pels Tamborinos, amb el
suport de l’Ajuntament, ha estat gent del poble en situacions quotidianes en diferents indrets del nucli antic.
Les fotografies s’han reproduït en planxes metàl·liques
i s’han penjat en les parets dels diversos llocs on es van
prendre. L’impacte que ha tingut aquesta proposta ha
fet que a les persones que visiten Prades se’ls doni un
itinerari en paper per a què puguin seguir la mostra
individualment, però l’Ajuntament estudia convertir
l’itinerari en una visita guiada per fer-la amb el tècnic
de l’Oficina de Turisme.
A banda del suport que el Consistori dona a aquesta
associació cultural, des del govern municipal cada any es
porta alguna exposició itinerant organitzada per altres
administracions. L’última, aquest estiu passat, va ser
“Vinyetes: història del còmic en català”, produïda pel
Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus
Miquel Ventura, que la cedeix gratuïtament. D’altra
banda, també cal remarcar l’exposició fotogràfica del

L’Ajuntament dona suport a la tasca que duen a terme
entitats com Els Tamborinos, protagonistes d’una reexida
mostra permanent als carrers del poble
cel d’Aleix Roig.
Per últim, cal recordar que la sala d’exposicions
ubicada a l’Ajuntament se cedeix a les persones o entitats que ho sol·liciten per a exposar les seves obres.
La cessió només és gratuïta en el cas que ho sol·licitin
associacions del poble o altres de fora sense ànim de
lucre. Per a la resta de casos es cobra un lloguer.

Un passeig per la història de Catalunya
Una altra activitat destacada aquest 2018 va ser el
cicle de xerrades divulgatives sobre la història del país
titulada “Un passeig per la història de Catalunya”, que
es va celebrar el mes de juliol durant una setmana. Del
23 al 27 de juliol, cada dia a les 19.30 hores el Centre
Cívic va acollir una conferència a càrrec d’un historiador
o historiadora tractant una època històrica del país,
des dels orígens fins a la Catalunya contemporània.
Una iniciativa que va tenir una molt bona acollida, i
que va ser el preludi de les jornades “En temps de la
Reina Margarida”, celebrades el mes d’agost.
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Les festes, un model de
participació i de cohesió

