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Benvolguts veïns,
benvolgudes veïnes,
Fa nou anys que sóc regidora d’aquest
Ajuntament, i en aquesta nova legislatura em van plantejar el repte de portar la Regidoria de Medi Ambient, a
banda de les d’Ensenyament i de Benestar Social, que ja les havia assumit
amb anterioritat.
Durant aquest primer any de mandat,
a banda dels treballs de manteniment
dels parcs i jardins i la poda de l’arbrat
viari, hem treballat per aprovar una
moció perquè els productes fitosanitaris que s’utilitzen al municipi estiguin
lliures de glifosat. També hem centrat
la nostra tasca a mantenir les franges
perimetrals en bones condicions abans
d’arribar els mesos d’estiu.
Malauradament, tots sabem que durant
aquest estiu als Pallaresos hem patit
més d’una dotzena d’incendis intencionats –que els agents rurals i els Mossos
d’Esquadra continuen investigant–, els
quals han posat en relleu un tema important arreu de Catalunya com són el
boscos, la majoria de titularitat privada.
Des de temps passats, els boscos són
font de recursos naturals, compleixen
funcions productores, i indirectament
també són reservoris de biodiversitat,
fixadors de carboni, reguladors hídrics, protectors de sòls, etc. Actualment, però, les funcions dels boscos
s’amplien a les de caire recreatiu o de
lleure a causa de la importància que
els ha donat la societat.
Conscients de les dificultats de mantenir els boscos en òptimes condicions de
conservació, i tenint en compte que segons el Decret 64/1995, forestal de Catalunya, els propietaris estan obligats
a “mantenir una franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i
arbustiva, amb la massa forestal aclari-

Inma Sánchez

da i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi,
així com de qualsevol mena de residu
vegetal o d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc”, aquesta regidoria està conversant amb diferents
entitats ecològiques del territori per tal
d’establir uns acords de custòdia del
territori perquè s’hi puguin adherir els
propietaris que ho desitgin.
La custòdia del territori és un conjunt
d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris
del territori en la conservació i el bon
ús dels valors i els recursos naturals,
culturals i paisatgístics. La premissa de base és conservar la natura i el
paisatge. Per això, a diferència d’altres
instruments i estratègies amb un objectiu similar, la custòdia del territori
requereix la implicació directa i activa de la societat civil, d’una banda, i
d’aquelles persones que són propietàries de terrenys forestals, agrícoles o
urbans, de l’altra.
Conservar els nombrosos serveis i
beneficis que ens aporten els espais
naturals, mantenir els paisatges que
ens identifiquen –i dels quals tant en
gaudim– i aturar la pèrdua d’espècies
animals i vegetals són reptes que cal
afrontar. Assolir-los depèn de tothom.

és notícia
ÉS NOTÍCIA

ELS PALLARESOS CONTRA EL FOC
En un període curt de temps d’entre 15 o 20 dies els Pallaresos va
patir mitja dotzena d’incendis intencionats que van tenir lloc entre
el seu terme municipal i el de Tarragona. El més greu va ser el del 22
de juliol, que va cremar 10,6 hectàrees, segons va comentar el cos
d’agents rurals, que després d’avaluar sobre el terreny el perímetre
afectat i investigar l’origen del foc,
van confirmar que hi havia hagut
sis punts d’ignició simultanis.

Com van anar els fets
El dia de l’incendi un veí de la zona
afectada va alertar l’alcalde, que
immediatament va trucar al 112.
A partir d’aquell moment es va posar en marxa tot el protocol amb
mitjans aeris i terrestres de tots els
cossos implicats: bombers, agents
rurals, Mossos d’Esquadra, vigilants locals i ambulància per si hi
havia ferits. El cos de Mossos d’Esquadra manté lliures els accessos
al lloc del sinistre, controla que els
bombers puguin treballar amb seguretat i vetlla perquè la població
estigui protegida.
Des de l’Ajuntament es va col·
laborar en tot el que fos possible
amb la resta de cossos implicats,
es va evacuar la piscina municipal
perquè els helicòpters no haguessin d’anar fins al pantà del Catllar,
cosa que va agilitzar el procés de
manera definitiva, i el vigilant de
seguretat va portar aigua als bombers. A més, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del Catllar va
contactar per oferir la seva ajuda
i va venir una dotació d’unes dotze
persones amb una bomba d’aigua
per fer tasques de suport.

