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Les obres del Pla d’En Guerra, que estem enllestint, suposaran una mi-
llora en els serveis i en l’accés dels veïns i veïnes que viuen en aquesta 
part del poble. Donem les gràcies a tothom per la paciència i demanem 
disculpes pels inconvenients ocasionats.
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Des que va esclatar la guerra 
d’Ucraïna, a Vimbodí i Poblet hem 
mantingut el compromís amb el 
seu poble. Més enllà de la concen-
tració reivindicativa pel cessament 
dels atacs de Rússia, hem acollit 
famílies al poble, les quals ja han 
escolaritzat els seus fills i a qui des 
de l’Escola Mare de Déu dels Tor-
rents se’ls fa fer una gran benvin-
guda. 

Esperem que aquesta situació si-
gui provisional i que puguin tornar 
aviat a casa seva.

Al costat del 
poble ucraïnès

Seguim 
treballant per 
Vimbodí i Poblet
Quan vam començar el mandat era inimaginable que ens haguéssim 
d’afrontar a un virus i a les inclemències meteorològiques de la manera 
que ho hem hagut de fer i que han trastocat tots els nostres plans. Mal-
grat tot, hem seguit treballant per no quedar-nos enrere i fer créixer el 
nostre poble en tots els sentits.

Hem impulsat nous projectes: les obres al Pla d’en Guerra i a la carretera 
de Poblet, o les de l’escullera; i en tenim plantejats de nous, però crec que 
també cal destacar aquells que milloren la qualitat de vida de les per-
sones, com el parc de salut. També hem aconseguit mantenir l’oficina 
de CaixaBank per evitar desplaçaments innecessaris. I tenim cura dels 
nostres veïns i de les nostres veïnes, habilitant un espai de dol perinatal.

De tots aquests projectes i d’altres, en parlem en aquest primer número 
de la que serà la nostra revista municipal (i es publicarà dues vegades a 
l’any), la de tots i de totes. La impulsem per tal que estigueu informats de 
tot el que fa l’Ajuntament (més enllà de les xarxes socials i la pàgina web i 
de les activitats populars que es desenvolupen al nostre poble, que volem 
viu i participatiu.

Esperem que sigui del vostre interès.

Aquesta és una legislatura 
totalment anormal. I ho dic per 
diversos motius, però els més 
rellevants són, sens dubte: la 

pandèmia de la Covid-19, de la 
qual anem sortint, però que encara 
no hem superat i no podem abaixar 
la guàrdia; i els aiguats de l’octubre 

de 2019.

Al costat del 
poble ucraïnès
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Comencem les obres 
de millora de la zona 
del Pla d’en Guerra

Obres a la 
carretera de 
Poblet
Paral·lelament, es recorda que la 
Diputació de Tarragona continua 
amb les obres de millora de la car-
retera TV-7002 de Vimbodí a Po-
blet al tram pk 0+700 a la T-700.  
Finalment, també s’ha arranjat el 
pont cap a l’Ermita dels Torrents, 
que en facilitarà l’accés.

El mes de febrer, per fi, vam co-
mençar les obres de millora de la 
zona del Pla d’en Guerra, que tenen 
per objectiu arreglar el sistema de 
clavegueram i de conducció de 
l’aigua, així com també està previst 
fer-hi arribar la fibra òptica. Com 
que les obres obliguen a aixecar el 
terra, un cop fets tots els treballs, 
s’asfaltaran de nou tots els carrers.

Mentre durin les obres, es recorda 
als veïns i a les veïnes que no esta-
cionin al carrer Bosc de Poblet, així 
com tampoc des de la intersecció 
amb el raval de Montblanc fins a 
les cruïlles dels carrers Castellfollit, 
Titllar i Torners.