Pilarin Bayés va ser la pregonera de la Fira i l'AMPA (fotografia de la dreta) va fer el pregó de la festa major
La participació i la vitalitat amb què es viuen les
activitats festives en un municipi són bona mostra de
la cohesió i de la fortalesa social d’aquesta població. Prades n’és un bon exemple al llarg de l’intens
calendari festiu i cultural que viu cada any, amb més
de cent actes que es realitzen per a totes les edats i
per a tots els gustos, però també tenint en compte la
gran quantitat de visitants i turistes que té el poble.
Aquesta doble dimensió queda prou reflectida en un
acte tan emblemàtic com el pregó de la Fira i el de la
festa major d’octubre, dos dels actes que més aglutinen
i cohesionen pradencs, pradenques i visitants.
Ja fa temps que des de l’Ajuntament es vol retre
homenatge a les persones que escullen Prades per passar
les seves vacances i, alhora, també és vol agrair a les
entitats del poble el seu compromís i la seva col·laboració
per millorar Prades a través de les seves activitats. És
per això que el seu dia el Consistori va decidir demanar
a una persona que viu a fora, però que fa temps que
estiueja a Prades, per a què faci el pregó de la Fira.
Aquest 2018, a més, va ser el primer any que el pregó
es va avançar un dia, i es va fer dijous per comptes de
divendres. Es va demanar que fes la crida a la festa a
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la coneguda il·lustradora catalana Pilarín Bayés, que
just el dia anterior havia participat al Centre Cívic en la
presentació del llibre “Petita història de la Reina Margarida de Prades”. Ella és l’autora de les il·lustracions
mentre que el text és de l’alcaldessa, Lídia Bargas, i el
catedràtic d’Història del Dret per la URV i historiador,
Antoni Jordà, en va fer la presentació. Així, aquest acte
i el pregó de la Pilarín Bayés tancaven a mode d’epíleg
les jornades “En temps de la Reina Margarida”.
D’altra banda, les altres persones que han fet el
pregó de la fira han estat Montserrat Jorba en 2015;
Joan Carles Raiteri i Joan Pallarès en 2016, i Josep
Sans i Mireia Sans en 2017.
Per la festa major de l’octubre, en canvi,
l’Ajuntament vol homenatjar i agrair la tasca de les
entitats de Prades, i és per això que cada any una d’elles
és l’encarregada de fer el pregó. En 2018 li va tocar
el torn a l’AMPA Serra de Prades que va elaborar una
proposta que donava la veu a l’edifici de l’escola i, a
travé d’ell, es feia un repàs de la història de l’escola,
amb algunes intervencions en vídeo de mestres, alumnes
i antics membres de l'AMPA.
En 2017, el pregó va anar a càrrec de Prades Cor,
l’emblemàtica i activa coral pradenca, mentre que
l’any anterior li va tocar el torn al Club BTT Prades i en
2015 a la Societat de Caçadors. Totes les associacions,
cadascuna des de l’àmbit de la seva activitat, és una
mostra clara de la diversitat i de la riquesa social del
municipi.
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Correbars, festes, Parc de
Nadal i Reis, actes dels joves
Diverses activitats de les que es fan al municipi
durant l’any estan organitzades pel jovent de Prades i
són activitats dirigides al propi col·lectiu però obertes a
la participació de tot el poble. Són exemples les festes
joves que s’organitzen per Setmana Santa, o al juliol,
per la Fira i per Tots Sants.
Les persones joves del poble també organitzen el
correbars, i altres activitats més enfocades al conjunt
del poble com la Cavalcada de Reis o el parc infantil
de Nadal, en què preparen diverses activitats per als
més menuts. El parc obre tres dies en horaris de matí
i tarda, de 10 a 13h i de 17 a 19h. A més, el patge reial
acostuma a visitar l’espai per a recollir les cartes als
Reis dels més petits.
En totes aquestes activitats, el col·lectiu jove del
poble rep el suport i la col·laboració de l’Ajuntament,
que a més posa a la seva disposició un local i una tècnica
de joventut del Consell Comarcal del Baix Camp que

fa tasques de dinamització del grup, especialment del
que es troba en l’etapa més adolescent.
A més d’ajuts econòmics, l’Ajuntament posa a
disposició de totes les associacions pradenques els
equipaments municipals, els recursos i la infraestructura del poble per tal que puguin tirar endavant les
seves activitats.