La col·laboració ciutadana és molt
important, així com trucar al 112 per
tal que tots els cossos es coordinin al
moment i es pugui fer un seguiment i
vigilància posterior in situ. També és
important reflexionar a posteriori per
si recordem alguna cosa que pugui
ajudar a la investigació, sempre a través del 112.
Actualment la investigació encara està
oberta. S’està avançant i s’han identificat persones, però a hores d’ara no hi
ha res tancat. El procés és lent, però
s’acaba resolent.
Qualsevol informació que puguin
aportar els veïns és bona, i si no es vol
trucar al 112 també es pot fer mitjançant els vigilants municipals.

Eines de prevenció
És important que el sotabosc estigui
ben net, així com les franges perimetrals. Des de l’Ajuntament es fa tot el
possible perquè així sigui. El problema, a vegades, és quan les finques són
privades. En aquest cas va ser un fet
decisiu per al control de l’incendi que
les franges i e-l sotabosc estiguessin
desbrossats, perquè tot el que hi ha al
sotabosc és de combustió immediata
(fulles seques que prenen ràpidament).

La investigació
En cas d’emergència tothom col·labora. Els bombers són els experts en
foc, els agents rurals busquen la informació sobre com ha començat i quins
n’han estat els efectes en la flora i la
fauna, i la investigació la porta la policia.
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alcaldia
ALCALDIA

UN ESTUDI DEMOSTRA QUE ELS PALLARESOS
ÉS UN POBLE TRANQUIL
L’Adrià Fortuny, geògraf i veí dels Pallaresos des de fa vint anys, ha completat un projecte final de màster en
què ha elaborat una cartografia de la
tranquil·litat de la superfície municipal. L’estudi consisteix en la realització
de diversos mapes que valoren de manera quantitativa el grau de tranquil·
litat existent al municipi, representant
la superfície municipal en tonalitats
segons si és més o menys elevada en
cada lloc.
“La tranquil·litat és un concepte força
abstracte, estretament lligat a la percepció subjectiva de la gent”, assegura
Fortuny. Mentre que sí que es poden
calcular dades com el nombre d’habitants o l’edat mitjana de la població,
no és així en el nostre cas, i únicament
es pot valorar la tranquil·litat de manera qualitativa, i per tant cal buscar
algun mètode alternatiu.
El procediment consisteix en la identificació de diversos elements del territori que componen els Pallaresos i que
sabem que són font de tranquil·litat o
bé d’intranquil·litat, i a continuació es
fan diverses enquestes a la població
per tal que avaluïn, en una escala de
0 a 5, el grau de tranquil·litat que els
genera cada factor. En total s’han dut a
terme 251 enquestes, repartides entre
els Hostalets, Pallaresos Park, Jardins
Imperi i el nucli municipal.
Segons Fortuny, “es van establir certes
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Gràfic on s’expressa el grau de tranquil·litat per zones al terme municipal dels Pallaresos

premisses prèvies: l’edat mínima de
participació eren els setze anys, no era
vàlid enquestar dos o més habitants
del mateix domicili i, per últim, les enquestes es feien a partir de les 18.30 h
de la tarda, a partir de la condició de
municipi dormitori, per donar així el
temps necessari perquè els veïns haguessin tornat a casa després de la jornada laboral”.
Principalment, la gent es veu indecisa
a l’hora de valorar la proximitat d’elements que els rendeix un servei important com és la carretera. “Volen tenir-la

a prop per comoditat però lluny pel soroll, el que es coneix en anglès com a
NIMBY («Not in my backyard») o en
la nostra llengua com a SPAN («Sí però
aquí no»)”, afirma l’Adrià. “La gent
acaba cedint majoritàriament en allò
que els causa neguit, i és per això que
podem considerar el nostre municipi
com a força tranquil”.
La pròxima inquietud de l’Adrià és saber el grau de tranquil·litat en grans
ciutats. “Hauríem de veure Tarragona
o Barcelona, seria molt interessant”,
conclou.