L’obra té un cost previst de 200.000 
euros finançats per l’Ajuntament i 
per la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament informa
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Estrenem la temporada 
de piscina

Acaba la 23a campanya al 
Molí del Salt

El passat 4 de juny vam obrir la temporada de la piscina municipal, de la 
qual podreu gaudir fins el proper 30 d’agost. Esperem que us sigui útil, 
sobretot, durant els dies de més calor. Recordeu que també hem progra-
mat activitats d’aquagym i de zumba, a les quals ja heu d’estar inscrits per 
a participar-hi.

L’objectiu de 
les excavacions 
que l’IPHES hi 
realitza cada any 
són conèixer el 
canvi cultural de 
les comunitats 
de caçadors i 
recol·lectors que hi 
habitava.

L'Ajuntament informa

Habilitem un espai 
per al dol perinatal
Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, vam 
inaugurar un nou espai al cementiri municipal 
destinat als nadons que no han arribat a néixer. 
Tot i que el dol perinatal segueix sent un tema 
poc abordat, volem contribuir a ajudar les seves 
famílies a fer el dol perinatal en un entorn tran-
quil i adaptat a les seves necessitats.

El passat mes de maig, l’equip del Grup de Recerca Arqueològica de la 
URV-IPHES, va treballar en la campanya anual que realitza al jaciment del 
Molí del Salt. Aquesta ja ha sigut la 23a campanya, liderada pel doctor 
Manuel Vaquero i Susana Alonso i, ara, s’estudien les troballes fetes.

Les excavacions al jaciment del Molí del Salt, que van començar el 
1999, han aportat molta informació sobre el paleolític (conjunt inferior) i 
el mesolític (conjunt superior) amb un gran registre lític i ossi, així com 
també s’han trobat elements ornamentals.

Des que es van començar les excavacions fa més 
de 20 anys, ja s’han recuperat més de 50.000 restes 
arqueològiques de fa entre 15.000 i 13.000 anys. En 
aquest sentit, el jaciment del Molí del Salt és el que 
conté la col·lecció d’art moble paleolític més important 
de Catalunya.

Acaba la 23a campanya al 
Molí del Salt



L’Ajuntament informa

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de 
5.000 euros de la Fundació la Caixa, ha fet possible el 
projecte del parc de salut de la gent gran de Vimbodí i 
Poblet. Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa 
d’oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació 

“la Caixa” en la seva labor social, detectant necessi-
tats d’entitats socials locals com les de l’Ajuntament 
de Vimbodí i Poblet i canalitzant una part del pressu-
post de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines 
del banc van donar suport a algun projecte social i van 

fer possible que milers de petites i mitjanes entitats 
socials solidàries poguessin accedir a ajudes econò-
miques per tirar endavant els seus programes.

El projecte parc de salut de l’Ajuntament de Vimbodí 
i Poblet consta de sis aparells de fitness per a majors 
de 65 anys per tal de conservar la mobilitat i les fun-
cions vitals del cos i que podran gaudir més de 200 
beneficiaris.

Caixabank 
manté oberta 
l’oficina al 
municipi
El passat mes de gener informà-
vem que, després de moltes nego-
ciacions, hem aconseguit que Cai-
xabank reobri l’oficina de Vimbodí 
i Poblet. 

S’atendrà presencialment tots els 
veïns i totes les veïnes que ho ne-
cessitin cada divendres, en l’horari 
habitual.

El parc té com 
a objectiu 
millorar i 
treballar per 
la salut de la 
gent gran.

Estrenem el parc de 
salut per a la gent gran
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L'Ajuntament informa

El pressupost municipal de 2022 ascendeix a 1.329.795 
euros i el vam aprovar el passat 22 de desembre, en 
l’últim ple municipal de l’any. Del pressupost, destaca 
el capítol d’inversions, que suma un total de 325.950 
euros repartits en cinc grans projectes: la construcció 
de l’escullera del Corregó; la construcció de l’aparca-
ment Les Orenetes; la instal·lació de plaques solars als 
edificis municipals; l’arranjament de diversos camins 
municipals i la posada en marxa de carregadors elèc-
trics per a vehicles. Aquests projectes es tiraran enda-
vant amb fons propis: 54.350 euros; amb subvencions 
provinents de la Diputació de Tarragona: 136.000 eu-
ros; i amb subvencions provinents de la Generalitat: 
135.000 euros. 

