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EDUCACIÓ I  IGUALTAT

Llar d ’infants (2019 - 2020)

Col ·laboració en l ’organització del Casal d ’Estiu de

l ’AMPA (2019 , 2020 , 2021)

Arranjament de la teulada de l ’escola (2020)

Conta contes i taller de nadal (2019 , 2020 online)

Donació de les joguines i materials de la llar

d ’infants a ONG (2020)

Obres de millora a l ’escola (construcció d ’un sorral ,

ampliació del magatzem , instal ·lació d ’una porta

d ’accés nova , d ’una pèrgola d ’ombreig de fusta ,

d ’una reixa per les pilotes i renovació de l ’alarma i de

la instal ·lació de les llums d ’emergència) (2020)

Espectacle en motiu del Pacto de Estado contra la

violència masclista (2019 , 2020 , 2021)

Edició d ’un vídeo per a commemorar el Dia

Internacional de les Dones (2021)

PRESENTACIÓ

El 15 de juny es complien dos anys de l ’inici de la

legislatura . Ara doncs , fem balanç d ’aquesta primera

meitat en aquest document que pretén fer un resum de

la majoria d ’accions , activitats i inversions que hem dut

a terme , a part de la gestió diària del municipi .

Aquest inici de legislatura s ’ha vist marcat molt

fortament per tres grans esdeveniments que han

capgirat el full de ruta previst . El temporal Glòria va

afectar molt durament el nostre municipi ; en poques

setmanes ens veiem envaïts per una pandèmia que va

frenar tots els aspectes de la vida i vam haver

d ’aprendre a gestionar-ho ; i uns mesos després , un bon

gruix de neu , el Filomena , va tornar a causar estralls a la

nostra terra .

Aquestes circumstàncies han centrat els nostres

esforços , però hem intentat paral ·lelament tirar

endavant les línies de treball que ens vam proposar ,

treballant conjuntament el personal , els regidors i la

resta de la candidatura .



ESPORTS

Campionat de tennis (2019)

Campionat de futbol sala infantil (2019)

Curses de natació 15 agost (2019)

Classe popular d ’aquagym a la piscina i flotador gegant

(2019)

Partit de futbol 15 agost (2019)

CULTURA,  FESTES I  PARTICIPACIÓ

Presència a les xarxes socials per a millorar la comunicació

amb la ciutadania (Instagram i Facebook) (2019)

Festa de Sant Joan : Recuperació de la tradició de recollir la

Flama del Canigó (2019 a la Vilella Alta , 2020 a la Vilella

Baixa , 2021 encarregats del repartiment pel Priorat)

Festa de la Foia (2019 , 2020 adaptada)

Compra congelador per a la pista poliesportiva , per a ús de

les entitats a les festes d ’estiu (2019)

Compra de gots reutilitzables per a ús de les entitats a les

festes d ’estiu (2019)

Col ·laboració en la recuperació de les músiques dels

compositors locals de Cabacés (2019)

Organització de la Fira de l ’Oli 2019 , juntament amb la

Cooperativa , a través d ’un procés participatiu amb les

entitats . Instal ·lació d ’un estand principal per a la

presentació de l ’Oli Baronia de Cabacés . Ampliació de

l ’oferta cultural (exposicions , artesans , concursos ,

espectacles musicals , foguera i recuperació del ball de la

jota Lolita de Cabacés…)

Organització de la Fira de l ’Oli 2020 (versió online). Encàrrec

del disseny gràfic i els continguts online , gravació de visites

guiades online , creació d ’un canal de Youtube , . . .

Coorganització amb la Societat Recreativa dels actes de

Festa Major (2020 , 2021 versió online)

Vermuts confinats (2020) i edició de vídeos de diferents

temàtiques durant el confinament .

Rifa de les mones i actes online de la Setmana Santa (recull

de fotos antigues , sorteig d ’una mona) (2020)

Jocs literaris per les xarxes socials (Biblioteca) (2020)

Compra de nous títols per a la Biblioteca (2020)

Creació de la Comissió d ’Entitats (2019) i col ·laboració amb

les associacions del municipi .



SERVEIS  I  OBRES

Ampliació de la zona d ’ombra i gespa a la piscina

Feines de manteniment general : per exemple ,

pintura de les baranes de fusta dels aparcaments

municipals i de Sant Roc (2019), enjardinament del

parc infantil (2019), pintura de les faroles (2021)

Ampliació de la recollida selectiva en la fracció

d ’envasos .