alcaldia
LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS
La redacció del BIM ha contactat amb els Mossos d’Esquadra,
concretament amb l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, perquè
ens expliquin com treballen per la seguretat de la nostra població,
conjuntament amb l’Ajuntament i els vigilants municipals
En moltes ocasions no sabem fins a
quin punt vivim en un entorn segur, o
si les nostres precaucions per no patir
un robatori o qualsevol acte delictiu
són suficients. Per això hem contactat
amb Leandre Martínez, caporal de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat
dels Mossos d’Esquadra, i amb Gerard
Gómez, agent de la mateixa Oficina,
per conèixer com treballa el cos dels
Mossos d’Esquadra amb el nostre Ajuntament, i també conjuntament amb els
vigilants municipals.
Cada vegada que un veí detecti una
acció que no sigui normal, o una persona que no coneguem amb actitud
sospitosa, el primer pas que cal fer
sempre és trucar al 112. “Existeixen
protocols molt marcats, en què primer
es determina la ubicació del problema,
després se n’avalua la gravetat, ja sigui
mèdica o de qualsevol altra matèria, i
finalment es decideix quin cos exactament ha de personar-se on s’ha produït
l’avís”, assegura Martínez.
En aquests moments els temps de resposta són bons i el protocol es posa en
marxa automàticament.

Els nostres vigilants
Al nostre municipi disposem de vigilants municipals que són molt útils
quan podem tenir un problema. A vegades podem tenir el dubte de si hem
de trucar-los directament i perdem
molt de temps buscant el número correcte. Segons l’agent Gómez, “això es
pot evitar, ja que treballem coordinats
amb ells directament, i amb la trucada
al 112 nosaltres ja posem en avís els
vigilants, que arribaran més aviat que
nosaltres, i podem començar a controlar la situació”.
Però fins on pot arribar un vigilant municipal? “Si per evitar el delicte ha de
practicar una detenció fins que arribi
el cos de seguretat pertinent, ho pot fer
sense cap problema”, assegura Gómez.

Els Mossos d’Esquadra poden sancionar el detingut si es pot demostrar que
s’ha sobrepassat amb el vigilant municipal, ja que es considera un atac a un
agent de seguretat.
A més a més, l’Ajuntament també porta a terme controls conjuntament amb
els Mossos per tenir sempre present
quin tipus de delictes poden ser més
freqüents al nostre municipi i quina és
la millor fórmula per intentar lluitar
contra ells.

Robatoris amb força
Els delictes més freqüents que poden
patir els nostres veïns són robatoris
amb força als habitatges, és a dir, quan
els lladres entren dins de les cases forçant portes o trencant vidres. Molta
gent decideix contractar el servei d’una
alarma, col·locar reixes o comprar un
gos que vigili mentre no hi som. Són
bons mètodes per evitar que algú violi el nostre patrimoni, però, segons el
caporal, “no són efectius al 100 %; en
el cas d’una alarma, quan efectua l’avís
serveix més per fer fugir el lladre que
no perquè la policia arribi a temps per
detenir-lo”.
Per evitar que ens convertim en un
blanc fàcil, podem tenir en compte
alguns consells:
No publicar a les xarxes socials que
marxem de vacances. Ja presumirem
del gran viatge que hem fet un cop haguem tornat, perquè no sabem fins a
on pot arribar aquesta informació.
La gent gran, sobretot, no han
d’obrir la porta a persones que no
coneguin. El lladre aprofita per fer
una roda de reconeixement de la casa,
fent-se passar per revisor de calderes,
per exemple, i així té tota la informació
per entrar posteriorment a robar.
Les presses no són bones. Sempre
hem de comprovar que tot estigui
ben tancat: que el garatge no s’ha tornat a obrir quan la porta ha arribat a

En l’últim trimestre el nostre
municipi ha patit molt pocs
robatoris, segons els Mossos
d’Esquadra
terra, per exemple. La majoria de fets
delictius es produeixen per descuits.
Durant una època hi va haver molts
robatoris en cotxes. Mares que deixaven la bossa de mà a dins per anar a
buscar el nen a la guarderia de Can
Petits, moment que aprofitaven els lladres per obrir el vehicle i robar la bossa o qualsevol altre objecte. En moltes
ocasions ho tenien molt fàcil perquè el
propietari no havia ni tancat el cotxe.
Tot i així, no s’ha de crear alarma. Des
del cos de Mossos d’Esquadra asseguren que en l’últim trimestre no hi ha
hagut pràcticament robatoris al nostre municipi. “No són habituals, són
puntes”, conclouen. Però, segons Martínez, “aquí no tenim el concepte de seguretat com en altres països, sobretot
del nord d’Europa. No prestem tanta
atenció com ells, exactament igual que
el civisme al carrer”. Per això no paren
de repetir que “un municipi el fan segur les persones que hi viuen”.
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HISENDA