Pel que fa a l’obra del Pla d’En Guerra, està inclosa als pressupostos de 
2021, tot i que les obres han començat aquest any.

Cal destacar que, enguany, hi haurà una pèrdua important al capítol d’in-
gressos, relacionada amb l’IBI de les autopistes, que es deixarà de perce-
bre: en total, 78.000 euros. Per aquest motiu, i per salvar la inversió, el 
consistori apujarà l’IBI urbà en dos punts, que permetrà recaptar 50.000 
euros. Amb una reducció de la despesa, s’intentaran compensar les pèr-
dues.

En relació als pressupostos, també destaca el capítol de despeses de per-
sonal, que ja no té en compte el salari que percep el vidrier del Museu del 
Vidre perquè s’ha signat una concessió amb l’equipament.



Aquest any, hem fet un pas endavant per reivindicar el nostre paper cen-
tral a la Conca de Barberà presentant la nova imatge visual i l’eslògan que 
l’acompanya, refermant, així, el nostre potencial turístic. La nova imatge 
també pretén enfortir el sentiment de pertinença dels vimbodinencs i de 
les vimbodinenques al municipi.

La nova imatge visual de Vimbodí i Poblet s’inspira en el diferents ele-
ments que conformen la identitat i el caràcter del poble, a partir del seu 
patrimoni material: les Festes Quinquennals de la Mare de Déu dels Tor-
rents, el Festival Vitrum, el Museu i Forn del Vidre, el monestir de Santa 
Maria de Poblet, el bosc, etc.; i d’olors, colors o sensacions que, també, 
defineixen la manera de ser i de viure dels vimbodinencs i de les vimbo-
dinenques.

L’empresa vallenca IARAQUÈ ha treballat estretament amb l’equip de go-
vern per identificar els elements amb els quals es defineixen els veïns i 
les veïnes de Vimbodí i Poblet, al mateix temps que també ha definit amb 
un eslògan el caràcter de la vila ‘Vimbodí i Poblet, imprescindible, natu-
ralment’, donant a entendre la importància que les persones que visitin 
la Conca de Barberà, no només es quedin a Montblanc, sinó que també 
es desplacin a Vimbodí i Poblet pel monestir cistercenc, però també per 
altres encants com el carrer de les Abraçades, el bosc del PNIN, el Museu 
i Forn del Vidre, etc.

Aquesta nova identitat visual no substitueix l’escut i s’utilitza per a comu-
nicacions no oficials i més festives o lúdiques, en un entorn més informal.

Vam presentar la nova identitat visual en el marc de la Festa Major d’Hi-
vern, quan vam ensenyar el nou logotip i eslògan als veïns i a les veïnes, 
en un acte que va tenir lloc al Cinema Foment.

Reivindiquem 
un nou accés a 
l’autopista
Fa temps que reclamem un accés directe a l’autopis-
ta, que creiem que hauria de ser al límit dels termes 
de Tarrés i Vimbodí i Poblet. Això, ens permetria 
millorar les connexions viàries. El mes d’octubre, 
vam refermar aquesta idea amb els alcaldes dels 
municipis relacionats: Tarrés, Omellons, Vilanova de 
Prades, Vallclara i Vimbodí i Poblet i amb el suport 
dels ajuntaments de Prades, Ulldemolins, Fulleda i 
l’Espluga de Francolí. Aquesta proposta té per objec-
tiu dinamitzar el territori de la Conca de Barberà, les 
Garrigues el Baix Camp i l’entorn del Montsant.

