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CAMP Les cooperatives plantegen la unió mundial per competir 
als mercats. El que proposen és crear una plataforma dels estocs 
per tal de poder controlar els preus. P 26
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SILVIA FORNÓS  

L’Ajuntament de Falset desitja 
reprendre al més aviat possible les 
obres del Castell, després que 
l’última fase del projecte resti 
paralitzada en els darrers anys. 
De fet, la part final dels treballs 
inclou l’arranjament del baluard 
i els exteriors del castell, que se-
gons l’alcalde, Jaume Domènech, 
«servirien per tancar un projec-
te que realça un element clau del 
patrimoni de Falset». 

Els diners necessaris per rea-
litzar la inversió han estat en els 
darrers anys el principal fre del pro-
jecte. Però avui en dia el consis-
tori prioratí ja disposa dels 166.564 
euros, dels 666.256 als que ascen-
deix l’actuació de millora, per re-
iniciar les obres. L’Ajuntament 
assumeix d’aquesta manera el 
25% de la rehabilitació, mentre 
que el 75% restant correspon al Mi-
nisteri de Foment en virtut de 
l’1% Cultural que estableix la Llei 
de patrimoni històric.  

De la quantitat que afronta el 
consistori, un total de 134.000 
euros procedeixen de la Genera-
litat, i la resta, 32.564 euros, són 
recursos propis. 

El consistori ja ha comunicat 
al Ministeri la disponibilitat dels 
diners. «Ara esperem que aquest 

fixi una data pe signar l’adden-
da del conveni establert amb Fo-
ment i que permetrà reiniciar les 
obres», assegura Domènech. De 
reprendre’s les obres de segui-

da, l’alcalde de Falset estima que 
en un període de 15 mesos esta-
rien enllestides. «En aquest cas 
els treballs els hauria d’execu-
tar l’empresa Tracsa, que en el 
seu dia va ser l’adjudicatària de 
les obres», recorda l’alcalde de 
Falset. 

Més de 12 anys 
La culminació de les obres d’aquest 
element patrimonial servirien 
per posar punt final a més de 12 
anys de millores en el conjunt del 
Castell de Falset. Segon recorda 
l’actual alcalde «la inversió con-
solidada de tots aquests anys su-
pera els 4,5 milions d’euros».  

Avui, el Castell de Falset acull 
l’Arxiu Comarcal del Priorat i el 
Castell del Vi, un espai museís-
tic definit a partir dels matisos i 
les particularitats del vi i del ter-
ritori, de la visió i l’experiència 
de protagonistes i testimonis de 
la revolució vitivinícola de la co-
marca del Priorat.  

En aquest sentit, Jaume Domè-
nech destaca la tasca realitzada 
per anteriors alcaldes amb la fina-
litat d’impulsar aquest atractiu 
patrimonial, i afirma que «tots han 
fet una posta decidida per la con-
tinuïtat de les obres del Castell».  
■ ■ ■ 
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PRIORAT ■  L’A J U N TA M E N T  E S P E R A  S I G N A R  A M B  E L  M I N I S T E R I  L’A D D E N D A  D E L  C O N V E N I

Falset disposa dels prop de 167.000 € 

per reprendre les obres del Castell
Foment ha d’assumir 
la resta de la inversió, 
499.692 €, per poder 
acabar els treballs de 
millora del baluard i 
els exteriors

Conveni per 
impulsar 
l’emprenedoria 
al Priorat

CONSELL COMARCAL

■ El Consell Comarcal del Pri-
orat i Microbank han firmat 
un conveni de col·laboració 
per facilitar el finançament 
de projectes empresarials a 
través de microcrèdits. Amb 
la firma d’aquest acord s’es-
tableix una línia de finança-
ment de fins a 1 milió d’euros.  

Els beneficiaris seran per-
sones físiques i microempre-
ses amb menys de deu treba-
lladors i una facturació anu-
al inferior als dos milions 
d’euros. Els sol·licitants po-
dran optar a microcrèdits fins 
a un import màxim de 25.000 
euros (amb un màxim del 95% 
de la inversió). Els projectes 
hauran de comptar amb un pla 
d’empresa i l’informe favora-
ble de viabilitat elaborat pel 
Consell Comarcal. El conve-
ni el van signar el president 
del Consell, Joan Carles Gar-
cia; la directora de Màrque-
ting i Comercial de Micro-
Bank, Núria Danés; i la direc-
tora de Banca d’Institucions 
de CaixaBank Tatiana Caro. 

 
SOLIDARITAT 

Campanya de 

donació de sang a la 

Selva del Camp 

El Centre d’Atenció Primà-
ria de la Selva del Camp aco-
llirà el dia 25 de maig una 
campanya de donació de 
sang, a partir de les 17.30 i 
fins a les 21.30 hores. La ini-
ciativa l’organitzen l’Asso-
ciació de Donants de Sang 
del Baix Camp i el Banc de 
Sang i Teixits a Tarragona.

Imatge de l’exterior del Castell de Falset. FOTO: AJUNTAMENT DE FALSET

SANT G ALLARD ■  A  PA RT I R  D E  L E S  S I S  D E  L A  TA R D A

La música independent 

arriba avui a la Conca

■ El Festival Maig, que arriba 
avui a la seva tercera edició, se 
celebrarà un any més al nucli de 
Sant Gallard, a les Piles (Conca 
de Barberà). Es tracta d’un fes-
tival de música independent de 
petit format que aquesta vega-
da compta amb algunes nove-
tats, com l’ampliació de l’oferta 
de concerts i la celebració d’un 
vermut musical a la plaça Major 
de Santa Coloma de Queralt.  

Les actuacions començaran 
a les sis de la tarda amb una com-
binació de música i natura de la 
mà de bandes i DJ com Tobog-
gan Tones, Bremen, Bastante, 
Pull My Strings, Te Jodes y Bai-
las y Hal9000DJ.  

La festa continuarà a partir 
de les dues de la matinada al ‘De 
nit Pub’ amb una programació 
de DJ en sintonia amb l’estil del 
festival. 
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L’Hotel Sport organitza diversos tallers  

lúdics d’aprenentatge enobotànics

■ L’Hotel Hostal Sport de Fal-
set incorpora una nova activitat 
per promocionar els maridatges 
de vins i flors per a grups i empre-
ses amb la col·laboració de Na-
turalwalks. Una nova activitat 
que combina tradició i avant-
guarda i realça els sabors i aro-
mes del Priorat.  

Les sessions són tallers lúdics 
d’aprenentatge enobotànic que 
s’ofereixen a les empreses que 

realitzen estades de negocis a 
l’Hotel Sport dins de la catego-
ria d’activitats Wine & Business.  

Els participants combinen l’oci 
amb la seva agenda formativa i 
laboral. Els tallers són també una 
oportunitat per aquells grups 
d’amics que busquen una activi-
tat diferent, única i singular du-
rant la seva estada al Priorat.  

L’activitat inclou dues moda-
litats establertes: sortida de camp 

amb maridatge de vins i flors, o bé 
maridatge entre flors a l’Hostal. 
Sempre que sigui possible, s’em-
pren plantes i vins de la DO Mont-
sant i DOQ Priorat per al desen-
volupament del taller a l’Hotel 
Sport.  

L’activitat la dirigeix el gas-
trobotànic i especialista en l’ús 
de plantes a la cuina, Evarist 
March, i un sommelier col·labo-
rador de Naturalwalks. 

666.256 
euros 
És la inversió total que 
suposaria la millora del 
baluard i els exteriors del 
Castell de Falset

La xifra