NOMÉS HA PASSAT UN ANY!
Ara fa un any que l’actual equip de
govern va entrar a l’Ajuntament, i des
de llavors tenim un govern obert, tant
per al poble com per als veïns o l’Administració. Moltes coses han canviat
per millorar: s’han establert les bases
del que ha de ser tota la legislatura,
s’ha cohesionat l’equip de govern, hem
definit les prioritats dels Pallaresos,
hem elaborat projectes i auditories que
marquen les actuacions que cal fer,
s’estan adaptant els serveis de l’Ajuntament a la realitat econòmica i s’estan
gestionant totes les accions i obres. I
tot això amb una bona gestió econò-

mica que ens permeti gaudir de bona
salut financera.
Amb les dades comptables i de tresoreria de l’exercici 2015 i sense apujar la
pressió fiscal, sols ha hagut de passar
un any perquè l’Ajuntament dels Pallaresos sigui això, dels Pallaresos, dels
seus veïns i veïnes; en definitiva, del
poble. I això es nota en el tracte amb
els veïns i veïnes, en la gestió transparent, en el treball realitzat, i també en
la seva economia.
En un any hem passat de tenir uns
comptes municipals amb 10.000 € a
tenir una gran solvència econòmica,

de tenir una mitjana de pagament
molt gran a pagar en 20,11 dies als
nostres proveïdors, de tenir un romanent de tresoreria de 600.000 €
a tenir-lo d’1.245.000 €. Tenim una
càrrega financera del 2,76 %, tenim
un deute viu del 20,01 %, i tenim un
estalvi net del 25,06 %. Això vol dir
que som un municipi amb un consistori sanejat i, el que és més important,
amb un pla de tresoreria adient per
poder treballar amb la tranquil·litat
de la feina ben feta.

esports i joventut
ESPORTS I JOVENTUT

UN NOU CONVENI DE GESTIÓ DEL CAMP DE FUTBOL
POT SOLUCIONAR EL CONFLICTE DE LA MASSIFICACIÓ
Tot va començar el 14 de febrer de
2016, quan des de la Regidoria d’Esports es va voler solucionar la multitud de problemes existents al camp de
futbol. Problemes esportius, de gestió i
de convivència de les actuals escoles de
futbol, el Club Futbol Base dels Pallaresos (CFBP) i la Unió Esportiva dels
Pallaresos (UEP).
La Regidoria d’Esports va proposar
una fusió entre els actuals clubs que
fan ús del camp de futbol, CFBP, UEP i
el Club Esportiu Pallaresos (CEP), que
tot i no ser una escola també competeix. La proposta va ser acceptada tant
pel CFBP com pel CEP, però per contra
la UEP es va negar al procés de fusió.
Tot i els impediments de la UEP, es va
continuar treballant per mirar d’evitar
els problemes i enfrontaments existents, corregir els problemes de gestió i
guanyar en els aspectes esportius i municipals. Va ser quan l’Ajuntament va
contractar l’empresa Sport Assistance
2000, per tal de proposar l’establiment
d’un nou model de gestió per al camp
de futbol municipal, aportant criteris,
solucions i millores per oferir en el
futur el millor servei al club o clubs
esportius i a la població en general,
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comprometent-se a ajudar i mediar en
el procés de diàleg i negociació amb els
clubs.
Després de moltes reunions entre els
tres clubs esportius, Sport Assistance 2000 i l’Ajuntament, es va elaborar
una llista de necessitats per aconseguir el millor funcionament de l’equipament esportiu. Per a la temporada
2016/2017, es va demanar signar un
conveni d’utilització del camp de futbol amb cadascun dels dos clubs principals, adjudicant el 50 % de l’ocupació a cada club, i establir un acord d’ús
amb el CEP.
També es va proposar que la UEP disminueixi el nombre d’equips i el volum
d’utilització del camp de futbol progressivament durant les temporades
vinents, i així el CFBP podria disposar
d’un petit marge de creixement. Per
la normativa vigent, l’Ajuntament no
pot bonificar l’ús a les entitats esportives; per tant, es va proposar cobrar
una taxa, ja que durant els últims anys
el consistori ha estat incorrent en
una il·legalitat. També es va plantejar
modificar les ordenances fiscals i
establir les taxes presentades.
De cara a la temporada 2017/2018