L’Ajuntament informa

Presentem la nova imatge 
visual de Vimbodí i Poblet

EL GORG . BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VIMBODÍ I POBLET
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El passat 16 de juny ens vam unir a la xarxa de Municipis Agermanats 
pel Vidre en un acte que va tenir lloc a Montblanc, que també s’adhereix 
a la xarxa. Aquesta és una nova manera de reconèixer l’ofici de vidrier, 
tan arrelat a Vimbodí i Poblet. Així, a més, també donem suport a l’Any 
Internacional del Vidre declarat per l’ONU, a través del qual ens compro-
metem a fomentar la recollida selectiva d’envasos de vidre per preservar 
la circularitat d’aquest material reciclable.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per Ecovidrio amb la participació del 
CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques), ANAREVI (Agrupa-
ció Nacional de Reciclatge de Vidre), i ANFEVI (Associació de Fabricants 
d’Envasos de Vidre).

Ens adherim 
a la xarxa de 
Municipis 
Agermanats pel 
Vidre

Rafa Abdon 
participa en 
un congrés 
internacional
Fa uns mesos, vam donar la ben-
vinguda al nou vidrier. Estem con-
tents i agraïts de l’arribada de Rafa 
Abdon al Museu i Forn del Vidre, 
perquè estem segurs que hi do-
narà un revulsiu. Recentment, ens 
ha sorprès participant a la 8a edi-
ció del Glass Cutting World Cup a 
Praga, una competició en la qual hi 
participen mestres vidriers i que és 
organitzada per la Bohemia Mac-
hine Světlá nad Sázavou. 

Visites 
guiades 
Aquesta primavera hem co-
mençat a oferir visites guiades 
a la col·lecció del museu, una 
activitat que es complemen-
ta amb una demostració de 
creació d’una peça de vidra a 
càrrec del mestre vidrier, Rafa 
Abdon.

És previst que les visites es fa-
cin un diumenge al mes amb 
grups d’un màxim de 15 per-
sones.

L’activitat tindrà una durada 
d’una hora i anirà a càrrec de 
l’empresa Juga i Aprèn. 

El preu és de 4,5 euros per 
persona (gratuït pels menors 
de 6 anys) i cal reservar plaça 
al 977 87 83 25.

Antonieta Malet 
Buldó fa entrega d’un 
càntir de la família al 
museu
El passat mes de maig, Antonieta Malet Buldó va 
donar un càntir que havia pertanyut al seu germà, 
Domingo Malet Serra, i que va comprar després de la 
Guerra Civil. La família considera que el Museu i Forn 
del Vidre serà un bon lloc per tal de conservar-lo com 
cal. Donem les gràcies a l’Antonieta i als seus fills: 
Ramon, M. Montserrat i Gemma Estradé Malet per 
aquest gest!

Museu del Vidre



Estem molt contents de l’acollida que va tenir la ce-
lebració de la revetlla de Sant Joan. Vam donar el tret 
de sortida a l’estiu amb un sopar popular a la piscina 
municipal, que va cloure amb un concert amb Ellas 

Music Band. Tampoc no hi va faltar la tradicional en-
cesa de la foguera i la lectura del manifest. 

Esperem que passeu un bon estiu!

La coral Veu de la Terra 
celebra el 40è aniversari
Aquest any, la coral Veu de la Terra arriba al 40è aniversari. Tot i que el 
gros de les activitats es farà durant aquest mes de juliol, volem destacar 
que, el mes d’abril, al Cinema Foment de Vimbodí i Poblet, vam acollir 
l’assemblea anual de la Federació de Cors de Clavé, que és itinerant. Hi 
va assistir el seu president, Bruno Nájera, acompanyat de representants 
municipals, com l’alcalde, Joan Canela. 

Després de l’assemblea, es va celebrar la Diada dels cors de Clavé, on 
els participants van poder veure una exposició dedicada a Josep Anselm 
Clavé, fundador de les societats corals el s.XIX. La trobada es va donar 
per acabada amb un pícnic.

Encetem l’estiu amb la revetlla
de Sant Joan

L’Ajuntament informa
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El diumenge, 1 de maig, vam recuperar el tradicional dinar de 
la Xulla. La parròquia de Vimbodí i Poblet, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, va celebrar aquest acte després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la Covid-19. Al matí, va tenir lloc 
la missa a la sala del pavelló municipal. Després, vam fer el dinar 
i, en acabar, vam jugar al bingo. Els diners recaptats es destinen 
a les obres del pont de l’ermita.