Els gegants representen Prades
en la festa comarcal Som Baix Camp
El passat 21 d’octubre va tenir
lloc la festa Som Baix Camp. Organitzada pel Consell Comarcal, 35
grups festius de gairebé totes les
poblacions de la comarca es van
donar cita a Riudoms per fer una
demostració de la riquesa i vitalitat
de la cultura popular i tradicional
a la nostra comarca, i Prades no hi
va faltar.
La Colla Gegantera i Grallers
de Prades, amb el Nen de Prades i
la Pubilla van representar el poble
i van participar de la festa, tant
en la cercavila que va recórrer
l’avinguda principal de Riudoms
fins a la plaça de l’església, com
en l’actuació de lluïment que
es va fer en la mateixa plaça.
La festa comarcal, a més, oferia un
tast gastronòmic en què cada poble
va portar un plat o producte típic.
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Prades va oferir 200 racions de llonganissa amb patata de prades i bolets
que van ser un gran èxit, ja que es van acabar ben aviat.
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Prades multiplica
l'activitat esportiva
Prades viu un moment àlgid de l’activitat esportiva al
municipi gràcies a l’aposta de l’Ajuntament per aquest
sector, tant des del punt de vista de les activitats que
s’organitzen des de la població com de les que arriben des
de fora. A més, la millora dels equipaments esportius
existents i de l’oferta esportiva, conjuntament amb la
ubicació i la climatologia de Prades, fan del nostre poble
un lloc atractiu per a esportistes i amants de l’esport.
En aquest sentit, cal tenir en compte que a
l’any s’organitzen una dotzena de curses a Prades
i d’aquestes només dues (la Milla i la cursa de Sant
Silvestre) les organitza directament l’Ajuntament, ja
que les altres van a càrrec d’empreses especialitzades
o d’entitats. Parlem de la Ultra Trail Muntanyes de la
Costa Daurada, de l’Almogàvers, de la Copa Tarragona
de Trail, de l’Sterra Cat, de les curses d’orientació,
de la caminada Reus-Prades-Reus, i de curses i marxes
ciclistes, entre d’altres. Amb totes elles l’Ajuntament
hi col·labora econòmicament o amb recursos humans
i materials, amb una aportació total de 8.700 euros. A
tota aquesta activitat encara cal sumar les excursions
que monten els Birimbins, especialment, a l’estiu.
D’altra banda, la inquietud esportiva dels veïns i
veïnes del poble ha fet possible la creació del Club
4x4 Muntanyes de Prades, una nova entitat que també
aplega persones interessades de fora de la població,
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i no es pot oblidar tampoc a l’associació Prades 02.
Aquesta entitat està creant equips joves i organitzant
partits amistosos que estan recuperant l’afició per la
pràctica del futbol al poble, que s’havia perdut fa anys.
Pel que fa a la intensitat de l’activitat esportiva al
municipi també cal tenir en compte el manteniment
i la millora de les instal·lacions esportives amb què
compta Prades, com per exemple l’arranjament en
profunditat de la piscina que es va començar durant
la passada legislatura i que ha finalitzat aquest mandat amb l’arranjament de la base on s’ubica el mòdul
prefabricat de vestuaris, amb un cost de 3.388 euros.
Però cal destacar especialment la consolidació del
gimnàs al Centre Cívic. Aquest equipament ocupa un
espai de més de 200 metres quadrats, i compta amb
un espai de fitness amb aparells de musculació, amb
bicicletes estàtiques, cintes i altra maquinària i material esportiu; i una altra zona destinada a activitats
dirigides com ioga o zumba. Recentment s'han renovat
totes les bicicletes que hi havia al gimnàs, 10 en total.
Aquesta instal·lació no només dona servei als pradencs
i pradenques de totes les edats, inclosa la gent gran
que tenen subvencionades les activitats esportives
per part de l’Ajuntament, sinó també als visitants
i als esportistes i clubs interessats en Prades com a
destinació esportiva.
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Prades, amb les institucions
catalanes en la defensa de
les llibertats nacionals

L’Ajuntament de Prades ha tingut majoritàriament
una posició de suport al Parlament de Catalunya i al
Govern de la Generalitat en totes les accions que ha
tirat endavant en defensa de les llibertats nacionals
del país, però també en defensa dels drets civils i
polítics de tots els catalans i les catalanes. En aquest
sentit, el plenari ha aprovat diverses mocions contra
la repressió exercida per l’estat espanyol des de l’1
d’octubre, i a favor de la llibertat dels presos i de les
preses polítiques, injustament acusats.
En aquest sentit, i com a membre de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), Prades participa i
col·labora en les diferents campanyes i iniciatives que
proposa aquesta entitat, així com en les activitats i en
els actes de la secció local de l’Assemblea Nacional
Catalana, sempre des d’un esperit democràtic, pacífic
i dialogant.
Al municipi es va celebrar el referèndum de l’1
d’octubre amb la participació i el suport de les entitats, però també amb la preocupació que generava la
repressió policial que van patir diversos municipis del
país, entre ells Mont-roig del Camp a la nostra comarca. L’1 d’octubre de 2017 a Prades van poder votar
pacíficament i lliurement un total de 433 persones,
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de les quals 423 van votar a favor que Catalunya sigui
un estat independent en forma de república.
Després de la repressió, que encara continua, va arribar l’aplicació de l’article 155 que suspenia l’autonomia
i cessava el govern legítim del país, l’empresonament
dels líders socials Jordi Cuixart i Jordi Sánchez primer,
i de part del govern de la Generalitat i de la presidenta del Parlament després, mentre una altra part del
Govern emprenia el camí de l’exili amb el president
Carles Puigdemont al capdvant. En les eleccions del
21 de desembre, amb un cens de 459 persones i una
participació del 86 per cent, Prades va escollir majoritàriament propostes independentistes, que van
representar el 81 per cent dels vots.
Com a record de tots els fets succeïts, els pradencs
i pradenques celebrem la Festa de Tardor per commemorar l’1 d’octubre de 2017, i recordar el compromís
amb la democràcia i la defensa pacífica del punt de
votació que va fer la gent de Prades aquell dia. Alhora,
el municipi continua compromés amb la reivindicació
de la llibertat dels presos i de les preses polítiques,
amb el retorn del govern legítim de l’exili, i amb la
defensa dels drets civils i polítics més elementals per
a tota la ciutadania catalana.
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Entitats i
Associacions