l’Ajuntament traurà a concurs la cessió de la instal·lació esportiva del
camp de futbol a un concessionari
amb les condicions que oportunament s’establiran i comunicaran. D’altra banda, l’empresa Sport Assistance
2000 recomana unificar les escoles de
futbol i aplicar una subvenció al futbol base per al foment de l’esport als
Pallaresos.
Així doncs, des de la Regidoria d’Esports i l’Ajuntament dels Pallaresos a
hores d’ara treballem en aquest propòsit marcat per l’empresa Sport Assistance 2000 i admès pels tres clubs
existents. Però és complicat assolir els
objectius marcats, atès que des de la
UEP i des del CFBP s’estan presentant
al·legacions a la proposta de modificació de l’ordenança 21 presentada per
Sport Assistance 2000 i admesa tant
per la UEP com pels altres clubs, i que
van ser aprovades per l’Ajuntament en
la sessió plenària celebrada el passat
28 de juliol de 2016.
Esperem, doncs, que entre tots plegats
puguem millorar l’actual situació existent al camp de futbol municipal, treballant en conjunt, pel bé del futbol, de
l’esport i dels Pallaresos.

esports i joventut
ESPORTS I JOVENTUT

ELS JUGADORS DEL
NÀSTIC, AMB ELS
PALLARESENCS MÉS
PETITS
Junts Província BBVA CX i la Regidoria d’Esports han acostat per primera vegada els jugadors del Nàstic als
nens dels Pallaresos. L’acord signat
per l’Ajuntament i el Club Gimnàstic
de Tarragona va permetre que els nens
dels Pallaresos poguessin gaudir de
la presència de diversos jugadors del
Nàstic al seu camp, que els van regalar
samarretes, els van signar autògrafs i
es van fer fotos amb ells.
La canalla de les escoles dels clubs de
futbol del nostre poble van ser els prota-

gonistes del partit que el Nàstic va jugar
amb el CD Mirandés la passada tempo-

rada 2015/2016, ja que van desfilar per
la gespa del Nou Estadi a la mitja part.

ROLLERSPORT
TRIOMFA AL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA

ESPORT I
SOLIDARITAT, UNITS
PER UNA BONA
CAUSA

ELS PALLARESOS,
AMB EL SOCORRISME
I ELS MONITORS

Els integrants de Rollersport dels Pallaresos van fer un magnífic paper
en la seva participació en el passat
Campionat de Catalunya de patinatge
de velocitat, que va tenir lloc a Terrassa.
Van ser onze els podis aconseguits
pels seus membres, que van fer un
gran paper: la mini Laia Gabriel va
obtenir dos ors en les seves carreres,
la benjamina Mar de Paz dos bronzes més, l’alevina Leiza Jiménez va
guanyar dues plates i un bronze, la
màster Carme Rollan va fer dos ors
més en les seves carreres, i finalment
el màster José María Buyó també va
aconseguir dos bronzes.
Els altres participants del club, Dafne
Rodríguez, Ana Moreno, Patrícia Martínez i Juanan Bretones, van obtenir
també uns resultats fantàstics en quedar entre la cinquena i la setena posició.
L’Ajuntament us felicita a tots per la vostra dedicació, obstinació i entusiasme.

José Antonio Martínez, veí dels Pallaresos, amb el suport constant del nostre Ajuntament i de la coordinadora de
campanyes de la Fundació Esclerosi
Múltiple, va fer un viatge solidari per
Europa amb la intenció de recollir 1 €
per quilòmetre recorregut, en benefici
de l’Hospital de Dia Mas Sabater, de la
Fundació Esclerosi Múltiple de Reus.
Durant divuit dies, Martínez va recórrer Holanda, Bèlgica, França i Andorra, i va entrar en territori català fins a
arribar als Pallaresos. Un total de 1.888
km que van servir per fer una aportació propera als quilòmetres pedalats i
poder complir així el seu objectiu.
Des de la Regidoria d’Esports agraïm
el gest solidari del José Antonio, i seguirem afavorint iniciatives d’aquest
tipus, que uneixin esport i solidaritat.