Millora de enllumenat públic , canvi a lluminàries LED

de baix consum i llum càlida (2019)

Renovació tancaments de la Societat (sala annexa i

escales) (2019)

Renovació de senyals de trànsit al carrer del Mig ,

davant la Societat (2019)

Instal ·lació d ’una barana al parc infantil per millorar

la seguretat (2019)

Recuperació i neteja dels danys ocasionats pel

temporal Glòria en carrers , camins i al cementiri

(2020)

Neteja del barranc de Montsant (aubereda i zona del

pont de ferro) a través de l ’ACA (2020)

Arranjament de l ’esfondrament del camí de la Foia

degut al temporal Glòria (2020)

Contractació de personal de suport i neteja per a la

piscina (2020 , 2021)

Reconstrucció del carrer de la Font de Baix ,

esfondrat durant el temporal Glòria (2020)

Recuperació del camí de Cavaloca esfondrat durant

el temporal Glòria (2020)

Neteja de carrers (amb la col ·laboració veïnal) i

recuperació dels danys ocasionats pel temporal

Filomena (2021)

Enderroc d ’un immoble en estat ruïnós (2021)

Millora del desaigüe de la Font de la Foia (2021)

Adecentament de parterres amb flors i una catifa de

pedres al Tossal i al parc (2021)

Instal ·lació de la xarxa pública de fibra òptica (2021)

Contractació d ’un secretari en mancomunitat amb la

Vilella Alta i la Vilella Baixa (2021)
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MAS ROGER

Iniciem els primers contactes el 2019

Visites dels Departaments de la Generalitat implicats , de

diputats del Parlament , de consellers de la Generalitat , de la

Presidenta de la Diputació de Tarragona , . . . (2020 , 2021)

Elaboració del Pla de gestió de la ramaderia a Cabacés

(projecte Odisseu) (2020)

Atorgament d ’una subvenció per a l ’arranjament de la

teulada i l ’estructura de Mas Roger (2021)

TURISME,  AGRICULTURA 
I  MEDI  AMBIENT

Recuperació de senders (ruta de l ’aigua , sender de la séquia

-en 3 fases-, sender de Sant Roc a la Creu , sender de la Foia

a Cavaloca , etc) (2019 , 2020 , 2021)

Obertura del perfil Cabacés Turisme a les xarxes socials per

millorar la visibilitat de l ’oferta turística del municipi (2020)

Reconstrucció de marges de pedra seca al camí de la Foia i

recuperació de la Cabana de la Lourdes (2019)

Edició de díptics , cartells i àlbums amb informació turística

(2019)

Dinamització de la compra de planter conjunta per als veïns

durant la pandèmia (2020)

Museu : dinamització d ’exposicions , oferta de visites guiades

al retaule tots els caps de setmana (2020)

Construcció d ’unes escales de fusta que suposen un accés a

peu al nucli urbà des de l ’aparcament del Puntarré (2020)

Trobada d ’artesans locals : fira de nadal a la plaça Dr . Seró

(2020)

Creació d ’un perfil de Cabacés Turisme a l ’App Wikiloc

(indicacions GPS de rutes de senderisme) (2020)

Edició de bosses de tela de promoció turística (2021)

Instal ·lació de dues plaques amb codi QR d ’informació

turística local (al parc infantil i a Sant Joan) (2021)

Instal ·lació de plafons turístics davant del museu , al parc

infantil i al mirador (2021)

Creació de plafons informatius sobre les rutes de

senderisme a Cabacés (2021)



SALUT

Organització de caminades : ruta de l ’aigua (2019),

caminada diada Catalunya (2019), caminada solidària

amb la marató (2019), sender de la séquia (2020)

Campanya de donació de sang (2019). Degut a la

pandèmia anul ·lat el 2020 i 2021 .

Curs infantil de salvament marítim a la piscina (2019)

Control d ’espècies : fumigació (2019) i esterilització

de gats (2021)

Adopció de les mesures i protocols marcats pel

Procicat amb la declaració de la pandèmia per

Covid-19 (2020 , 2021)

Difusió i informació de tot allò relacionat amb la

pandèmia per Covid-19 (2020 , 2021)

Establiment d ’un servei d ’ajuda a domicili per les

persones que ho necessitessin durant el període de

confinament total (2020)

Edició del vídeo Com fer un bon ús de la mascareta i

els guants (2020)

Suport al grup de cosidores voluntàries de

mascaretes (2020)

Repartiment de diplomes als més valents de la

pandèmia a tots els nens i nenes de Cabacés (2020)

Compra de gels hidroalcohòlics per als serveis i

comerços del municipi (2020)

Col ·laboració en la campanya solidària de recollida

d ’aliments (2021)
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PROJECTES ATORGATS O DE FUTUR 

Celebració dels 20 anys del Museu Miquel Montagud

(exposicions , conferències , tallers i excursions)

Cicle de conferencies Cabacés fa salut .

Instal ·lació d ’una depuradora municipal

Instal ·lació d ’un punt de càrrega de cotxes elèctrics

Obertura d ’un nou tram de carrer que unirà el carrer

Montsià amb el Carrer de Ponent . 

Pla Local d ’Habitatge amb participació ciutadana

Remodelació del local de la Societat Recreativa

(reforçament estructural , instal ·lacions , tancaments ,

mosaic , escenari , pintura , ascensor , . . .)