HORARIS I SERVEIS
MUNICIPALS
Ajuntament
Pl. Major, 2 - Telf: 977 868 018 Fax. 977 868 197
aj.prades@altanet.org - http://www.prades.cat
De dilluns a divendres, de 8 a 15h i
divendres de 8 a 15h i de 16 a 18:30h

• ADF Muntanyes de Prades
Responsable: Joel Obis
• Agrícola de Prades
Responsable: Antonio Anselmo - coopprades@ono.com
• ANC Prades
Responsable: Mercè Alabart - prades@assemblea.cat
• AMPA Serra de Prades
Responsable: Cristina València - apa.prades@gmail.com
• Associació Astro Prades
Responsable: Aleix Roig
• Associació Bombers Voluntaris de la Generalitat a
Prades
Responsable: Quico Puche - bombersprad@gencat.cat
• Associació de Concursos de Gossos d’Atura
Responsable: Joan Musté
• Associació Cultural Els Tamborinos
Responsable: Esther Massó Salvadó
• Associació de Dones l’Abellera
Responsable: Teresina Torruella
assdonesabellera@gmail.com
• Associació per al Desenvolupament Rural de les Muntanyes de Prades
Responsable: Eugeni Coll - bosquet@tinet.org
• Associació Excursionista els Birimbins de Prades
Responsable: Fàtima Sabat - elsbirimbins@gmail.com
• Associació Juvenil Vila Vermella
Responsable: Neus Coll
• Colla Gegantera i Grallers de Prades
Responsable: Aleix Roig
gegantsdeprades@prades.info
• Club BTT Prades
Responsable: Kiko Mata
• Club Esportiu 4X4 Muntanyes de Prades
Responsable: Josep M. Dalmau
• Club Esportiu Prades O2
Responsable: Maxi González
clubesportiupradeso2@gmail.com
• Grup d’Avis de Prades
Responsable: Josep M. Pàmies
• MeteoPrades
Responsable: Eduard Marimon - info@meteoprades.net
• Prades Cor
Responsable: Antonio Vilalta- pradescor@prades.info
• Societat de Caçadors Serra de Prades
Responsable: Jordi Borrull
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Biblioteca Municipal
C. Sant Martí, 10 - Telf. 977 868 431
De dilluns a dissabte, de 15 a 18h

Oficina Municipal de Turisme
C. Muralla, 3
Telf. 977 868 302 - turisme@prades.cat
Temporada alta (de l’1 de juliol al 30 de setembre):
De dilluns a dissabte, de 9 a 15 h i de 16 a 18 h
Diumenges i festius, de 9 a 14 h
Temporada baixa (resta de l’any):
Dimecres i Dijous de 9 a 15h
Divendres de 9 a 15h
Dissabtes de 9 a 15h i de 16 a 18h
Diumenges i festius, de 9 a 15h

Centre d’Interpretació de les Muntanyes
de Prades
C. Muralla, 3 - Telf. 977 868 302
turisme@prades.cat
Temporada alta (de l’1 de juliol al 30 de setembre):
De dilluns a dissabte, de 9 a 15h i de 16 a 18h
Diumenges i festius, de 9 a 14h
Temporada baixa (resta de l’any):
Dimecres i Dijous de 9 a 15h
Divendres de 9 a 15h
Dissabtes de 9 a 15h i de 16 a 18h
Diumenges i festius, de 9 a 15h

