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Vilallonga del Camp 
acull la mostra 
‘Medicina en l’època 
romana’

La mostra Medicina en l’època 
romana es va inaugurar el pas-
sat 29 de setembre al Museu 
Pere Virgili a càrrec del gerent 
de l’ICS al Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre, Pere Àngel 
Montserrat. La mostra està 
produïda pel Museu de Bada-
lona i cedida a Arqueoxarxa, i 
explica la manera d’entendre 
la medicina i el tractament 
de les malalties en l’època ro-
mana. Explica l’evolució en el 
temps, des dels orígens, molt 
lligats als remeis transmesos 
per tradició oral que es remun-
ten al neolític, impartits pel 
patriarca de la família, fins a 
una medicina més cinetífica, 
molt influïda pel món grec, 
que té diferents escoles o ten-
dènceies, i que estarà a l’abast, 
principalment, de les classes 
benestants.

El concert Fot-li gasto 
presenta avui cinc 
grups sobre l’escenari 
de Vilallonga

Avui divendres, a les onze de 
la nit, arriba al municipi de 
Vilallonga del Camp una nova 
edició del Fot-li gasto, un dels 
concerts considerats de refe-
rència del Camp de Tarragona 
i que, enguany, presentarà a 
cinc grups sobre de l’escena-
ri. Es tracta ja de la setzena 
edició d’aquest certamen. El 
cartell compta amb un ampli 
repertori compost pels grups 
Growing Dead, King Morru, 
Brams, Pirat’s Sound Sistema 
i PD Hobbits AJV. Es tracta 
d’un macroconert que orga-
nitza l’Associació de Joves Jó-
vens de Vilallonga. L’entrada 
és gratuïta, segons informen 
els organitzadors. S’espera 
una gran afluència de públic 
a aquest concert on, a més, els 
assistents podran gaudir d’una 
batucada. 

Subvenció extra per 
les ventades d’aquest 
any

Per acord de la Junta de Go-
vern de la Diputació de Tar-
ragona, i previ dictamen de 
la Comissió Informativa del 
Servei del Servei d’Assistèn-
cia Municipal, es va aprovar la 
concessió d’un subvenció de 
caràcter excepcional, per im-
port de 12.400,00 euros, per 
procedir amb l’arranjament i 
consolidació de l’enllumenat 
de la plaça de l’Església, que va 
quedar malmès per les fortes 
ventades de l’hivern passat.

Redacció
— El mandat municipal enfila 
els darrers mesos. Com valora 
la feina feta des de l’Ajunta-
ment?
— A nivell global, i tenint en 
compte que ha estat un mandat 
molt complicat des del punt de 
vista econòmic, la valoració que 
en faig és positiva. Hem com-
plert gairebé tots els objectius 
que vam presentar a la campa-
nya electoral, que val a dir que 
van ser uns objectius ben pen-
sats. No buscaven titulars, sinó 
realisme. 
— I quins han estat aquests ob-
jectius assolits per l’equip de 
govern fins ara?
— Crec que el més destacat és 
el POUM. Aquesta casa ja feia 14 
anys que hi treballava, i en aquest 
mandat hem estat capaços d’ar-
ribar a un acord majoritari per 
consensuar el pla urbanístic i 
tirar-lo endavant. A més, s’ha fet 
en una època de tranquil·litat, no 
hem tingut pressions externes, i 
per això hem aconseguit un do-
cument de futur, de creixement 
i d’organització per al poble que 
donarà molt bons resultats. D’al-
tra banda també considero im-
portant la construcció del Centre 
de Serveis de la Gent Gran, que 
probablement a finals de mandat 
es posarà en funcionament.  
— I en termes econòmics?
— S’ha fet una molt bona feina 
des de la regidoria d’Hisenda, 
perquè s’ha portat l’Ajuntament 
a un nivell d’estabilitat i tranquil-
litat econòmica que a la casa li 
convenia, tot i l’època tan dura 
que ens està tocant gestionar des 
del punt de vista econòmic. A 
hores d’ara jo diria que l’Ajunta-
ment està en una posició gairebé 
immillorable. Veníem d’un en-
deutament superior al 90%…
— I quines són les principals 
dificultats que s’han trobat per 
realitzar la tasca municipal en 
aquests tres anys?
— Al final sempre fem cap al 
mateix lloc: la qüestió econòmi-
ca. Administracions superiors a 
la nostra no ens estan pagant, i 
aquests deutes importants ens 
aixafen el dia a dia, la liquidesa. 
El govern central està apretant 
molt als ajuntaments perquè 
complim, però els incompli-
ments de les pròpies adminis-
tracions ens ho dificulten molt. 
Però dit això, per la resta, estem 
força contents, sobretot tenint 
en compte el moment econòmic 
que ens està tocant viure.
— Per resoldre la disminució 
d’ingressos, el consistori ha 

