Construcció del casal de Fals
“L’esforç d’un poble”

No cal dir que per la construcció del Casal no partíem de cap disponibilitat econòmica, per això
d’entrada ja era d’agrair la posició de l’arquitecte Ton Baraut, de fer el projecte sense fixar cap data de
cobrament dels seus honoraris.
El projecte inicial va ésser retocat, tant per la qüestió de pressupost com per la distribució, buscant un
nou projecte més ajustat i amb la màxima utilització d’espais polivalents per les diferents activitats.
Malgrat això, es va mantenir una certa línia arquitectònica moderna i de qualitat, davant la possibilitat
de construir una simple nau, sense cap criteri artístic.
Els primers diners van ésser els dels títols de socis: més de quatre centes mil pessetes, i a continuació,
les quotes anuals dels mateixos socis, el fons de caixa de “Can Tagore” que recollia els diners de
diferents activitats, unes tres-centes seixanta mil pessetes, apart de molt material útil, l’import de la
panera que un grup de joves havia organitzat per recollir diners per una pista unes dues centes trenta
mil pessetes van ésser els primers diners per iniciar les obres.
Les obres van començar amb l’aportació de mà d’obra dels socis, que es va anar valorant i quedava
com aportació, àdhuc altres socis que deixaven diners en efectiu i algun donatiu, tot això va superar
els dos milions de pessetes, que després de força anys s’han retornat amb un mínim interès.
La Cooperativa Umac va fer un donatiu de quatre-centes mil pessetes, i no cal dir que del primer
moment de la creació de l’Associació tot el benefici que es podia generar de l’organització de festes,
loteria, panera, Pessebre Vivent, caramelles... eren les diferents fonts d’ingressos per a les obres i
manteniment.
El 1982 l’Ajuntament facilita un préstec d’un milió a un interès mínim per retornar progressivament
en deu anys i un any mes tard hi ha l’única aportació de la Generalitat d’un milió tres-centes mil
pessetes.
El període 1985-88 com veureu en el gràfic va ésser la fase mes decisiva gràcies a dos ajuts de la
Diputació d’un total de cinc milions i dos ajuts de caixa pel mateix import a retornar en deu anys i a
baix interès.
Després de vint-i-cinc anys i amb una ampliació a les portes, l’immobilitzat en obres supera els
quaranta milions de pessetes, essent retornades totes les ajudes i préstecs.
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Com podeu veure les col·laboracions de l’Administració no superen els vuit milions essent tota la
resta el resultat de “l’esforç d’un poble”.
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Evolució de l'immobilitzat en la construcció del Casal
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L’Associació en aquests vint-i-cinc anys ha aglutinat les diferents activitats que hi havia al poble i
n’ha recuperat i creat de noves.
Ha intentat omplir i comptar amb la seva vessant socio-cultural i recreativa. El ventall de diferents
activitats que relacionem en són una mostra.
La col·laboració i participació dels socis sempre ha estat un dels puntals del funcionament de
l’Associació, així com la integració i el compromís dels nous socis.
ACTIVITATS


CIF:G-58323213


















Festes tradicionals: Carnestoltes, Sant Joan, Festa de Sant Jordi, Castanyada, Sarau del Most,
Festa de Tardor, Festa de les Galindoies, Festa de l’Arbre,...
Festa Major i Aplec del Grau.
Festes d’àmbit històric: Sant Vicenç i l’Esperança.
Pessebre Vivent a les Torres de Fals.
Caramelles (Festa de Pasqua).
Sopar de Cap d’Any i espectacle.
Festa de la Gent Gran.
Xerrades culturals i formatives.
Taules de debat polític i social.
Projecció de diapositives.
Cinema-fòrum.
Servei de biblioteca.
Concurs de fotografia.
Torneigs de brisca, futbolí, petanca, billar, etc.
Cursos de ball, fotografia, teatre, cuina, volei, etc.
Representacions de teatre.
Muntatges teatrals del grup local i participació a concursos.
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Concurs de teatre.
Festa Comarcal del Teatre.
Assemblea de Pessebres Vivents de Catalunya.
Diada de Reis.
Sorteig de Nadal i Panera Monumental.
Esplai de joves, colònies i casal d’estiu.
Cursets d’estiu a l’esplai.
Colònies per adults.
Tallers i esplai de la Gent Gran.
Excursions.
Participació a la festa de l’Onze de Setembre.
Campionats de diferents esports.
Balls i espectacles.
Mostra de cuina.
Caminades, passejades i bicicletades.
Calçotada popular.
Festa Tres Tombs.
Trobada Hípica i 1ª Fira del Cavall.
Cursa d’andròmines
Festa medieval
Nits culturals sota les alzines del Grau
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