Parc de Bombers Voluntaris
Ctra. T-700, km 21,9 - Telf. 977 898 369

Consultori Mèdic
C. Nou del Pont, 1 - Telf. 977 868 415

CAP Cornudella
Carrer del Comte de Rius, 2 de Cornudella
Telf. 977 821 062

Caixabank, SA - “la Caixa”
Pl. Sant Roc, 4 - Telf. 977 868 404

Agrícola de Prades
Av. Verge de l’Abellera, 1 - Telf. 977 868 178
coopprades@ono.com

CEIP Serra de Prades
C. L’Ermita, 2 - Telf. 977 868 011

Agrícola Montsant, SL - Estació de servei
Ctra. T-700, km 21,9. - Telf. 977 868 365

Farmàcia Vidal
C. Sant Martí, 6 - Telf. 977 868 454

Taxi Prades
Telf. 620 764 567
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Joan Pons i Mariné,
1r tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i Serveis

Plantar per recollir,
invertir per guanyar
Aquest mandat Prades ha fet un
salt qualitatiu endavant molt important. Hem treballat per millorar les
condicions del poble, que cada dia
presenta un millor aspecte. Hem
assegurat el futur del subministrament d’aigua amb el nou dipòsit,
una eina necessària per a fer una
gestió acurada dels recursos hídrics
que tenim.
Hem apostat i hem invertit molt
en promoció turística, especialment
en les jornades de la Reina Margarida, i cada dia tenim més visitants
i el turisme creix. Estem treballant
en projectes ambiciosos però possibles com el Parc Astronòmic, que
si l’acabem aconseguint serà molt

important per Prades.
En definitiva, sense perdre de
vista l’estabilitat pressupostària
de l’Ajuntament, hem apostat per
Prades, hem invertit en infraestructures, en persones, en projectes, de
la mateixa manera que al camp plantem llavors per recollir els fruits.
Ho hem fet buscant subvencions,
controlant l’endeutament i sense
apujar impostos.
Per una altra banda, recollim
cada dia l’opinió de la gent de Prades, els seus avisos de coses per arreglar… Agraïm aquesta col·laboració
enormement perquè el poble som
tots i totes, i junts avancem quan
compartim un projecte i tothom

col·labora en la mesura de les seves
possibilitats.
Personalment, em satisfà molt
que el Consistori compti amb l'ajut
de moltes persones del poble, que
comparteixen la visió de futur que
estem treballant i que ajuden i
empenyen perquè es faci possible.
Fa quatre anys ens vau donar
la confiança perquè vau veure que
anàvem ben encaminats. Sincerament penso que continuem pel
bon camí per recollir bons fruits, i
perquè Prades guanyi cada dia més
activitat econòmica, guanyi més i
millors serveis, guanyi més qualitat
de vida per a tothom. Treballem per
això i junts ho fem possible cada dia.

Joan Llurba i Borrull,
2n tinent d'alcalde i regidor de Urbanisme i Esports

Fer un poble més
còmode per viure-hi
Després d’aquests quatre anys,
valoro molt positivament tota la
feina que hem fet perquè hem
aconseguit fer realitat gairebé
el cent per cent de les propostes
i dels projectes que volíem tirar
endavant aquest mandat, i fins i
tot hem fet algunes actuacions
que no estaven previstes inicialment, com el dipòsit d’aigua.
Des de la meva responsabilitat
a l'Ajuntament hem materialitzar
la urbanització de les Forquetes,
una nova zona de creixement
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del poble. Hem arreglat la plaça
dels Arbres i hem fet les voreres
que faltaven en els dos accessos
principals al poble des de Reus i
des l’Espluga.
Hem fet inversions molt importants i necessàries per renovar
bona part dels serveis municipals,
ja molt obsolets. Hem signat un
acord amb Endesa per retirar tot el
cablejat antic aeri del nucli antic,
igual que les "palometes", i sense
cost per al veïnat. A més hem
dignificat i embellit alguns dels