L’Ajuntament, amb la col·laboració del

Consell Comarcal del Tarragonès, ha
impulsat la realització d’un curs de
premonitors de lleure que es va dur a
terme a les instal·lacions de l’Institut
Els Pallaresos. Properament estarà
disponible un nou curs de monitor
de lleure.
A més a més, des del consistori s’ha
complert l’objectiu de fomentar la
formació entre els joves del municipi
i durant aquest mes de juliol s’ha organitzat un curs gratuït de presocorrisme a la piscina municipal.
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SERVEIS

PROU D’EMBRUTAR
EL NOSTRE POBLE
Últimament podem veure imatges com
la que acompanya aquest text en diferents indrets del nostre municipi. Això
no és un descuit, són accions realitzades amb tota la intenció. Això es incivisme.
L’Ajuntament disposa d’una Brigada
de serveis que ha de treballar molt per
intentar mantenir nets els carrers del
nostre municipi, i podem garantir que
ho fan. Però, malauradament, ells són
els primers a ser criticats injustament
perquè, segons diuen alguns, els carrers no arriben a estar nets del tot. I
això no és cert.

El personal de la Brigada Municipal
no embruta els carrers, sinó tot al contrari: hi netegen tot allò que certs veïns
amb una mentalitat incívica es dediquen a escampar. Des del consistori
volem fer una crida al civisme perquè
tota la població col·labori per eradicar
aquests lamentables actes que, certament, suposen un deteriorament de la
imatge dels nostres carrers i, en definitiva, del nostre poble.
En aquest sentit, s’actuarà amb
fermesa contra els autors d’actes
vandàlics que malmetin espais públics
i mobiliari urbà, que en els darrers
mesos, desgraciadament, també s’han
incrementat. L’Ajuntament recorda la
importància de la col·laboració ciutadana a l’hora de notificar als vigilants
municipals aquesta mena d’actes i així
poder actuar-hi.
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SEMÀFORS INTEL·LIGENTS ALS PALLARESOS
Han trigat, però ja tenim aquí els semàfors “intel·ligents”, entre cometes
perquè al principi no ho semblaven
gaire, més aviat tot al contrari. La
gradació dels detectors ha costat més
del que voldríem i hem hagut de canviar-los diverses vegades. Calibrar-los
és una mica complicat, sobretot al carrer on hi ha la farmàcia, i per aquesta
raó s’han pintat a terra unes franges
blanques a l’estil graella de Fórmula 1
perquè la part davantera dels vehicles
estigui més a prop dels detectors i facilitar-los la feina.
Així mateix, abans de Nadal es va normalitzar la circulació als carrers Noguera, Priorat i Cerdanya, tal com havien demanat els veïns. També fa uns
mesos que la Regidoria d’Urbanisme
està treballant amb representants dels
veïns del nucli antic del poble per trobar una solució a l’increment del trànsit que pateixen aquests carrers en els
darrers anys, i ben aviat es posaran en
pràctica els canvis de sentit dels carrers del nucli antic.
D’altra banda, volem agrair als ciutadans la seva col·laboració per la utilització que fan de l’aparcament dissuasiu (temporalment cedit a l’Ajuntament
pels seus propietaris) situat a l’avingu-

da Catalunya.
Cal comentar, finalment, que s’han
aprofitat les obres realitzades a l’interior de la piscina per millorar el seu
entorn. Ara tenim vorera als dos costats del carrer (abans només n’hi havia al costat del parc de la Font de la
Mina), la qual cosa ha permès millorar el trànsit de vianants i l’accés a la
piscina municipal. És cert que encara
queden millores per fer, com la vorera
del carrer Cometa, però es continua
treballant en la millora tant dels espais municipals com de la circulació
del nostre poble.

