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ques (les del dia a dia) i que no poden
desatendre’s en cap moment, per posteriorment anar creant noves prestacions en la mesura que les disponibilitats econòmiques ho facin possible.
Properament començaran a veure’s els
resultats d’algunes d’elles.
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MIQUEL GRANERO

Benvolguts veïns i veïnes,
Vull aprofitar aquesta oportunitat que
m’ofereix el butlletí d’informació municipal, per adreçar-me a tots vosaltres, per tal d’assabentar-vos a grans
trets de la tasca realitzada fins ara, així
com dels nostres projectes futurs.
Han estat sis mesos inicials de govern
difícils per l’herència rebuda (tant econòmica com informativa). Els temes
eren a sobre la taula, i calia començar
a fer treballs d’arqueologia per tal de
conèixer la seva situació. Aquest període està quedant enrere, i amb l’inici
de nous projectes, tindrem un control
més acurat dels mateixos.

Ara per ara, ja podem fer esment a les
festes de Sant Sebastià (amb una assistència molt important en actes com la
nit de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis
o la Rua de Carnaval) que amb el perllongament de la instal·lació de l’envelat, ha fet més còmoda la participació
dels veïns.
Els treballs per preparar la posada en
marxa de la biblioteca, la implantació
dels columbaris, etc... es porten a terme
de forma solidària amb tot el personal
de l’Ajuntament. Tots som una pinya, i
tothom dóna el millor de si mateix.
Per últim, manifestar que estem oberts
a tots els veïns per tal d’escoltar-los i
col·laborar en tot allò que sigui d’interès, i en aquelles coses que no sigui
possible, exposar-los les raons que ho
justifiquen.
Tanmateix, sempre al vostre servei.

adreça electrònica:
bim@ajuntamentdelspallaresos.cat
D.L.: T 2221-07
Realització:
Ind. Gràf. Gabriel Gibert SA
Tarragona
Tirada:
2.000 exemplars
Prohibida la venda

Si vols comunicar-te amb els regidors
envia un correu electrònic a:
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
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Estem treballant, en primer lloc, en
l’atenció d’aquelles necessitats bàsi-

Una escultura cedida a
l’Ajuntament des de fa un
temps llueix a l’entrada
d’accés al municipi per
la urbanització Jardins
Imperi

Salut i República

és notícia
ÉS NOTÍCIA

LA BIBLIOTECA ES CONVERTEIX EN UNA REALITAT
Enfilem la recta final de la posada en
marxa de la Biblioteca Municipal. Un
espai que si fem cas a les manifestacions de l’antic alcalde, hauria d’estar
operatiu ja fa dos anys aproximadament.
Després de la compra dels llibres, s’ha
procedit a la selecció de CD’s i DVD’s,
i també un sistema de projecció, disposa de 6 ordinadors a disposició dels
usuaris i zona de lectura i estudi.
Comptant amb les múltiples donacions fetes pels nostres veïns, ens trobem
amb totes les prestatgeries existents

plenes. Això significa que momentàniament hem hagut d’aturar molts
oferiments. Pròximament sortiran les
bases de convocatòria de la plaça de
bibliotecari/a., i una vegada incorporada la persona seleccionada es podrà fer
una selecció de tot l’existent i es crearà
un dipòsit on guardar aquells materials de menys demanda i alhora alliberi
espai per a noves adquisicions i donacions. Tot l’anterior, significa una tasca
majúscula de catalogació, registre, ordenació, així com portar a terme l’alta
dels nous usuaris.

La nostra intenció era poder obrir
aquest espai coincidint amb la diada
de Sant Jordi, però les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’UnimPSC al pressupost del 2016 ens han
impedit treure a concurs la plaça de
bibliotecari/a fins poder aprovar-los
definitivament el passat dia 31 de març
fent-ne impossible l’obertura.
Malgrat tot, continuem treballant per
tenir-ho tot a punt i poder donar un servei a tots els veïns el més aviat possible.
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personal i seguretat ciutadana
PERSONAL I SEGURETAT CIUTADANA

ESTUDI DEMOGRÀFIC DELS PALLARESOS

El creixement demogràfic dels Pallaresos des de la primera data de referència és molt considerable. Es pot comprovar que des de 1981, Els Pallaresos,
gairebé ha multiplicat per 13 la seva
,-&.'/)012.&3'!1"'/2112+!")"'4567
! població.

Així doncs, les zones residencials o urbanitzacions formen 2/3 parts del total
de la població del municipi. Al 2015 el
Nucli Urbà representava el 27%, mentre que les urbanitzacions el 73% de
la població. Així, dels 4.547 habitants

a data 31 de desembre de 2015, Jardins Imperi el formen 1.645 habitants
(36.19%), el Nucli Urbà 1.269 habitants (27.91%), Hostalets 1.265 habitants (27.82%), i Pallaresos Park 368
habitants (8.08%).
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L’equip de govern vol comunicar que
ja s’ha realitzat el procés selectiu per
cobrir la plaça d’auxiliar administratiu
que va ofertar l’Ajuntament.
També que properament es realitzarà
el procés de selecció d’un/a auxiliar de
biblioteca per tal de poder oferir més
serveis de consulta al municipi, i crear
una zona d’estudi per a tots els estudiants residents al nostre poble. Aquestes bases les podeu consultar al lloc
web municipal, al BOPT o al Taulell
d’Anuncis de l’Ajuntament.
La nostra prioritat és la de contractar
el personal necessari per tal d’oferir
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el millor servei possible als nostres
ciutadants, i una vegada aprovat definitivament el pressupost 2016 el proppassat dia 31 de març, despres d’haver
resolt totes les al·legacions presentades per l’oposició, ara ja podem tirar
endavant i treballar per dur a terme totes les contractacions previstes per tal
de cobrir totes les places vacants que
figuren en aquest pressupost.
Totes les bases de dites places seran
publicades al BOPT, al lloc web municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, per tal que tothom hi pugui tenir
accés i estar-ne informat.

L’equip de govern volem disculpar-nos
per l’endarreriment que ha ocasionat
l’aprovació del pressupost 2016, tenint
en compte que en un any s’han realitzat cinc canvis de secretari, entre secretaris d’habilitació nacional i secretaries accidentals.
Tots aquests canvis han suposat un
endarreriment en tots els tràmits administratius en general, i més concretament han dificultat les gestions per
comptabilitzar factures i realitzar els
pagaments a proveïdors, així com gestionar correctament la tramitació de
les subvencions.

hisenda
HISENDA

INFORMACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
Després de 9 mesos de molt d’esforç i
un pla de xoc en l’estalvi de la despesa, podem afirmar que hem recuperat
l’economia municipal tan malmesa
pels anteriors governants.
Fins ara llegíem que hi havia un romanent de tresoreria positiu molt elevat,
però en realitat no hi havia ni un euro
dins les arques municipals, segons un
informe jurídic de dades econòmiques
de data 16 de juny de 2015.
En 9 mesos hem retornat una bestreta
de 200.000€ a BASE, hem pagat un seguit de factures pendents que pujaven
vora el mateix import, varis contractes
pendents de signar i pagar, vehicles sinistrats i, encara, hem aconseguit fer
caixa per poder gestionar el dia a dia
municipal.
Hem tancant un pressupost 2015 de

consistori pel bon funcionament de
la gestió municipal.
A dia d’avui, podem dir que a nivell
pressupostari (gestió del pressupost)
la situació és perfecte a tots els nivells, administrativament parlant
compleix amb l’ordre del ministeri
d’Hisenda, amb la llei Reguladora
d’Hisendes Locals i tots els càlculs i
ajustos necessaris marcats per l’Administració. A nivell econòmic (tresoreria, diners a caixa), podem mirar
el dia a dia amb tranquil·litat i optimisme. I per últim, tot i mantenir 2
préstecs, som un poble sanejat i amb
ampli poder d’endeutament per demanar crèdits, tenint capacitat per invertir i donar una empenta valenta
per impulsar el nostre poble.