principals carrers del nucli antic.
En l’àmbit esportiu hem
mantingut el suport als esdeveniments esportius que es fan
a Prades. També s'ha consolidat
el gimnàs municipal, un equipament molt utilitzat i apreciat.
Per acabar, especialment vull
agrair a la junta del Club de
Futbol Prades O2 la seva dedicació i esforç per recuperar la
pràctica del futbol al poble, i
animo els nois i noies de Prades
a participar-hi.
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Judit Olivé i Torruella,
regidora d’Ensenyament, Cultura i Turisme

Jugar en una
altra lliga
L’experiència a l'Ajuntament
ha estat dura però molt positiva.
Personalment he après molt i,
des del punt de vista de la gestió
estrictament, hem aconseguit els
principals reptes que ens havíem
marcat, com les millores a l’escola,
a la llar d’infants o la biblioteca.
Però no ha estat fàcil superar
els entrebancs que ens hem trobat
especialment en el cas de l’Oficina
de Turisme. Hem invertit moltes
hores de feina i molta energia, i els
fracassos inicials van ser desmotivadors. No complíem els requisits
exigits per la Generalitat i corríem
el risc seriós de perdre l'Oficina,

tot i els esforços que estàvem fent.
Finalment hem pogut contractar
un tècnic especialitzat i professionalitzar la gestió turística. A partir
d’aquest moment hem aplicat un
mètode de treball basat en l’estudi
seriós de les possibilitats, valorar els
pros i contres i avaluar les accions
que fem per treure conclusions i
millorar.
També hem promocionat Prades
en tots els vessants que pot oferir
el poble i, en aquest sentit, les
jornades de la Reina Margarida han
estat el cas més emblemàtic, amb
uns resultats que han superat amb
escreix les nostres expectatives.

Per tant, l’aposta que hem fet
està donant resultats molt positius i
situa clarament Prades en una altra
lliga, amb molt de potencial encara
per endavant, amb projectes ambiciosos com el centre d'interpretació
de la Reina Margarida, que aviat
serà una realitat, i amb una oferta
turística molt completa i atractiva.
En aquests quatre anys hem fet
passos molt ferms i seriosos perquè
el turisme sigui, realment, una activitat econòmica que aporti valor tot
l'any a Prades. Els segells turístics
de qualitat que hem aconseguit fins
ara, i el de Vila Florida amb 3 flors
d'honor, ens ajuden a aconseguir-ho.

Esteve Obis i Torruella,
regidor d’Agricultura, Medi Ambient i Festes

La riquesa natural
i social de Prades
Des de les meves responsabilitats com a regidor d’Agricultura,
Medi Ambient i Festes valoro
positivament la feina feta i les
fites aconseguides, i també tot
el que he après de les gestions
que no han tingut el resultat
desitjat.
Des del punt de vista agrícola,
la consolidació del llúpol i de la
poma com a conreus alternatius
són ja una realitat plena, que
està donant resultats positius i
que estic convençut que conti-
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nuarà creixent.
Hem continuat treballant en la
millora i en la protecció del nostre
entorn natural i paisatgístic, un
dels atractius tradicionals i més
valorats per la mateixa gent de Prades, però també pels visitants. Així
hem arranjat camins, fonts, i hem
fet accions de neteja i de protecció
del nostre entorn i dels espais més
preuats, com l’Abellera.
D’altra banda, la intensitat
del calendari festiu i d’activitats
a Prades és també un important
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atractiu turístic per a les milers
de persones que ens visiten. Les
diferents fires i festes temàtiques que es fan durant l’any ens
ajuden a ampliar la temporada
turística i, ja en clau més interna, les festes majors i les més
tradicionals sumen participació,
en part per la contractació de
grups tradicionals i de versions
per animar balls i concerts. En
definitiva, la riquesa natural i
social de Prades és un valor a
l’alça que hem d’apreciar.
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Equip
de
Govern

Preocupar-se i ocupar-se
noves, d’assegurar el subministrament d’aigua, de
millorar l’enllumenat, d’oferir millors instal·lacions
municipals, de donar millor servei als visitants, de
protegir l’entorn natural del poble, de promocionar
els atractius de Prades arreu.