apostat per un augment de la 
pressió fiscal sobre el ciutadà?
— Ben al contrari. Ja puc anunci-
ar que abaixarem l’IBI, del 0,75 al 
0,68. A banda d’això, suprimirem 
la taxa de camins, i modificarem 
la taxa de mercats. 
— Quin motiu us ha portat a 
eliminar la taxa de camins?
— Aquesta decisió està relaci-
onada amb els robatoris al món 
de la pagesia. No tenim eines per 
compensar-los, així que hem 
pensat en treure aquesta taxa 
per compensar una mica el món 
agrari. 
— Han quedat afectades les in-
versions municipals a causa de 
la situació de crisi?
— Malauradament sí. Aquí s’han 
ajuntat dues coses. D’una ban-
da, l’incompliment per part de 
les administracions, i de l’altra, 
el fet que les entitats bancàri-
es aquests anys s’han tancat en 
banda. No poder anar a buscar 
recursos als bancs i que les ad-
ministracions superiors no ens 

paguin ens ha obligat a deixar 
aturades o ralentitzades algunes 
obres que potser s’haurien pogut 
fer.
— Quines són les inversions 
pendents d’aquí al final del 
mandat?
— La de més ràpida execució 
és la remodelació de la Plaça de 
l’Església. Cal canviar tota la pa-
vimentació i soterrar el cablejat 
elèctric que tant ens molesta, 
per exemple quan hi ha castells. 
També es remodelaran els parcs 
infantils de la Plaça de la Pau i la 
Plaça de les Parades. Al Parc de 
les Parades, a més, hi farem una 
petita pista poliesportiva. També 
s’està renovant l’enllumenat pú-
blic per fer-lo més eficaç, i estem 
treballant en el clavegueram. Per 
principis de l’any vinent queden 
dues coses per fer, que ja veurem 
si es podran finançar, depenent 
de la disponibilitat econòmica: 
la sala de vetlles i una passarel·la 
de vianants al damunt de la riera. 
Finalment vull esmentar també 
l’adequació d’un local per a la 
gent jove, que està previst per al 
2015, però almenys el deixaríem 
iniciat al final del mandat. 
— Com valora el pacte de go-
vern que va assolir amb el 
Partit Popular transcorreguda 
bona part del mandat munici-
pal?