3.075.290,26€, fent una gestió quasi immillorable. D’aquest pressupost
2015, s’invertirà en la Biblioteca Municipal (43.134,98€), i en millora del
“xiringuito” de la piscina municipal
i condicionament de la vorera del
carrer Cometa i Jujol (74.000,00€).
Econòmicament els diners sortiran
de l’Ajuntament, tot i que les millores
seran subvencionades per la Diputació
de Tarragona.
Hem aprovat el pressupost pel 2016
per import de 2.999.700,59€, semblant a l’import del 2015, en el que
destaquem la congelació dels impostos i la contractació de personal
per a cobrir les necessitats existents, 1
personal de neteja, 2 peons, 1 auxiliar
administratiu, 1 arquitecte, 1 bibliotecari i 2 vigilants, són l’aposta del
IBI

DADES

TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES IBI, QUE
MARCA L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS EN ELS ÚLTIMS ANYS
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En el gràfic us mostrem l’estudi realitzat dels percentatges aplicats per
l’Ajuntament dels Pallaresos sobre el
rebut de l’Impost de Béns Immobles
(IBI), des de l’any 2011 fins al 2016, i
que són els que han fet variar a l’alça
i a la baixa l’import del rebut que hem
pagat durant aquest anys.
Com podeu comprovar l’anterior equip
de govern de l’Ajuntament van augmentar per l’any 2012 i 2013 respecte
de l’any 2011 un 0,0887% el tipus de
gravamen aplicable al rebut de l’IBI,
que va suposar una pujada del 8% del
rebut per aquest dos anys.
El tipus de gravamen aplicat al rebut
de l’IBI per l’any 2014 i 2015 es va reduir aplicant el mateix percentatge que
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per l’any 2011, per la qual cosa vàrem
notar una minva en l’import a pagar
per ambdós anys.
L’actual equip de govern mantindrà
congelat el tipus de gravamen aplicable al rebut de l’IBI per aquest any
2016, deixant-lo al mateix nivell que
pels anys 2011, 2014 i 2015. Una al-

tra cosa molt diferent és que els pallaresencs per aquest any haurem de
fer front a un augment del 10% en el
rebut, per la pujada dels valors cadastrals ratificada pel ministre Montoro, i
prevista pel Partit Popular en els Pressupostos Generals de l’Estat.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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esports i joventut
ESPORTS I JOVENTUT

CREACIÓ DEL PUNT JOVE
La regidoria de Joventut aposta per
la creació del “Punt Jove”, un espai
per tractar temes de formació, treball,
habitatge, salut, suport a l’associacionisme, voluntariat, vacances, estades i
turisme juvenil.
L’espai que està ubicat a l’Ajuntament
dels Pallaresos dóna servei el segon i
quart dijous de cada mes, en horari

d’11:00 a 14:00 hores.
Aquest espai, també és un punt d’informació de l’anomenada “Garantia Juvenil”, programa dirigit a joves d’entre
16 i 29 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant. Us animem a que
descobriu tot el que us pot aportar el
Punt Jove.

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
La regidoria d’Esports continua teballant en la millora de la zona esportiva,
ja que un dels objectius principals és
vetllar pel benestar del nostres esportistes.
Ara, i quasi per aclamació popular,
després de molts anys, s’han arranjat
totes les dutxes dels vestidors, s’ha reparat el circuit d’escalfament d’aigua
sanitària segons marca la llei de la
legionel·losis de juliol del 2004, i que

fins ara no s’havia aplicat. També s’ha
instal·lat un acumulador d’aigua calenta, un descalcificador, i s’han reparat les plaques solars, inservibles fins el
dia d’avui, i que ens donaran un agraït
estalvi d’energia.
En un altre ordre d’actuació, s’ha fet
un tractament exclusiu a la gespa del
camp de futbol, que fa que estigui en
immillorables condicions fins al següent tractament.

EL “XIRINGUITO”
DE LA PISCINA VOL
TRANSFORMAR EL
LLEURE ESTIUENC
DELS PALLARESOS
Amb l’ànim de millorar la qualitat de
servei del “xiringuito” de la piscina municipal, s’ha cregut oportú ampliar-lo
i millorar-lo per donar més servei als
banyistes durant el dia, i oferir als veïns
una zona d’oci durant les nits de l’estiu.

VETLLEM PER LES NOSTRES ENTITATS
La regidoria d’Esports i Joventut ha
habilitat, ha adequat i cedeix dos locals
municipals a entitats del nostre poble.
El primer, a l’Associació Juvenil dels
Pallaresos, local ubicat al Casal Municipal situat al C/Major núm. 17, perquè
després de molts anys, aquests joves
puguin gaudir d’un lloc on créixer com
a entitat, i d’aquesta manera es puguin
sentir més involucrats en la vida social
dels Pallaresos.
Aquest espai facilitarà la realització
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d’activitats així com un lloc on poder-se
reunir. És una carència que els joves pallaresencs reclamaven des de fa temps.
I el segon, al Club Petanca Els Pallaresos, un local ubicat a la pista poliesportiva de l’Avda. 11 de setembre, amb
la voluntat que puguin millorar com
associació i com a equip. D’aquesta
manera l’Ajuntament col·labora en la
mesura que li és possible en la millora de la qualitat en les activitats de les
nostres entitats municipals.

esports i joventut
SOLUCIÓ ALS PROBLEMES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
El consistori dels Pallaresos està més
per la tasca de la unió que no pas de
la divisió. S’ha proposat a les actuals
escoles de futbol unificar les seves capacitats, els seus coneixements, les seves actituds i els seus esforços, en una
única escola. Amb l’objectiu de poder
millorar l’aspecte esportiu i municipal
dels Pallaresos.
No es tracta de desfer cap escola de
futbol, es tracta de fusionar les existents i que es converteixin en una de
sola, forta i gran. Que englobi tot el millor de cada escola, de cada directiu, de
cada coordinador i de cada entrenador,
d’aquesta forma, que el nom dels Pallaresos estigui representat per un escut,
un nom, i uns sols colors.
Els Pallaresos amb una població de

vora 4.600 habitants i vora 3.000.000
de pressupost no pot mantenir unes
instal·lacions que suposen entre 30.000
i 40.000 euros anuals al consistori, que
gaudeixen el 39% dels nens/es inscrits
a les escola de futbol dels Pallaresos
i que el 61% són de fora. Els Pallaresos no pot mantenir vora 450 nens/es
en les nostres instal·lacions, amb 34
equips.
Els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió són molts i que es
veuen contínuament si t’apropes a la
zona esportiva, tractes amb la gent de
les dues escoles, amb la gent del món
del futbol, i fins i tot amb els veïns dels
Pallaresos. S’ha d’evitar la formació de
noves escoles, complir amb la legalitat
vigent, existeix massificació de juga-

dors, hi ha poc espai útil, el desgast de
l’equipament esportiu és excessiu, els
serveis oferts són insuficients, hi ha
poques infraestructures, mala formació, poca qualitat, falta d’ordre i molta
despesa. Problemes de fons, mala entesa entre les escoles, i sobretot, confrontacions i rivalitats entre els pocs nens
i nenes del nostre poble, són els condicionants que la regidoria d’Esports
i l’equip de govern volen evitar en els
espais esportius municipals i entre els
esportistes dels Pallaresos.
A hores d’ara es treballa per formalitzar aquesta unificació i poder trobar
una sortida ràpida, coherent i viable,
que serveixi per millorar les installacions, els serveis i l’actual situació de
controvèrsia esportiva.