A les acaballes de la legislatura fem un balanç
d’aquests quatre anys, que han passat volant però
que han estat trepidants en una doble dimensió: la
nacional i la local. Per un costat hem viscut la il·lusió
reivindicativa d’un referèndum que, finalment, vam
poder fer però que ens ha portat també molt de dolor
i de ràbia per la repressió ferotge i sense treva de
l’estat espanyol. Presos polítics i preses polítiques,
govern exiliat, llibertat d’expressió i altres drets civils
i polítics del conjunt de la ciutadania greument amenaçats, persecució de l’independentisme, injustícia,
desconcert i divisió en el moviment independentista,
rebrot desacomplexat del feixisme…

Per tirar endavant tots aquests projectes i d’altres
que heu trobat explicats en aquesta revista de balanç
de la legislatura també hem hagut de superar entrebancs i dificultats diverses, i hem hagut de destinar
molts esforços i molt de temps per tirar les propostes
endavant i per aconseguir subvencions i superar tràmits
administratius diversos. En definitiva, les oportunitats no cauen del cel. S’han de treballar a partir de
plantejaments realistes però ambiciosos, i aquesta
tenacitat i fer una feina de qualitat és el que permet
executar els projectes amb èxit. Un exemple podrien
ser les jornades “En temps de la Reina Margarida”, que
va ser una proposta agosarada, ben plantejada i ben
executada que ha esdevingut un gran èxit.

El panorama és certament descoratjador i ens
preocupa la situació global que viu Catalunya i també
Espanya, perquè al cap i a la fi ens hi haurem d’acabar
entenem d’una manera o d’una altra. Des de la nostra
posició a nivell local podem canalitzar aquesta preocupació donant suport a les iniciatives a favor dels presos
i preses polítiques, a favor del retorn de les persones
que hi ha a l’exili, a favor de la llibertat d’expressió,
a favor de la democràcia i de la defensa dels drets
cívils i polítics bàsics i fonamentals, i en contra de les
actituds feixistes i retrògrades. I sempre donant suport
a les nostres institucions nacionals: el Parlament i el
Govern de la Generalitat.

I aquest èxit de Prades, un èxit local, també és un
èxit de país, perquè la col·lectivitat sempre s’alimenta
de les individualitats, perquè la comunitat és una suma
de persones i de les aportacions positives i negatives
que fa cadascuna d’elles. Per tant, si com a poble tenim un projecte de futur potent, com el que tenim, si
com a poble treballem i avacem per a fer-lo possible,
també estem contribuint a fer avançar el nostre país.

Però aquesta preocupació no ens ha distret en
absolut de les preocupacions del dia a dia: ens hem
preocupat per l’escola i per la llar d’infants, per la
gent gran i pels joves, per les dones, pels pagesos,
pels empresaris i empresàries del poble, per les entitats, i pels visitants. Ben al contrari, ens hem ocupat
del manteniment dels carrers i places, de fer voreres
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Per això ens continuarem preocupant i ocupant de
millorar Prades sense renunciar als nostres anhels de
llibertat. I per això també continuarem preocupantnos i ocupant-nos de fer avançar el nostre país cap la
república lliure, justa i democràtica que somiem.
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JpP-CP

El grup municipal JpP-Cp disposava d'una pàgina sencera per
expressar la seva opinió, però ha
declinat participar-hi.
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Edita Ajuntament de Prades - BALANÇ DEL MANDAT 2015-2019

https://www.facebook.com/ajuntament.deprades/

Descarregueu gratuïtament l’aplicació des del
Google Play o l’Appel Store i afegiu el canal
Prades. Tindreu tota la informació de l’Ajuntament
al vostre dispositiu mòbil.

@ajprades

www.prades.cat

Foto de la portada:
Actuació dels Xiquets de Cambrils a Prades
durant la Festa de la Farigola del 27 de maig de 2018

