
Aigua del Montsant i palmes de la Vilella Baixa viatgen 
a Àustria 

Palmes Viaplana fa més de 150 anys que es dedica a la confecció de 
palmes i palmons 

L'alcalde de la Vilella Baixa, Jordi Sabaté, recollint l'aigua del riu de Montsant al seu pas per la Vilella 
Baixa Foto: Amics d'Àustria.  
 
Amics d’Àustria és una associació sense ànim de lucre que té per costum anar cada any 
a celebrar el dia de l’acció de gràcia de la palma, el Diumenge de Rams, a Àustria, 
concretament a la basílica de Mariazell de Viena. Fa més de quaranta anys que ho fan i 
a l’Stadtpark, el parc de la ciutat de Viena, hi van plantar un roure. En aquest viatge 
anual hi duen aigua procedent d’algun riu català per regar el seu roure; normalment 
l’aigua la prenen d’algun riu pròxim al lloc d’origen d’algun membre de l’associació i 
sempre es demana la col·laboració de l’ajuntament del municipi corresponent perquè 
participi simbòlicament en la recollida d’aquesta aigua que viatjarà fins a terres 
austríaques per regar l’arbre dels Amics d’Àustria. 
  
D’altra banda, Palmes Viaplana és una empresa amb seu a la Vilella Baixa que es 
dedica exclusivament a la confecció de palmes i palmons, i durant més de trenta anys ha 
proporcionat als Amics d’Àustria les palmes i palmons que beneeixen anualment a la 
basílica de Mariazell. Enguany, en reconeixement a la labor de Palmes Viaplana, 
l’associació va demanar a Joan Vaqué i Carme Parés, propietaris de l’empresa, poder 
prendre l’aigua del riu de Montsant, que passa per la Vilella Baixa, i així dur-la a Viena 
per regar el roure plantat a l’Stadtpark. En l’acte de recollida de l’aigua, que va tenir 
lloc el passat 3 de març, hi va participar l’alcalde del municipi prioratí, Jordi Sabaté; 
Vaqué i Parés, juntament amb els membres de l’associació Amics d’Àustria, el 
divendres 22 de març, seran els encarregats de dur l’aigua del Montsant fins a Viena. 
 



Carme Parés i Joan Vaqué (dreta) recullen de la mà de Jordi Sabaté, alcalde de la Vilella Baixa, i Laura 
Cilvetti, regidora de Cultura, l'aigua que viatjarà a Àustria. Foto: Amics d'Àustria. 
  
Palmes Viaplana, cinc generacions fent palmes 
  
L’empresa Palmes Viaplana fa 150 anys que confecciona palmes i palmons, 
principalment per al Diumenge de Rams. Joan Vaqué va aprendre l’ofici del seu avi 
Vicenç Viaplana. Inicialment tenien el seu taller al barri de Gràcia de Barcelona, però el 
1998 van decidir traslladar l’empresa a la comarca del Priorat, concretament a la Vilella 
Baixa. Tot i que després de Pasqua tanquen un o dos mesos, l’empresa, que es dedica 
exclusivament a aquesta activitat, està en funcionament tot l’any: a l’estiu fan palmes de 
colors i a partir de setembre comencen la campanya per tenir-ho tot a punt per al dia de 
Rams. «A dia d’avui ja no ens queda res», explica Joan Vaqué, tot i que «la crisi es 
nota». La major part de la producció la venen a Catalunya, encara que de mica en mica 
es van obrint al mercat espanyol i europeu, i ja reben comandes sobretot del nord 
d’Espanya, principalment Astúries i Cantàbria, i també del País Basc, Àustria, 
Anglaterra, Suïssa i Andorra. A més a més, Joan Vaqué, posseïdor de la Carta d’Artesà, 
dóna classes al seu taller-escola a la Vilella Baixa. 
 