PALLARESENCS QUE DESTAQUEN AL FUTBOL I AL VOLEIBOL
El nostre poble te la sort de comptar
amb grans esportistes d’alt nivell. Normalment relacionem les estrelles del
futbol amb països com Brasil, Argentina... doncs a casa nostre també en
tenim.
“Referent futbolístic als Pallaresos”
Al món del futbol L’Iker Cordoba que
amb 10 anys ja forma part de l’aleví
del F.C. Barcelona, juga com a lateral
i també de mig centre (pivot defensiu),
practica aquest esport des que tenia 5
anys i es desplaça diàriament en taxi
amb altres jugadors als entrenaments
a la Masia.
“El meu pare va ser qui em va animar

a jugar a futbol” ens explica l’Iker, tot
i que a la seva família també els hi tira
el Madrid, “tant ells com jo estem molt
orgullosos i em fa molt feliç portar la
samarreta del Barça”, la meva família
sempre seran de l’equip on jo jugui.
El seu referent és en Jordi Alba, per jugar en la mateixa posició, però el seu
ídol sempre ha estat l’Andrés Iniesta.
“El meu somni és ser futbolista i poder jugar al Camp Nou” afegeix l’Iker,
quan ens explica que les seves qualitats
són una bona tècnica, xutar molt bé les
faltes i tenir molta visió de joc.
“Vaig començar a jugar a voleibol
als 13 anys”
En David Domènech juga a voleibol a
l’Hotel Río Carnaval de Badajoz (Club
Pacense). Amb només 20 anys és un
dels jugadors amb més futur en aquest
esport a nivell nacional. “Sóc un jugador molt tècnic, cosa que vaig treballar
molt al Centre d’Alt Rendiment Català
de l’Esport (Blume), i un jugador amb
molta potència a l’hora d’atacar i sacar”. Aquestes són les eines que es destaca de sí mateix en David per guanyar
els partits.
Amb 15 anys, quan estudiava 4t d’ESO
ja va haver de marxar a Barcelona
per especialitzar-se en aquest esport.
L’estudi i ser un jugador d’alt rendi-

ment no és feina fàcil, però en David
ens assegura que “als matins vaig a la
Universitat i a les tardes és quan entrenem amb l’equip”. Els caps de setmana
que juguem fora es fan força durs pels
llargs desplaçaments que tenim, però
de moment m’ho puc compaginar bastant bé”.
En David que sempre que pot encara
manté contacte amb amics dels Pallaresos, vol finalitzar els seus estudis i jugar en alguna lliga estrangera, que són
més fortes que l’espanyola.
És un orgull pel nostre municipi
veure com els joves aconsegueixen
allò que somien.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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serveis
SERVEIS

MILLORES A LA PISTA DEL TORRENT
L’ús durant el període escolar de la pista
esportiva de l’avinguda Catalunya pels
alumnes de l’escola Arquitecte Jujol fa
que el nostre jovent hagi de fer ús de
la pista del torrent, és per això que
s’han instal·lat uns bancs i unes papereres.

Properament es procurarà dotar d’altres comoditats per poder fer-ne un
bon ús, així com la neteja de les zones
verdes que l’envolten. El passat 24 de
març, l’Ajuntament va rebre una petició veïnal per sol·licitar la instal·lació
d’una font.

FESTES D’HIVERN AMB APARCAMENT
DISSUASORI
Aquesta any la carpa de les festes d’hivern ha comptat amb un aparcament
dissuasori. D’aquesta manera s’ha facilitat, amb èxit, la distribució dels
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cotxes per la zona durant els dies amb
més actes. L’Ajuntament agraeix la collaboració dels propietaris dels terrenys
que han cedit temporalment l’espai.

EMATSA COL·LABORA
AMB L’AJUNTAMENT
Una vegada més l’Ajuntament ha
comptat amb la col·laboració de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona
per solucionar problemes relacionats
amb les xarxes d’aigues pluvials. Mitjançant el seu personal, així com amb
la seva tecnologia.

serveis
LES MARQUESINES PATEIXEN
EL VANDALISME
Per desgràcia els actes de vandalisme ens segueixen acompanyant.
Fa uns mesos ens vam trobar trencat un dels vidres de la marquesina
de l’avinguda Catalunya i fa pocs
dies, a la nit, algú va trencar el vidre
de la marquesina del carrer Onze de
Setembre del nostre municipi. La regidoria de Transports s’ha posat en
contacte amb l’empresa que gesti-

ona aquest servei perquè procedeixi a la reparació de les mateixes.
D’altra banda, i, a petició dels veïns
s’ha aprofitat per demanar a la companyia de transports que procedeixi a
reubicar la parada de bus de la plaça
Castellot de Pallaresos Park, just al
costat mateix de la marquesina que hi
ha a la mateixa plaça.

VOLEM MÉS PERSONAL A LA BRIGADA MUNICIPAL
Des de l’arribada de l’actual equip de
govern a l’Ajuntament, una de les principals preocupacions és la manca de
personal a la brigada municipal, fet
que ralentitza els treballs de recuperació i reparació de molts problemes heretats de l’anterior legislatura.
La plantilla de la brigada està forma-

da per 2 jardiners, 2 peons de neteja
viària, 1 peó de manteniment i 1 responsable de brigada. Amb una plantilla tan ajustada és molt difícil arribar a
tot allò que cal fer i fer-ho bé. Afortunadament, durant uns mesos comptem amb
el suport de vàries persones que realitzen treballs socials, que permeten avan-

çar en feines endarrerides per manca de
personal, com per exemple la reparació
de voreres, instal·lació de miralls nous,
senyalització de carrers, jardins, etc.
L’Ajuntament té la intenció de convocar dues places de peons de brigada per reforçar la plantilla, fet
que serà anunciat en el seu moment.

LES FONTS DEL
NUCLI ANTIC
Ara fa uns 40 anys, el Sr. Joan Garriga
Alomà, empresari i artista tarragoní,
lligat al nostre poble des dels temps de
la guerra civil espanyola, va rebre l’encàrrec de fer unes aixetes noves per a
la font de la plaça del carrer Nou. Poc
temps després, la família de Ca l’Andreu (plaça de l’Església), veient la feina tan ben feta pel Sr. Garriga, li va encarregar que guarnís la font que tenien
a la seva façana. Amb el pas del temps,
aquestes fonts van quedar en desús per
diversos problemes i la seva retirada
les va portar a l’oblit.
El passat mes de novembre, la regidoria d’Urbanisme, es va posar en contacte amb el Sr. Garriga, la família de
Ca l’Andreu i el nostre estimat Batista,
per tal de recuperar les aixetes de les
fonts. El resultat ha estat la recuperació de dues de les aixetes restaurades
per l’artista. Aquesta feina l’ha finançat
la Sra. Isabel Miro, i a hores d’ara, ja

tornen a lluir instal·lades al seu lloc
original.
Cal destacar que el Sr. Garriga ha treballat en diversos indrets del nostre poble
com són: la porta del Centre Jujol (antic
Ajuntament), les reixes de Ca Solé, les
lletres de la “Casa de la Vila” que coronen l’actual Ajuntament i la restauració
de l’àngel de la Casa Bofarull.
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festes

FESTES

FESTES DE NADAL
Aquests Nadals hem tingut l’agenda
ben plena d’ actes realitzats per les associacions, jornades, mercadets, etc...
A la carpa durant quatre dies es van
instal·lar consoles, un futbolí, inflables, tennis taula, curses de “slot”, per
a que poguessin gaudir els més petits i
els joves del nostre municipi.
I tot això, gràcies als voluntaris que
han dedicat temps i moltes ganes per
a que tots poguessin gaudir de valent.

CAMPANADES EN DIRECTE
El Cap d’Any va tenir forces novetats,
es va oferir l’opció de sopar de “càtering” a la carpa a un preu popular. Es

va menjar de meravella, alhora que es
van seguir les campanades de TV3 en
directe en una pantalla gegant.
La participació va superar totes les
expectatives. Tot i haver ampliat la capacitat de comensals a 464 persones,
malauradament va haver persones que
no van poder sopar a la carpa. No obstant això, després de les campanades
els veïns van poder accedir-hi per tal de
celebrar aquesta nit tan especial, amb
una molt bona combinació de música,
bon ritme, alegria, i un gran ambient
festiu per donar la benvinguda al nou
any 2016.

SANT SEBASTIÀ 2016
Dins la nostra festa major d’hivern
en honor a sant Sebastià hem gaudit
de la música de grups locals, cinema,
campanya de donació de sang, tallers,
màgia, correfocs, sopars de motxil·la,
vermutada electrònica, i fins i tot, una
gran tarda d’humor amb en “Reugenio”.
Dins els actes de Carnaval hem gaudit d’una vetllada en què hem volgut

seguir la festa, oferint un sopar a peu
dret, en què va col·laborar l’Afer de la
Dona, que van realitzar més de 400 entrepans pels assistents. Tot amenitzat
pel duet l’“Elegance”, seguit de l’actuació del “DJ Samuel eMe” que amb la
seva música ens va portar fins ben entrada la matinada.
Només podem dir que us esperem de
nou a les festes de l’any vinent!