— Globalment el pacte de go-
vern ha funcionat bé, amb els 
termes que es van pactar, i hi ha 
hagut bona entesa entre totes 
dues parts, sobretot en el tema 
de gestió. I crec que ells també 
són d’aquesta mateixa opinió.
— Ja s’ha aprovat el POUM. 
Com serà la Vilallonga del futur 
que s’ha projectat?
— Es preveuen uns 300 habi-
tatges més, però de forma molt 
pautada. Si tornés a venir una 
bogeria com la que hem viscut 
aquests últims anys no passaria 
el mateix. També tenim molta il-
lusió i interès en la zona industri-
al, sobretot en la part del polígon 
industrial nou, d’unes 12ha, on ja 
hi ha Pinsos del Segre i Ravago. 
Allí s’hi podran implantar petits 
industrials, perquè està pensat 
per a naus petites o mitjanes. 
Quan l’A-27 estigui funcionant 
estarà a un minut d’aquesta via, 
això ens fa pensar que serà una 
zona atractiva per les empreses. 
— Quin és el límit de població 
que creu que pot assumir el 
municipi?
— Tenim uns 200 habitatges 
buits, a més dels 300 que es pro-
jecten en el POUM, així que ens 
n’anem a uns 5.000 habitants. 
Però és una xifra que l’hem de 
veure a llarg termini, a uns vint 
anys vista.

— Vilallonga ha de ser un nucli 
de població que aculli població 
de ciutats properes?
— Evidentment. Els creixements 
que hem tingut són de gent que 
han vingut dels barris perifèrics 
de Tarragona, o de Reus. Suposo 
que cadascú té la seva motivació 
per fer aquest canvi. Nosaltres 
oferim els avantatges de viure 
en un poblet, tenir unes bones 
comunicacions i estar molt ben 
situats, a 15 minuts de Reus i 
Tarragona i a mitja hora de Bar-
celona amb l’AVE. I suposo que 
també hi ha raons econòmiques. 
Potser els serveis encara no són 
millors que a altres llocs, però es-
tem en el camí d’aconseguir-ho.
— Quin són els principals pro-
jectes o inversions que encara 
queden per fer a Vilallonga?
— El més important és cobrir 
el poliesportiu. L’ideal seria te-
nir un pavelló cobert, però com 
que no podem perdre el món de 
vista, amb cobrir el poliesportiu 
ara mateix ja ens donaríem per 
satisfets. D’altra banda ara a l’oc-
tubre començarà l’ampliació de 
l’escola, que ha quedat petita per 
la gent que hi ha al poble. Final-
ment, volem acabar d’adequar el 
Centre de Serveis per a la Gent 
Gran perquè pugui funcionar. Al 
final el que pretenem és que tot 
el que necessita la gent gran ho 
pugui trobar en un sol espai i es 
puguin resoldre problemes com 
la bugada, el dinar, la companyia 
o qüestions de salut. 
— L’aniversari de la sala de ci-
nema del Centre recreatiu és un 
símptoma de bona salut de les 
entitats al municipi?
— Tenim força entitats, i la ve-
ritat és que hi ha bastant de 
moviment. Pel que fa al cinema, 
és cert que el poble té una tradi-
ció cinèfila molt antiga. Aquest 
ajuntament i els anteriors ho han 
entès i hi han destinat recursos. 
Si no hagués estat així, la sala 
hauria desaparegut. 
— En l’àmbit cultural, la pro-
posta per disposar d’un nou 
gegant és una de les més des-
tacades? En quin moment del 
procés està la construcció 
d’aquest element festiu?
— La construcció del gegant no 
era un punt del programa electo-
ral però hem pensat que era quel-
com necessari per al poble. Ho 
hem tirat endavant amb molta 
il·lusió i esperem que la presen-
tació, que serà a la Festa Major 
d’hivern, sigui un èxit. Entenem 
que aquest gegant és un primer 
pas per acabar consolidant una 
colla gegantera local.

«Volem reduir la pressió fiscal que 
pateix el ciutadà i abaixarem l’IBI»

CRISTINA AGUILAR

Francesc Xavier Armengol
Alcalde de Vilallonga del Camp

L’alcalde destaca la rellevància d’aprovar, després de 14 anys, el POUM que ha de servir per regular el creixement del poble.

L’alcalde afirma que han aconseguit donar «tranquil·litat econòmica» a l’Ajuntament.

El nostre programa 
electoral era molt 
realista i moltes 
de les propostes ja 
les hem acomplert 
abans d’acabar el 
mandat