Bandes rugoses
Els darrers mesos s’han col·locat bandes rugoses en diferents punts i carrers
del poble, amb l’objectiu de millorar la
seguretat, i per tant reduir l’accidentalitat, en aquells trams on la perillositat
es veu incrementada per la possible
presència massiva de vianants, sigui
en moments puntuals o durant tot el
dia. D’aquesta manera, als punts on

s’han ubicat s’obliga els conductors a
reduir la velocitat dels vehicles.
Pel que fa a aquestes mesures recents,
l’Ajuntament considera que són accions
“dràstiques”, al mateix temps que reconeix que molt probablement aquesta és
l’única manera perquè els conductors
siguin conscients que s’ha de conduir
amb precaució per aquests trams.

serveis
Aquest any sí: tots a l’ombra
Un any més hem pogut gaudir de la
nostra festa de Sant Isidre, o, com
també és coneguda, la festa de la Font
de la Mina. Cada any l’increment de
veïns que hi acudeixen a dinar havia
creat un seriós problema tant d’espai com d’ombra on posar la taula, ja
que el mes de maig sempre ens regala
un sol esplèndid per aquestes dates.
L’Ajuntament, amb la col·laboració desinteressada d’alguns veïns i veïnes del

nostre poble, han fet possible que enguany cap de les gairebé 400 persones
que hi van assistir dinés sota el sol. De
fet, l’èxit obtingut amb aquesta iniciativa farà que, en la mesura que es pugui, es vagi augmentant l’entramat de
l’ombratge per poder gaudir en altres
punts del poble, i en dates concretes,
d’espais coberts que proporcionaran
àmplies zones d’ombra, cosa que de
ben segur tots agrairem.

EL MONSTRE DE LES CLAVEGUERES
Ja fa temps que es van comercialitzar les tovalloletes per als nadons i de
mica en mica s’ha anat estenent el seu
ús per a altres activitats quotidianes.
Paral·lelament a aquesta difusió, han
augmentat els embussos als edificis,
les xarxes i les plantes de depuració, ja
que molts cops aquestes tovalloletes es
llencen al vàter sense saber quines són
les conseqüències d’aquesta acció.
Les tovalloletes humides estan elaborades amb un material anomenat
teixit no teixit, que s’obté amb la
compactació de fibres mitjançant diferents sistemes sense necessitat de
cosir. Quan es llencen al vàter aquestes fibres se separen, i un cop arriben
a la xarxa de clavegueram es tornen
a unir i fan grans cabdells que provoquen embussos i bloquejos, cosa
que produeix uns sobrecostos uns
deu cops superiors a l’habitual per
l’augment de neteges i operacions
de manteniment. D’aquesta manera,
un material destinat a fer més fàcil
el nostre dia a dia es converteix en el
monstre de les clavegueres. Tot plegat
fa que els ajuntaments i els ciutadans
amb els seus impostos hagin d’assu-

Recuperem la
parada del bus
Després d’algunes reunions amb representants de la Direcció General
de Transports i Mobilitat de la Generalitat i l’empresa concessionària del
servei, Hife, des del dia 1 de setembre
tornem a gaudir de la parada de bus
a la rotonda d’entrada al poble per la
carretera de Sant Salvador / Santes
Creus. Aquesta parada facilitarà l’accés al transport públic, principalment
a la gent gran.

mir l’increment en les despeses per les
actituds incíviques d’alguns.
Sembla que els grans fabricants s’han
conscienciat de la importància de posar cada cosa al seu lloc, ja que moltes
empreses indiquen a les seves etiquetes que no es poden llençar al vàter.
Ara només queda que la població s’hi
acostumi i entre tots fem les coses bé.

Canvis al carrer
Tarragona
Durant tot l’estiu, el carrer Tarragona
ha estat, provisionalment, de doble
sentit per donar més fluïdesa al trànsit
de vehicles. Al setembre, amb el reinici
de l’activitat escolar i per preservar la
seguretat dels alumnes i els seus familiars, aquest carrer tornarà a ser d’un
sol sentit fins que arribi l’estiu que ve.