EL CANVI D’UBICACIÓ
I DURADA DE LA
INSTAL·LACIÓ DE LA
CARPA, UN GRAN
ENCERT
Amb el canvi d’ubicació de la carpa de
les festes, que va restar instal·lada des
del 12 de desembre (dia en què es va
celebrar la Marató) fins al 13 de febrer
(festa de Carnaval). Aquesta nova ubicació ha aconseguit donar un caire festiu al municipi, hem pogut gaudir de
valent de tots i cadascun dels actes que
s’han realitzat.
Un cop finalitzades les festes d’estiu, ja
es van començar a buscar alternatives
a la nova ubicació de la carpa, destinada a celebrar les festes nadalenques
i la nostra Festa Major d’hivern. Amb
la qual cosa, hem solventat problemes
que venien de temps enrere, en què la
ubicació de la carpa es feia al recinte
de l’escola Arquitecte Jujol.
Des d’aquí volem agrair als propietaris
la cessió temporal dels terrenys.

DONACIÓ DE MENJAR
A LA CASA DE
TRANSEÜNTS DE
TARRAGONA
Un cop distribuït als comensals el sopar de Carnaval i donat que van sobrar
safates d’embotits, des de la regidoria
de Festes es va contactar amb la Casa
de Transeünts de Tarragona, per tal de
fer la donació de tot el menjar que va
sobrar.
Ens van oferir l’oportunitat de conèixer el seu funcionament i el dia a dia
de les persones que voluntàriament
tenen un esperit de col·laboració immens, i ajuden a les persones més desfavorides.

VOLS DISSENYAR LA
IMATGE DE LA FESTA
MAJOR D’ESTIU
2016?
10
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Segur que tens una idea fantàstica per
il.lustrar la portada del programa de la
Festa Major d’estiu.
Et proposem que participis al concurs
que es realizarà per a que sigueu vosaltres qui dissenyeu la portada del llibre
de la Festa Major de Sant Salvador.

Properament publicarem les bases
al lloc web i a les xarxes socials de
l’Ajuntament.
Feu volar la vostra imaginació, i aneu
preparant llapis i paper per participar-hi!

sanitat
SANITAT

LLIURAMENT DE MATERIAL
AL DISPENSARI MÈDIC
Aquest mes de febrer es va fer entrega
al dispensari mèdic d’un equip de crioteràpia de tal manera que els nostres
professionals podran fer petites intervencions al mateix consultori.
Donat que actualment s’està treballant en el projecte del nou CAP, no

podem deixar de banda les necessitats
del dia a dia, i intentem solventar en
la mesura del possible totes les mancances que pateix actualment el dispensari mèdic.

ADQUISICIÓ DE MATERIAL ADAPTAT A LES NOVES TECNOLOGIES
L’Ajuntament té previst durant aquest
any 2016 fer una inversió en material al dispensari mèdic per import de
5.465.88 € gràcies a les subvencions
que destinarà la Diputació de Tarragona i que sufragarà part de la despesa del matèrial consistent en: Un
armari fet a mida, un pulsioxímetre,
un podoscopi, un Ipod amb dermatoscopi, i també l’adquisició de dos
desfibriladors destinats un a l’escola
Arquitecte Jujol i un destinat al Centre Jujol/Biblioteca.

CONSULTORI D’INFERMERIA A L’INSTITUT ELS PALLARESOS
Al nostre Institut i seguint les directrius del Programa Salut i Escola, es
vol potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els
serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i atenció de l’alumnat.
Aquest espai confidencial entre alumnes i infermera, resoldrà els dubtes de
molts alumnes. Les consultes podran
ser dins l’àmbit de la sexualitat i afectivitat, salut alimentària, salut mental
i social, consum de substàncies, violència en l’entorn, i altres temes com

poden ser la decoració del cos humà
(pírcings, tatuatges..), també es podrà
tractar sobre el fracàs i/o absentisme
escolar.
Aquest servei cada cop té més deman-

da. La nostra infermera ofereix als
alumnes de l’Institut Els Pallaresos un
lloc on expressar els seus dubtes i els
assessorarà de manera confidencial sobre tots els temes que li plantegin.

AMB UNA VEGADA
NO N’HI HA PROU
Aquest mes de gener, amb la Campanya de Donació de Sang, es van realitzar un total de 49 donacions i 9 oferiments.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració.
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educació
EDUCACIÓ

L’INSTITUT ELS PALLARESOS S’ESTABLEIX COM A SEU DE LA COPA
CANGUR AL CAMP DE TARRAGONA

El dijous 28 de gener l’Institut Els Pallaresos va ser una de les seus de la
tercera edició de la Copa Cangur, convocada per primera vegada l’any 2014
per la Societat Catalana de Matemàtiques. Es tracta d’una competició presencial de resolució de problemes per
equips, en què participa alumnat de
segon i tercer d’ESO. En tres anys, a
la demarcació de Tarragona, s’ha pas-

sat d’una seu, a les Borges del Camp,
a quatre, entre les quals hi ha el nostre
centre i d’ara en endavant s’estableix
com a seu permanent al camp de Tarragona.
En aquesta edició, als Pallaresos es van
inscriure catorze equips provinents de
nou centres diferents, que es van haver d’enfrontar a una contrarellotge
de dotze problemes. Cada equip pot
intentar tantes vegades com vulgui resoldre cada problema, però cada intent
fallat en rebaixa la puntuació. El fet
que els errors penalitzin i la puntuació
vagi variant en funció de la dificultat
que representa cada enunciat per als
participants, fa que hi hagi una hora
d’emoció i nervis garantits.
Dos dels equips participants, un dels

quals va declarar-se vencedor del concurs, eren de l’Institut Els Pallaresos:
d’una banda, l’equip guanyador, format per Lucía Carrillo, Àlex Torredemer, Nerea Navarrete, Anna Juanes,
Júlia Talavera, Adrià Valero i Aida
Burgueño; i, d’altra banda, l’equip
compost per Èlia Canales, Bryan Garcia, Paula Oruj, Luis Enrique Alarcon,
Smriti Rebenaque, Miguel Castillo i
Elena Ferrer. A tots cal felicitar-los per
les ganes i la il·lusió que van demostrar
durant tota la competició.
Cal destacar que l’èxit de l’organització es deu a la dedicació i l’esforç del
professorat implicat, l’alumnat voluntari i de tot el personal del Centre en
general.

SENTIR PER APRENDRE. APRENDRE PER ESTIMAR
El passat 19 de gener la Llar de Colors va inaugurar l’exposició Sentir per
aprendre. Aprendre per estimar. El curs
2015-2016 és el quart que la llar d’infants municipal està oberta atenent
les nenes i nens del poble i localitats de
les rodalies. Això, d’entre altres moltes
coses, significà que el juliol passat va
deixar el Centre el primer grup d’infants que va completar tot el cicle a la
Llar, des de nadons fins els 3 anys. I
per aquest motiu l’equip educatiu ha
revisat el material documental recollit:
fotos, vídeos, escrits... tot de coses interessants i boniques per als infants.
I d’aquí va sorgir la idea de realitzar
una exposició.
L’exposició tenia la finalitat de mostrar
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com aprenen els infants més petits i la
importància dels aprenentatges entre
0-3 anys.
Una mostra amb 5 recorreguts:
- Sentir és experimentar
- Autonomia per aprendre. Aprendre
per l’autonomia
- La construcció de les relacions: La
Socialització
- La Llar com a lloc d’encontre

- Estimar per educar: el cor de l’educadora.
Cada recorregut estava documentat
amb materials elaborats pel mateixos
nens i nenes, narracions dels moments
de la vida dels infants, fotografies, frases de persones referents en el món
educatiu... tot plegat per il·lustrar el
màgic procés d’aprenentatge dels infants, des de nadons fins els 3 anys.

medi ambient
MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT ENTRE-GATS
El passat dilluns 22 de febrer l’ajuntament va signar el conveni de collaboració aprovat en el ple del mes
de gener amb l’entitat ENTRE-GATS,
per l’establiment de colònies controlades de gats a zones urbanes al nostre
municipi. L’objecte d’aquest conveni
és establir un règim de col·laboració
mútua entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’associació per tal de realitzar
un programa de control de colònies de
gats als carrers del nostre municipi,
coordinar el treball transversal entre
els diversos departaments o serveis de
l’Ajuntament dels Pallaresos, que gesti-

onen les competències relatives a salut
pública i medi ambient.
La promoció, difusió i recolzament a
l’Associació ENTRE-GATS i el seu treball en el nostre municipi consistirà en
establir contactes amb la ciutadania
resident en les zones on hi hagin colònies de gats, per tal d’informar-los i, si
s’escau, oferir-los la possibilitat de participar en el control dels gats, seguint
els criteris establerts per l’Associació.
Es tracta d’una associació sense ànim
de lucre, que té com a objectiu principal la protecció i esteritlització dels
gats urbans.