Estem compromesos amb la 
igualtat de gènere
El 8 de març, se celebra el Dia internacional de la 
Dona Treballadora, reconegut per l’ONU. Des de 
l’Ajuntament, estem compromesos amb la igualtat de 
gènere i en contra del sexisme i defensem els drets 
de les dones a assolir els seus objectius sense ser 
víctimes de desigualtats econòmiques.

Defensem els drets LGTBI
El 1990, l’Assemblea General de l’Organització Mun-
dial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista 
de malalties mentals. Des de llavors, s’han fet pro-
gressos, però encara existeix la LGTBIfòbia. Des de 
l’Ajuntament, ens vam sumar a la commemoració del 
Dia internacional contra la LGTBIfòbia, que se celebra 
el 17 de maig per sensibilitzar la societat contra la dis-
criminació d’aquest col·lectiu, del qual en defensem 
els drets i llibertats per tal que no siguin discriminats 
ni objecte d’agressions per raó de la seva orientació 
sexual o d’identitat.

Recuperem el 
dinar de la Xulla

L'Ajuntament informa 11
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Durant els últims mesos, el poble 
s’ha omplert de vida social, cultural 
i educativa, malgrat la pandèmia 
per la Covid-19. Els nens i les ne-
nes de l’Escola Mare de Déu dels 
Torrents han celebrat el final de 
curs, no sense abans haver ajudat 
els pares i les mares de l’AMPA a 
realitzar millores als patis del cen-
tre. Les persones grans van com-
memorar el Dia Mundial de Presa 
de Consciència de l’Abús i Maltrac-
tament de la Vellesa. També hem 
pogut assistir a la presentació del 
llibre ‘Baltasana’, de Teresa Duch, 
als porxos de l’Ajuntament i hem 
pogut divertir-nos amb els espec-
tacles programats al Cinema Fo-
ment, com ‘El duet de l’Africaine’, 
sota la direcció de Gerard Moreno; 
el musical ‘Cuines’de l’escola Oc-
tavio Paz de Barcelona. 

Gràcies a tothom per mantenir el 
poble viu!

Vida social i culturalVida social i cultural

Aquest acord permetrà que l’empresa vinícola s’instal·li a Vimbodí i 
Poblet amb la intenció i el compromís d’activar l’elaboració de vins. 
Això significa que Bodegues Aymar, productora i elaboradora de vins 
ecològics del Penedès, a banda de seguir amb la seva línia de negoci, 
també dinamitzarà el territori amb l’obertura d’una agrobotiga de venda 
de productes km0 i amb la pretensió d’involucrar-hi els comerços 
locals. També s’impulsarà una ruta turística del vi amb tastos de vins i 
l’adequació d’un museu amb eines i material de l’antic sindicat.

La signatura es farà efectiva durant les properes setmanes i es preveu 
que llavors ja es puguin començar les obres de construcció d’una 
nova nau, al costat de l’actual, per millorar el procés d’embotallament i 
d’elaboració de vins.

L’alcalde, Joan Canela, destaca el fet que Bodegues Aymar aposta 
per Vimbodí i Poblet per fer créixer el seu negoci, que al mateix temps 
permetrà generar riquesa i crear nous llocs de treball.

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet i el 
Sindicat arribem a un acord amb Bodegues 
Aymar per tal que s’instal·li al municipi

Properament, es farà efectiva la signatura 
de la transmissió de l’edifici del Sindicat a 
Bodegues Aymar

L’Ajuntament informa
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Sí, és el nom d’un espai d’una 
emissora de ràdio catalana, però al 
mateix temps és una manera de titular 
el que explicarem en aquest article. 