MESURES URGENTS
PER AFRONTAR
LA POBRESA
ENERGÈTICA
El passat mes de juliol, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015
de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica, impulsada pel
grup promotor de la iniciativa legislativa popular.
Un element essencial d’aquesta Llei és:
Mesures per donar suport a persones en
risc d’exclusió residencial que no poden
pagar factures de subministrament de
serveis bàsics (aigua potable, electricitat
i gas).
El procediment s’inicia en el moment
que la persona, amb una factura impagada rep avís de tall de subministrament. A aquesta se li demana autorització per cedir les dades als Serveis
Socials municipals per tal que puguin
realitzar l’informe vers la seva situació
econòmica.
Per obtenir més informació us podeu
adreçar als Serveis Socials del nostre
Ajuntament.

APROFITAMENTS FORESTALS
Els darrers dies, al municipi dels Pallaresos s’estan duent a terme aprofitaments forestals als boscos del nostre
terme. L’Ajuntament dels Pallaresos
contrari a la tala de pins dins del seu
terme municipal, va iniciar una sèrie
de reunions tant amb l’Administració
com amb diferents grups ecologistes
presents al territori.
La resposta de l’Administració va ser
favorable a la tala (sempre dins del
marc legal), ja que al ser finques privades, l’aprofitament forestal demanat
pels propietaris compten amb tot els
permisos Departament d’Agricultura i
Medi Natural dels Serveis Territorials

de Tarragona. Les entitats ecologistes van expressar una opinió similar
a l’Administració, sempre i quan es
mantinguessin dins la legalitat vigent.
L’Ajuntament dels Pallaresos vol aclarir que aquestes actuacions s’estan
fent en terrenys de titularitat privada
a diferència dels que es va realitzar el
febrer de 2013 que era a la zona coneguda com “el Cremat” i d’altres zones
del terme que eren fiques de propietat municipal. A diferència del que va
succeir en el passat aquests propietaris obtenen un benefici econòmic per
aquesta activitat.
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cultura
CULTURA

FESTES DE NADAL I REIS
Els últims dies de desembre així com
els primers de gener, varen ser especialment dedicats als infants del poble.
Tot un seguit d’actes com ara el de
“fer cagar el tió”, l’arribada del patge
de SSMM Els Reis d’Orient per tal de
recollir les cartes que els nens i nenes
feren per demanar les seves joguines
i per finalitzar, la cavalcada de Reis,
que després d’una aturada prèvia a la
residència d’avis Nostrallar per tal de
compartir uns moments amb tots ells
i obsequiar-los amb caramels, varen
arribar fins l’Ajuntament on el nostre
alcalde els hi va entregar la clau que
obre totes les cases del poble per tal
de deixar els seus regals.
Posteriorment es van desplaçar fins
l’església per fer l’ofrena de l’or, l’encens i la mirra al nen Jesús. Acte seguit, i a l’envelat de les festes repartiren els primers regals entre els nens i
nenes presents.
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cultura
MONITORA DE
TEATRE
Des de començaments d’any, les nostres dues escoles de primària gaudeixen de la presència d’una monitora de
teatre.
La Silvia Palazón treballa amb els petits de l’Arquitecte Jujol amb tallers
d’expressió corporal, en tant que amb
els alumnes de Sant Sebastià estan
preparant una obra de teatre que amb
tota seguretat serà un èxit de representació.
D’aquesta manera, l’Ajuntament collabora amb les escoles i potencia la
formació dels seus alumnes.

LICEU A LA FRESCA
En el nostre afany d’oferir una oferta
cultural diversificada, l’Ajuntament
s’ha adherit a la campanya del Liceu
i Televisió de Catalunya per tal de fer
arribar a tots els municipis la retransmissió de La Bohème el divendres dia
8 de juliol a les 22 hores. A la vista de
l’èxit assolit l’any passat amb La Traviata, confiem que en aquesta ocasió
sigui de l’agrat de tots vosaltres.
L’acte es portarà a terme en un lloc
tant emblemàtic com és la plaça de
l’Església.

L’HUMOR
D’EN NAPI
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el reportatge
EL REPORTATGE

RUA DE CARNAVAL
Els dies 13 i 14 de febrer varem poder
gaudir als carrers del nostre municipi
de la Rua de Carnaval. Amb una alta
assistència de públic al llarg de tot el
recorregut, les 14 comparses participants ens van oferir el millor d’elles tan
en vestits com en coreografies, malgrat
la pluja que ens va visitar a la part final
de la desfilada.
Enguany, a la rua s’han introduït diversos canvis, que han estat força positius: S’ha canviat l’itinerari oferint a
molts veïns de Jardins Imperi la desfilada des de la zona dels locals comercials de l’avinguda del Parlament, així
com la part final de l’exhibició de les
comparses i particulars dins l’envelat
de les festes.
Un altre canvi, ha estat el repartiment
de premis. Si en el passat només era
una comparsa del poble la que podia
rebre un premi, en aquesta ocasió han
estat tres. I ha estat una comparsa visitant la que s’ha vist premiada. Entenem, que calia potenciar clarament les
nostres comparses locals.
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el reportatge
ENTERRAMENT DE
LA SARDINA
L’endemà diumenge i acompanyats
un altre cop per la pluja (feia 90 dies
que no plovia), els Diables van fer al
Centre Jujol els primers actes de l’enterrament de la sardina. La lectura del
testament per part del notari reial i
l’entrega de premis als guanyadors de
les disfresses individuals, millor comparsa visitant i les tres locals, donaren
pas a la crema del Carnestoltes en mig
d’una espectacular carretillada dels
nostres Diables.
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agenda
AGENDA

SANT ISIDRE 2016
DIUMENGE, 15 DE MAIG
11:00 h. Seguici popular i d’entitats
fins arribar a la Font de la Mina, amb
el pa de Sant Isidre. La sortida tindrà
lloc des de l’Església.
11:45 h. Ofrena floral a Sant Isidre per
part de les entitats del nostre municipi.
12:30 h. Benedicció i repartiment del
pa de Sant Isidre.
13:30 h. Dinar solidari a càrrec de
Cáritas interparroquial dels Pallaresos.
16:00 h. Rifa solidària dels productes
donats pels comerços locals per aconseguir fons per actuacions benèfiques
de Cáritas.
17:00 h. Actuació musical a la Font de
la Mina.
19:00 h. Missa en honor de Sant Isidre.

entitats
ENTITATS

COMIAT DE L’ASSOCIACIÓ DE BALL EL TROPESÓN
Estimats veïns, volem compartir amb
vosaltres que en l’Assemblea General
Extraordinària urgent que es va dur a
terme al local social de l’associació el
dia 1 d’abril de 2016, es va decidir per
unanimitat de tots els membres assistents la dissolució de l’“Associació de
Ball El Tropesón”.
Aclarir que en el transcurs de l’assemblea s’esmentés en cap moment que
ens havien interposat formalment denúncies com sembla que s’està escampant pel nostre municipi, però sí que
és veritat que es va exposar que s’havien rebut advertències externes per
cometre “competència deslleial” vers
un negoci establert en el nostre poble,
dirigides a alguna de les activitats que
s’estaven realitzant a l’associació i d’altres que es volien oferir, i que no es van
arribar a iniciar per no entrar en conflicte d’interessos.
La segona de les advertències o pres-
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sions va ser d’un altre caire molt diferent, de la qual preferim no entrar
en detalls, i si ens ho permeteu ens la
reservem per a nosaltres que som els
veritables coneixedors de la mateixa.
No culpem a ningú del que ha ocorregut, som conscients que aquests han
estat motius afegits a d’altres propis
de gestió de la nostra associació que ja
existien de fa molt temps, i que ens
han obligat a exposar-les als socis i
conseqüentment prendre aquesta decisió.
Tal com indiquen els nostres estatuts,
estem realitzant les gestions per fer
la donació de tot el nostre patrimoni
material i immaterial a una entitat benèfica, en aquest cas a Càritas Interparroquial Pallaresos, Perafort i Puigdelfí, els quals ens han manifestat el
seu agraïment.
Ha estat un plaer formar part d’aquest
projecte associatiu durant aquests

anys, creiem que hem donat un servei
al poble participant activament en les
nostres festes majors d’hivern i d’estiu,
també hem participat en actes benèfics
i de tota mena…Però per damunt de
tot hem ballat molt, hem après molt, i
ens ho hem passat d’allò més bé.
Des d’aquí donar les gràcies a totes les
persones que altruístament han dedicat el seu temps i esforç a tirar endavant aquest projecte associatiu que
tant ens ha entusiasmat i ens ha fet
gaudir.
També als socis, que en tot moment
han recolzat les decisions i gestions que
s’estan duent des de la Junta, i perquè
sense ells res hagués estat possible.
Ens seguirem veient fent el que més
ens agrada i que és ballar! Gràcies a
tots i fins sempre!
La Junta de l’Associació de Ball El
Tropesón

entitats
ENTITATS

LLIGA JUDOKA PROVINCIAL
La lliga judoka any rere any ens deixa
més de 500 combats on nens arribats
de tota la província ens embadaleixen
amb les seves tècniques. El nostre poble ha estat representat per un total de
10 equips en categoria benjamí i 11 en
l’aleví.
Campions de la Lliga benjamí, l’equip
Club Judo Els Pallaresos-Amèrica,
l’únic que va guanyar el 100% dels
encontres disputats i amb aquest triomf es proclama dos anys consecutius
campions de la lliga en aquesta categoria.
Sotcampions de la Lliga aleví, l’equip
Club Judo Els Pallaresos-Àsia invicte i
amb dos empats al total de la lliga.
Destacar la gran tasca realitzada per
l’equip Pallaresos-Oceania per estar
format íntegrament per judokes femenines en una lliga on la resta d’equips
eren mixtes i, tot i això, aconseguir un

5è lloc.
Aquests són els resultats aconseguits
pels equips dels Pallaresos però que
indubtablement no haurien estat possibles sense l’ajuda de la resta d’esportistes del Club.
A la tarda es va disputar també el Trofeu Sensei M2 a les mateixes installacions, però aquest cop destinat als
més petits, els prebenjamins, on aproximadament cent nens van participar
en una jornada on l’objectiu principal
era el lúdic esportiu, amb el suport
dels seus familiars, ja que per a molts
era la primera vegada que participaven en un esdeveniment d’aquest tipus.
D’altra banda els esportistes Gerard
Garriga, Raquel Pasqual i Carmen
Mercado van aprovar el primer nivell
de formació per poder ser entrenadors
de judo en un futur immediat.

LA COLLA
GEGANTERA VISITA
100 MUNICIPIS
Des de ciutats tan properes com Tarragona, a viles valencianes o aragoneses
com Alacant i Gallur. La Colla Gegantera dels Pallaresos aquest 2016 arribarà
al centenar de municipis visitats amb
les figures del nostre seguici popular.
Varen començar les sortides en Vador
i la Tiana, sent presents en esdeveniments tan importants com les festes de
la Mercè de Barcelona l’any 2005. Però
l’Isidre i la Rosalia no es queden curts;
han participant en nombroses ciutats
geganteres, han visitat en Principat
d’Andorra, entre altres indrets.
L’entitat ha visitat les quatre províncies
catalanes i més de 20 comarques. En
un futur es vol visitar les Illes Balears.

VIA LLIURE A LA REPÚBLICA CATALANA
La passada Diada Nacional de Catalunya, 6 autocars de la territorial de l’Assemblea Nacional Catalana dels Pallaresos i La Secuita, es van desplaçar a la
ciutat de Barcelona per participar en
la Via Lliure cap a la República Catalana, també coneguda com El Punter.
Aquest cop, la concentració de sortida
es va poder fer davant de l’Ajuntament
dels Pallaresos, màxima representació
democràtica al municipi des de 1978.
En total, van ser 310 persones de les
nostres contrades, les que van participar de la jornada festiva i reivindicativa demanant que es facin els passos

necessaris per la constitució d’un nou
país.
El tram reservat per la nostra territorial va ser el 96, proper a la plaça de
les Glòries i concretament al carrer Independència –curiosa casualitat coincident amb l’anhel de les persones que
allí s’hi concentraven–.
A mesura que els atletes voluntaris
portaven el punter gegant, els manifestants pintaven el seu tram amb cartolines de diferents colors, representatius dels valors de la futura República
Catalana: el groc de la democràcia, el
blau de l’equilibri territorial, el vermell

de la solidaritat o el lila de la igualtat.
La jornada acabà amb els parlaments
oficials que animaven la gent a trobar-se a les urnes el 27 de setembre.
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GRUPS MUNICIPALS

L’ASSOCIACIONISME I LES
ENTITATS, L’ADN DELS PALLARESOS

ACORDS EN POBRESA ENERGÈTICA,
EMERGÈNCIA HABITACIONAL

MALGRAT TOT, CONTINUEM
ENDAVANT

Des d’aquest espai el grup municipal
de CDC Els Pallaresos, voldríem reconèixer l’esforç, feina i dedicació de
totes i cadascuna de les entitats municipals dels Pallaresos.
Els actes, les festes, les tradicions, les
curses, les accions, els tornejos, les
propostes, els projectes, les actuacions, però també les vostres assistències protocol·làries, la vostra participació, les vostres aportacions, les vostres
col·laboracions, la vostra cohesió, el
vostre suport o els vostres objectius,
són clars exemples de la vostra implicació desinteressada pel nostre poble,
i per tot el que implica el conjunt dels
Pallaresos.
La tasca a realitzar és dura i complicada, perquè implica treball i esforç
solidari pels veïns i veïnes dels Pallaresos, pel seu oci, pel seu esport, per
la seva cultura, o la nostra societat,
oferint una profunda història de compromís, amb els valors i les idees que
han transformat uns objectius en unes
realitats per al nostre poble.
Tot i això, no volem que defalliu en
continuar amb els vostres objectius,
els vostres projectes i les vostres propostes. Us encoratgem a futures collaboracions sempre pensant en clau
municipal i en clau Pallaresos, perquè
Pallaresos som tots, i millor junts que
separats.
No voldríem aprofundir en cap acte,
en cap persona, en cap entitat o associació, perquè sempre ens deixaríem alguna cosa, però tots els que heu treballat de valent per poder participar amb
algun acte o alguna activitat al nostre
poble, us podeu sentir orgullosos, sou
l’ADN de l’àmbit lúdico-cultural dels
Pallaresos!
A totes les persones que feu possible
mantenir les associacions i omplir el
nostre poble d’actes diversos, i actuacions variades, donant relleu i continuïtat a les accions, us donem les gràcies,
gràcies a tots, i gràcies per tot!

El Parlament de Catalunya ha aprovat al ple extraordinari d’emergència social tres propostes de resolució
presentades per “Catalunya Sí Que es
Pot” que insten el Govern a augmentar
la dotació econòmica per les beques
menjador en 12 milions d’euros extres,
a establir una tarifa social al transport
públic per a persones en risc d’exclusió, a minimitzar la presència d’empreses de treball temporal en les ofertes
de treball públiques del programa de
Garantia Juvenil i a rebutjar les reformes laborals aprovades per PSOE i PP.
Per altra banda, el grup de “Catalunya
Sí Que es Pot” ha arribat, junt amb
el grup dels socialistes, a acords amb
“Junts pel Sí” en les propostes de resolució que fan referència a la lluita
contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. En el cas de la
lluita contra la pobresa energètica, el
grup de “Catalunya Sí Que es Pot” ha
aconseguit que la partida de 10 milions d’euros que el Govern ha decidit
destinar a aquest assumpte sigui oberta, de tal manera que si les ajudes requerides superessin aquesta quantitat,
el Govern haurà de dotar de recursos
econòmics extres aquesta partida per
donar resposta a totes les famílies que
ho precisin.
De les 15 propostes de resolució que
“Catalunya Sí Que es Pot” ha presentat, se n’han aprovat 9 (sobre la igualtat de gènere en el treball, per a garantir l’allotjament de les víctimes de
la violència masclista, sobre les tarifes
del transport públic, sobre la regularització de les persones estrangeres, sobre l’informe anual del progrés social
de Catalunya, per a la millora de la garantia juvenil, per a la derogació de la
reforma laboral i per un treball digne,
sobre els professionals dels serveis socials i per la creació d’una comissió de
seguiment dels acords presos en el ple
d’emergència social).