Des del primer ple que vam celebrar ara 
fa uns tres anys, l’estratègia, no tant de 
l’equip de govern, sinó de l’alcalde, ha estat 
la d’ignorar els membres de l’oposició.  No 
se’ns convoca a cap reunió, no se’ns expli-
ca res dels projectes que tenen previst ni 
tampoc de les decisions que es prenen en 
el dia a dia. En cada ple que hem fet sem-
pre ens hem posat a disposició del govern 
per ajudar en el que fos necessari, però la 
resposta, no es que fos negativa, sinó que 
la resposta és la manca de resposta (o  
com va dir l’alcalde en el primer ple, “no us 
tenim confiança”). 

Vimbodí ha tingut durant aquests tres 
anys la visita de diverses autoritats, s’han 
celebrat festes majors i altres actes cul-
turals, mai el senyor alcalde s’ha dignat a 
convidar als regidors de l’oposició. Si hi 
hem assistit, com per exemple al Vitrum, 
ha estat perquè ens han convidat des de 
la Diputació de Tarragona. Aquesta és 
la manera de fer de l’actual alcalde: si no 
estàs amb ell, no existeixes. De tota ma-
nera, des d’ERC de Vimbodí, considerem 
que hem de continuar amb la mà estesa, 
el diàleg i el consens com a manera de fer, 
deixant de banda les polítiques de partit 
per tal de millorar Vimbodí, que falta li fa. 
Considerem que aquestes decisions de 
l’alcalde són una total manca de respecte, 
no només als regidors que formem part de 
l’ajuntament, sinó a les 200 persones que 
en el seu moment van votar l’opció d’ERC.

Podríem esmentar moltes accions del go-
vern, evidentment, estan mal plantejades  

o que nosaltres no hauríem fet o ho haurí-
em fet d’una altra manera, com per exem-
ple la pujada de l’IBI del 25% quan ens 
trobem en una pujada de l’IPC de més del 
10%, l’enderroc de cal Mentiroso, amb una 
ajuda prevista que no ha arribat, els proble-
mes amb les concessions de subvencions 
per no presentar-les bé, l’entossudiment 
en mostrar-se a favor de les grans centrals 
d’energia solars, o en el fet de fer obres 
que hores d’ara són del tot prescindibles, 
com el pàrquing de les Orenetes o l’escu-
llera del Gorg. Hauríem fet projectes més 
necessaris per la gent, com per exemple 
la tant projectada sala de vetlles, un pro-
jecte per millorar l’atenció a la gent gran 
on inclouria un centre de dia, o resoldre 
d’una vegada les entrades al municipi que 
estan en un estat deplorable. També hau-
ríem resolt d’una altra manera les obres 
del carrer al Pla d’en Guerra, on sembla 
que molts veïns no estan del tot contents. 
També podríem parlar de com està la zona 
poliesportiva de pavelló, el camp de futbol 
i la pista poliesportiva (totalment deixada), 
o el perquè dels preus tan alts de la piscina 
municipal. 

Un altre tema  força important és l’habitat-
ge. No tenim a Vimbodí una bona oferta de 
pisos de lloguer ni de compra, amb només 
les cases de la Coma que són propietat 
d’un fons voltor que només vol especular 
amb la seva venda. Seria necessària la 
creació d’un Pla d’Habitatge per a millorar 
en aquest tema. A més, també seria inte-
ressant fer un cens de les cases buides o 
en mal estat que hi ha al poble per poder 
començar a recuperar-ne alguna, sempre 
amb ajudes per part de l’Ajuntament.    

Punt i a part són les concessions del bar 
de la plaça, de la piscina municipal i del 

Museu del Vidre. En aquest punt no ens 
allargarem massa perquè tothom ja sap 
com està el tema, però és cert que no s’ha 
fet amb massa claredat.