Tant és, que el regidor del PP posi denúncies a la fiscalia contra la moció de
suport a la resolució del Parlament del
9N, presentada pel nostre grup municipal. La presentació i aprovació de les
mocions de suport no constitueix cap
tipus delictiu. És merament un acte
polític emparat en la llibertat d’expressió!! Faria millor de mirar cap el seu
partit podrit per la corrupció, sense
legitimitat, quan es nega a obeir un
“Congreso” i addueix que està en funcions (ha funcionat mai?).
Tant és, que el PSC presenti allegacions als pressupostos municipals
amb l’únic objectiu d’endarrerir la seva
aprovació definitiva, i amb això impedir tirar endavant actuacions com la
posada en marxa de la biblioteca (i
després pregunten perquè no s’ha contractat encara la persona que s’ha de
fer càrrec de la mateixa).
Si tot això passa a nivell municipal, al
nostre país les coses no són massa diferents. Des de l’Estat, “el gobierno” no
para de presentar recursos al TC i el
PSOE s’alinea amb la dreta en lloc de
cercar acords d’esquerres que liquidin
per sempre lleis tan perverses com ara
la LOMCE, la llei mordassa o la reforma laboral. L’única dada higiènica és
haver forçat al Sr. Gómez Besteiro (investigat) a renunciar a ser candidat a
president de la Xunta de Galícia.
L’economia catalana funciona força
bé,... però és l’Estat qui administra el
nostre esforç fiscal condemnant-nos a
la misèria, i a més fent negoci amb els
diners que ens fa arribar a través del
FLA.
Davant aquest panorama, només ens
resta crear un estat propi més just, més
lliure i més democràtic.
Amb l’ajut de tots vosaltres!!

Grup Municipal CDC als Pallaresos
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Inmaculada Sánchez Fernández
Grup municipal d’ICV

Miquel A. Granero
ERC-MES-AM

grups municipals
LA ZONA BLAVA

IMPULSAR LA DESOBEDIENCIA,
NO ES DEMOCRÁTICO, NI EUROPEO

Actualment estem vivint moments d’autèntica convulsió política. Les darreres
eleccions tant les Catalanes com de l’Estat,
ens han deixat un panorama divers des del
punt de vista ideològic.
Ens agradaria parlar en aquest article d’això últim, és a dir, la ideologia. Quin tant
per cent d’importància té aquesta paraula
pels partits polítics actuals? En aquest sentit hauríem de fer dues distincions. Per un
costat els partits que s’autoanomenen de
la nova política, els quals donat el seu caràcter innovador, amb carència de responsabilitat en les decisions de govern, els fa
acreedors d’un vot de confiança en quant
a l’ús de la paraula en qüestió. Per un altre
costat estarien els partits de tota la vida,
aquells que porten a les seves esquenes un
alt component de fets provats en forma
d’actuacions des del poder polític, que fa
què puguem jutjar quina relació tenen les
seves polítiques amb el compliment d’una
determinada ideologia.
Tant els que estan a prop de la dreta com els
que ho fan a l’esquerra, tots tenen en comú
la corrupció que els incapacita per poder
defensar un argument o ideologia política.
Tots han utilitzat les institucions tant collectivament, com individualment per enriquir-se; per davant ens anestesien amb tòpics ideològics per captar el nostre vot i per
darrera feien negocis, col.locaven als amics
o directament buidaven la caixa de tots. Per
acabar-ho d’adobar, en cap de les seves reaccions davant dels fets, hem vist el seu penediment ni l’autocrítica com el començament
d’un canvi en les maneres de fer.
El més greu de tot això, és que després de
tants i tants casos, no sembla que el panorama dels partits polítics es deslligui del
sectarisme que els fa funcionar. Malauradament, sempre hi haurà una línia vermella o una zona blava que ells travessaran
contínuament perquè aquesta és la clau de
la seva manera de fer, no la ideologia. Si fos
la ideologia, la prioritat seria que, aquells
pares o mares en atur que esperen tenir
un tracte d’igualtat per poder tenir l’oportunitat de tirar endavant la seva família, el
poguessin tenir. Que no ens enganyin més.
Per ells no tots som iguals, per ells el primer són ells i els últims són els altres, és a
dir, la gent del carrer a qui demanen el vot
emparant-se en una ideologia.

El Grupo Municipal del Partido Popular presentó en enero una denuncia
ante la Fiscalía Provincial de Tarragona y en la Delegación del Gobierno en
Cataluña de Barcelona, por la aprobación en el Pleno Municipal de una moción de soporte y adhesión a la Resolución independentista del Parlamento
de Cataluña del día 9 de noviembre de
2015.
La moción obtuvo un empate a 5 votos
y una abstención. El voto de calidad
del Alcalde decantó su aprobación.
Entendemos que dicha Resolución y
moción pueden constituir presuntos
delitos de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia y usurpación de
atribuciones.
Dicha Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña tiene como objetivo
cambiar ilegalmente la organización
territorial del Estado y declarar la independencia del territorio nacional, en
este caso, la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Llamar a la “desobediencia“ e impulsar la independencia de una parte de
España fuera de los cauces de la Constitución y de la Ley, consideramos que
es un delito recogido en el Código Penal.
La desobediencia aísla, la desobediencia aleja de la democracia y la desobediencia separa Europa.

ELS GRUPS MUNICIPALS QUE
FALTEN NO HAN PRESENTAT ESCRIT
EN EL TERMINI QUE ESTABLEIX EL
REGLAMENT DEL BIM, PER TANT, NO
HI HA MÉS ARTICLES EN AQUESTA
SECCIÓ

Jaime Joaquín Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
Els Pallaresos

Grup Municipal
Independents dels Pallaresos
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entrevista
ENTREVISTA

GERARD I MARINA GARRIGA ORTEGA, DOS GERMANS UNITS PER UN ESPORT, PER UNA PASSIÓ: EL JUDO

“EL JUDO T’ENSENYA VALORS I ESPERIT DE LLUITA, SI VOLS POTS”
Ell, estudiant de bioquimica i biologia molecular a la URV, judoka, campió d’Espanya categoria cadet i sotscampió categoria
júnior durant els anys 2013 i 2014. Aquesta temporada, sotscampió d’Espanya junior. També ha estat campió de Catalunya i
ha format part de l’equip nacional. Ella estudia 4t d’ESO a l’Intitut dels Pallaresos, practica judo i és campiona i sotscampiona
d’Espanya infantil (2013 i 2014) i campiona l’any 2015. A més a més, campiona de Catalunya i d’altres campionats nacionals i
internacionals. També ha format part de l’equip nacional.
Què és el judo per tu?
G. És una part molt important que no
només és competir, hi ha moltes hores
abans de la competició. El judo t’ensenya valors i esperit de lluita que apliques al teu dia a dia.
M. Per mi ho és tot, és molt més que
un esport, és la meva vida. Segons una
afirmació que vaig llegir una vegada si
el judo és només un esport, el cor és
només un òrgan.
Què se sent a l’arribar per primera
vegada a un Campionat d’Espanya i
quedar campions tots dos cadascú
en la seva categoria i pes?
G. Molt feliç, feia 3 anys que ho intentava sense èxit i aconseguir-ho et
fa pensar que has treballat bé aquests
anys i que tot arriba. La meva germana Marina també va guanyar i a més a
més era el meu aniversari. Podia haver
anat millor?
M. Va ser el meu primer Campionat
d’Espanya i va ser molt especial. Érem
a Galícia, el meu germà competia dissabte, el dia del seu aniversari, i jo
diumenge. En acabar dissabte, estava
molt contenta pel resultat del meu germà però nerviosa per participar en el
meu primer campionat estatal. Finalment quedar tots dos campions va ser
una sensació realment fantàstica.
Com es pot combinar l’esport d’alt
rendiment i els estudis?
G. Has de prioritzar organitzar-te, estudiar i fer deures ja que més tard aniràs a entrenar i el temps passa volant.
El temps per sortir i jugar ja arribarà,
no es pot fer tot alhora.
M. Des del meu punt de vista, si vols,
pots. Em considero una persona organitzada ja que compagino molt bé els
estudis i els entrenaments. Alguns divendres he de faltar a classe tot i que
les competicions són en dissabte el pesatge i les acreditacions són el divendres a la tarda i depenent del lloc on
sigui hem de marxar de bon matí. Hi
ha vegades que he hagut de demanar
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que em canviïn exàmens i per aquesta raó he hagut d’estudiar i fer deures
durant els trajectes. Però, com he dit
abans, si vols, pots.
Quin és el teu pensament abans de
sortir al tatami a competir? I en acabar?
G. Penso que perdre no és una opció,
penso en tot el que ha costat arribar
allà. En acabar un combat sempre hi
ha coses a millorar. Penso en el meu
entrenador, en els companys més propers, en la meva germana i en els meus
pares, que sempre hi són.
M. Abans de sortir al tatami intento
concentrar-me al màxim en el combat
que estic a punt de disputar. Al finalitzar, si guanyo ja començo a pensar
en el proper combat, si perdo intento
canalitzar la ràbia. La veritat és que
durant la competició no tens massa
temps per pensar, en acabar, reflexiones, i és llavors quan penses en totes
aquelles persones que han fet possible
la teva victòria. Elles ja saben qui són.
Què és per a tu el teu germà/ana?
G. Una persona molt important i especial amb qui comparteixo moltes hores, emocions i sentiments en comú.
És una de les persones que millor em
comprèn.
M. Per mi és una peça clau. Ell està en
els bons moments però també en els
dolents. M’encanten les nostres abraça-

des després de guanyar combats però
m’agrada encara més quan aguantes les
meves enrabiades en els moments més
difícils. Em sento segura quan he de
sortir al tatami i sé que tu ets allà.
Què se sent pel fet de representar el
nostre poble, el nostre país...?
G. És un orgull per mi portar el nom
del nostre poble i el nostre país arreu
del món.
M. Crec que és una sensació molt bona
quan viatges i et pregunten: Els Pallaresos? on és això? M’agrada el meu
poble, estic orgullosa que el meu petit
club creixi i es doni a conèixer arreu
del país i fins i tot del món. Visca el
Club Judo Els Pallaresos!
Què sentiu pel Club Judo els Pallaresos?
G. Sento una gran estimació pel Club
i la seva gent, portem més de deu anys
aquí i és on vam començar. Sempre he
sentit el suport del meu club, del meu
entrenador i de tots els seus components.
M. Em sento una privilegiada per formar part d’aquest club. És un club nou
amb moltes ganes i que a poc a poc va
creixent. Personalment m’agrada veure els petitons com s’ho passen genial
practicant aquest esport i de com es
fan grans i continuen gaudint de les
classes de judo.
Quins són els vostres plans de futur?
G. Seguir fent judo d’una manera o
altra, tot i que no sempre serà competint.
M. Entrenar molt per preparar els propers campionats, per la qual cosa aprofito per fer una crida a totes les entitats
que vulguin col·laborar amb nosaltres
en qualitat d’esponsors, ja que les despeses econòmiques en aquests campionats són grans i no rebem cap tipus
d’ajuda per enlloc. També m’agradaria
seguir gaudint al màxim d’aquest esport no només quan el practico, sinó
també quan ajudo el meu entrenador
en les classes dels més petits.

serveis
MILLOREM ELS PALLARESOS
AMB UN CLIC
Els ciutadans disposem d’un nou canal
de comunicació directa amb l’Ajuntament per informar sobre els desperfectes localitzats pel poble. La “Línea
Verde” afavoreix les bones pràctiques
mediambientals i en conseqüència, en
el bon desenvolupament del municipi
sostenible.
Ara fa 1 any que funciona aquest servei i els veïns han demostrat una bona
acollida. Per utilitzar la “Línea Verde”,
només cal descarregar a l’smartphone

o tauleta l’aplicació que porta el mateix nom. L’usuari es connecta a Play
Store o App Store i la pot obtenir sense
cap cost.
Aquest servei, a més d’implicar el ciutadà en el desenvolupament del municipi, facilita en gran mesura la gestió
diària de l’Ajuntament. Agilitza els
temps de reacció, dóna a conèixer situacions de millora que de no ser per la
col·laboració ciutadana, el propi Ajuntament no en tindria constància.

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL DELS PALLARESOS

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Telèfons 977 61 06 00 / 977 61 06 27 - Fax 977 61 05 68
www.ajuntamentdelspallaresos.cat - ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
Escola bressol municipal
977 26 06 25
Escola Sant Sebastià
977 61 05 39
Escola Arquitecte Jujol
977 62 71 24
Institut Els Pallaresos
977 62 72 03
Dispensari mèdic
977 61 07 62
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
977 52 29 27
Parròquia Sant Salvador
977 23 26 11 ext. 202
Taxi Pallaresos
606 999 800
Oficina de Correos
977 62 72 96
Atenció al Ciutadà de la Generalitat
012
Servei d’Emergències de la Generalitat
112
Hospital Joan XXIII
977 29 58 00
Hospital Santa Tecla
977 25 99 00
Creu Roja (ambulàncies)
977 22 22 22
Centre de Gestió Cadastral
977 24 58 00
BASE (Gestió d’ingressos locals)
977 25 34 03
Servei d’Atenció a la Dona en situació de violència
900 900 120
Farmàcies de guàrdia:
www.coft.org

COM CONSULTAR
L’HORARI D’AUTOBUSOS
1. Anar a un buscador: Com pot ser

GOOGLE

2. Posar: HIFE.ES
3. Una vegada en aquesta pàgina introduir les dades i tindreu l’horari actualitzat

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL
HORARI: MATÍ: 9-13 h. TARDA: 16-19 h
MUNICIPI

GENER FEBRER

Pallaresos (Jardins I.)

MARÇ

ABRIL

16

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

21

Pallaresos (poble)

20

SET.

18

Pallaresos (Park)

NOV.

DES.

15

19

Pallaresos (Hostalets)

OCT.

17
16

19

16

20

17

CALENDARI RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SET.

OCT.

NOV.

DES.

13

10

9

13

11

15

13

10

14

13

16

14

14

11

10

14

12

16

14

11

15

14

17

15

15

12

11

15

13

17

15

12

16

15

18

16
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DISSABTE 14 DE MAIG DE 2016

13a TROBADA GEGANTERA
DELS PALLARESOS
PROGRAMA D’ACTES:

18:00h ARRIBADA DE COLLES I PLANTADA DE GEGANTS
davant del Centre Jujol
19:00h CERCAVILA DE GEGANTS PELS CARRERS DEL POBLE.
Itinerari: carrers Alt, Girona, Nou, Jujol i Av. Catalunya
20.30h BALLADA DE GEGANTS davant de l’Ajuntament

AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES COLLES:

ORGANITZA:

COLLA GEGANTERA DE PIERA
COLLA GEGANTERA DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
COLLA GEGANTERA DE LA SELVA DEL CAMP
COLLA GEGANTERA DE L’ESQUIROL
COLLA GEGANTERA DE L’INSTITUT PERE MATA DE REUS
COLLA GEGANTERA DE CAMBRILS
COLLA GEGANTERA DE TORREDEMBARRA
COLLA GEGANTERA DE LA GARRIGA
COLLA GEGANTERA D’AIGUAFREDA
COLLA GEGANTERA DEL CATLLAR
COLLA GEGANTERA D’ULLDECONA
COLLA GEGANTERA DELS PALLARESOS
COL·LABORA:

Ajuntament
dels Pallaresos

EP!
Els Pallaresos