Un altre tema és l’estat econòmic. El deute 
de l’ajuntament és de més de 300.000 €,  fet 
que suposa gairebé un 30% de ràtio, l’ens 
no compleix amb la regla de la despesa 
per un valor de 103.000 € i, a més, segons 
l’informe de compte general, els recursos 
pressupostaris no han estat suficients per 
finançar les despeses del pressupost. Tot 
això suposa que l’estat econòmic del con-
sistori no és del tot correcte, tot i disposar 
d’un càrrec de confiança que porta els 
comptes de l’Ajuntament i que costa als 
vimbodinencs uns 15.000 € l’any, encara 
que disposem d’una secretària intervento-
ra totalment capacitada per a fer aquesta 
feina.

En definitiva, l’experiència d’aquests  úl-
tims anys ha estat francament millorable, 
però això no ha suposat que en cap mo-
ment el grup municipal d’ERC denunciés 
el que crèiem que no es feia bé i, al mateix 
temps, presentàvem propostes per a mi-
llorar la vida de la gent de Vimbodí.
 
A partir d’ara, el grup municipal republicà 
es posa a treballar per confeccionar una 
llista potent per a les pròximes eleccions 
municipals.
 
Si voleu contactar amb nosaltres, posem 
a disposició de la ciutadania el correu vim-
bodiipoblet@esquerra.cat, i si ens voleu 
seguir a les xarxes:  Facebook,  ERC VIM-
BODI I POBLET / Twitter, @EVimbodi / 
Instagram, @esquerravimbodi.

Grup municipal 
d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Vimbodí

El perquè de tot 
plegat
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El diumenge, 6 de març, vam 
organitzar una festa de Carnaval 
per als infants de Vimbodí i Poblet. 
Els més petits de casa van poder 
gaudir d’una festa amenitzada 
amb el grup Salta, canta i balla 
i van poder ensenyar les seves 
disfresses als veïns i a les veïnes 
que s’hi van apropar.

Recaptem 2.809,67 
euros per La Marató
El passat diumenge, 5 de desembre, vam celebrar 
diversos actes per recaptar diners per La Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio. Estem molt contents de la vos-
tra participació, perquè vam aconseguir recollir fins a 
2.809,67 euros, que serviran per investigar entorn a la 
salut mental, tenint en compte el context de la pandè-
mia de la Covid-19, que ens ha obligat a canviar mol-
tes rutines.

Molts de vosaltres vau participar en alguna de les ac-
tivitats organitzades: bingo, cinema, taller de manuali-
tats, esmorzar, berenar i vermut solidari, contacontes, 
ballada de la gegantona Piponeta, concurs de la So-
cietat Coral Veu de la Terra, caminada per la Marató, 
urna solidària, recollida de pastissos o esopar de ger-
manor i sorteig d’una peça de vidre del Museu i Forn 
del Vidre.

Donem les gràcies a totes les entitats i agrupacions 
que hi van col·laborar: Casal d’Avis, Cinema Foment, 
Càritas, Associació de Dones, ANC, AMPA de l’Esco-
la Mare de Déu dels Torrents, Llar d’Infants Les Ore-
netes, Escola Mare de Déu dels Torrents, Associació 
Juvenil Somdepoble, Geganters i Grallers La Palanca, 
Societat Coral Veu de la Terra, Museu i Forn del Vidre, 
i els comerços: Ca la Cova, Ca la Irene, Cal Silo i Lli-
breria Guixots.

Carnaval per als 
nens i les nenes
Carnaval per als 
nens i les nenes

Vida social
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Celebrem la Festa Major 
d’Hivern a mig gas
Enguany, no hem pogut celebrar la Festa Major d’Hivern, en honor a Sant 
Antoni, com voldríem. La pandèmia de la Covid-19 no ens va permetre 
celebrar-la amb total normalitat, però sí que vam poder retrobar-nos en 
alguns actes que vam mantenir.

Vam poder gaudir de les acrobàcies de Nona i Rafa i vam riure molt amb els 
monòlegs d’Angel Miralles i David Sas. També us vam sorprendre amb la 
presentació de la nova identitat visual de Vimbodí i Poblet, realitzat per Ia-
raquè Brànding i Comunicació, en un acte que vam tancar amb el concert 
del Duet Melmelada. 

També vam celebrar la missa tradicional de Sant Antoni, amb la posterior 
benedicció dels animals i de la coca de Sant Antoni.

Fem arribar la il·lusió 
als més petits de casa
Durant les festes de Nadal, vam mantenir la tradició 
d’anar a buscar el Tió al bosc i els més petits, acom-
panyats de les seves famílies, van passar un bon matí a 
l’aire lliure! Durant les vacances, també vam programar 
un parc infantil al pavelló municipal. 

A més, els nens i les nenes, van poder fer cagar el tió, 
donar la carta als patges reials i gaudir de la cavalcada 
de Reis! També vam xalar amb les diferents sessions de 
cine i vam participar dels tradicionals actes religiosos 
de l’època.

Vida social 15
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Amb la incertesa que teníem després de la situació actu-
al per la pandèmia de la Covid-19, un total de 34 pintors 
i pintores d’arreu del país van participar, dissabte, 28 de 
maig, a la sisena edició del concurs de pintura ràpida 
Potau-Campdesuñer de Vimbodí i Poblet. Un any més, 
el certamen s’ha caracteritzat per la bona participació i 
per l’excel·lent qualitat de les obres presentades. El con-
curs, organitzat per l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, 
ha lliurat 2.300 euros en premis, repartits entre quatre 
guardons generals i el premi especial ‘Vila vidriera’, per 
a obres que incloguessin alguna referència a la tradició 
vidriera d’aquest municipi de la Conca de Barberà.

Els premiats d’aquest any han estat Diego Vallego Gar-
cía, d’Àvila, Castella i Lleó (1r premi, dotat amb 700€); 
Joan Carles Pérez Sullà, de Torrefarrera, Segrià (2n pre-
mi, dotat amb 500€), Antonio Mariscal Luque, de Sant 
Joan de Vilatorrada, Bages (3r premi, dotat amb 300€) i 
Antonino Mestieri Garcia, de Valls, Alt Camp (4rt premi, 
dotat amb 100€). Pel que fa al premi especial ‘Vila vidri-
era’ (dotat també amb 700€), ha estat per a Aida Mauri 
Crusat, de Moià, Moianès.  

Pel que fa al jurat, un any més ha destacat per la seva 
expertesa. Ha estat integrat pel Manel Margalef, director 
del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona,; 
Francesc Farré, fundador de l’escola de pintura ‘Damià 
Roig’ de Vimbodí i Poblet; Torrents Potau, neta del pintor 
Joan Potau i Martell; i Rosa Palau, regidora d’Ensenya-
ment i Cultura de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Ha 
actuat com a secretari, sense veu ni vot, el regidor de 
Turisme i Comunicació de l’Ajuntament, Roger Estudillo. 
El lliurament dels premis es va dur a terme a les 18.00h, 
al Centre Cívic, amb l’assistència de l’alcalde del municipi, 
Joan Canela, i dels membres del jurat, acompanyats dels 
artistes participants i del públic assistent.

El VI Concurs de Pintura Ràpida Potau-Campdesuñer ha 
comptat amb la col·laboració de la Diputació a Tarragona, 
l’escola de pintura ‘Damià Roig’ de Vimbodí i Poblet, i el 
Museu i Forn del Vidre de la localitat, que ha obert les 
portes de franc als artistes i a acompanyants per poder 
gaudir de les instal·lacions i de l’exhibició de vidre bufat 
que s’hi porta a terme,  a càrrec del vidrier Rafa ABdon, 
actual Vidrier del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i 
Poblet. També ha donat suport al concurs Aixut Interi-
orisme, empresa que ha dissenyat el logo del certamen.  

Organitzat per l’Ajuntament, el certamen es va crear el 
2016 en el marc de l’any commemoratiu que el muni-
cipi va dedicar als destacats pintors locals Joan Potau 
i Martell (1882-1936) i Adrià Campdesuñer i Vendrell 
(1891-1946).

VI Concurs de Pintura Ràpida Potau-Campdesuñer