Font a la pista del
Torrent
En resposta a la petició feta pels alumnes de l’Escola Arquitecte Jujol el passat 24 de març, l’Ajuntament ha procedit a la instal·lació d’una font a la pista
del Torrent.
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educació
EDUCACIÓ

BON INICI DE CURS
A les nostres escoles ningú no ha
oblidat ni la cita ni el ritual de concentrar-se davant l’escola uns minuts
abans de l’obertura de portes. Motxilles a punt i retrobament amb els
amics per començar un nou curs als
Pallaresos.
Els nostres infants i joves retornen als
centres on, durant tot l’estiu, s’ha treballat intensament per tal de millorar
les instal·lacions. A banda dels treballs
habituals de neteja i reparacions ordinaris, enguany s’ha instal·lat mobiliari nou a l’office de l’Escola Arquitecte
Jujol per adequar-lo a la normativa de
sanitat.
A l’Escola Sant Sebastià s’ha modificat
l’accés al despatx de direcció i s’han
pintat les baranes de pujada al pis superior. Amb la col·laboració de l’AM-

PA, que s’ha fet càrrec de la compra
de pintura, el personal de Brigada de
l’Ajuntament ha pintat els menjadors
de color verd per donar-hi una mica
d’alegria i fer-los més acollidors.
A la Llar de Color aquest estiu s’ha
fet una important inversió en pintura
per reparar l’estat de conservació de
les biguetes decoratives de l’exterior,
així com la barana exterior del centre.
També s’ha ampliat l’espai de emmagatzematge i s’han instal·lat ventiladors a totes les estances per disminuir
la temperatura durant els mesos de
més calor. A l’exterior, per dotar de més
espais de diversió i d’aprenentatge, s’hi
han instal·lat dues pèrgoles, una al jardí i una altra a l’accés de la porta principal, per dur a terme nous projectes
enriquidors per als nostres petits.

UN PONT ENTRE
ELS PALLARESOS I
NICARAGUA
L’Institut Els Pallaresos i l’aula Diviérteme y Aprendo, situada a San
Ramón (Nicaragua), han unit forces
per col·laborar en un projecte de la
Fundació El Sueño de la Campana,
una ONG que, entre d’altres, té com a
objectiu crear i desenvolupar projectes
educatius de suport mitjançant
l’educació emocional i de valors en un
ambient que afavoreixi la participació,
la convivència i el respecte.
Des de fa uns anys aquesta fundació lidera un projecte d’intercanvi entre les
escoles de Nicaragua i algunes escoles
de l’Estat espanyol amb la finalitat que
els nens i els adolescents dels dos llocs
tinguin la possibilitat de conèixer realitats humanes, naturals i socials molt
diferents.
L’Ajuntament, compromès amb el
projecte que porta a terme aquesta
fundació, ha signat un conveni de col·
laboració de dos anys, conjuntament
amb l’Institut Els Pallaresos, per un
import de 3.050 €.

AJUTS PER A LLIBRES CURS 2016/17: CADA ANY MILLOR
L’arribada del nou curs i tenint en
compte la situació econòmica de les
famílies, sumat al canvi realitzat per
l’institut pel que fa al sistema de reutilització de llibres per llicències digitals
de llibres de text, ha fet que ens replantegem la tipologia dels ajuts i els seus
imports econòmics.
L’Ajuntament dels Pallaresos, mitjançant la Regidoria d’Ensenyament, ha
decidit destinar 6.129,46 € a la subvenció de llibres de text i material escolar del curs 2016/17. Com a canvis
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importants en les bases per a la concessió d’ajuts escolars municipals, cal
destacar l’augment de l’import màxim
a percebre, que ha passat de 250 € a
390 €, ja que aquest nou curs les famílies hauran de fer una despesa important per comprar el suport informàtic
necessari per als alumnes d’ESO. A
banda, també hem introduït ajuts individuals per a excursions i colònies per
tal que els infants i els joves amb dificultats econòmiques puguin accedir
a totes les activitats proposades pels

centres.
També s’estableix un segon termini durant el mes de juny per a les excursions, les colònies i el casal d’estiu, amb
la intenció de poder facilitar a les famílies que les puguin justificar.

medi ambient
MEDI AMBIENT

ACORD DE CUSTÒDIA
DEL TERRITORI AL
RIU FRANCOLÍ

El riu Francolí neix a l’Espluga de
Francolí, i al nostre terme recorre
aproximadament 350 m. L’Ajuntament
dels Pallaresos valora especialment el
seu potencial natural i cultural i vol
fomentar la conservació i recuperació
d’aquest espai. Els cursos fluvials es
consideren prioritaris en la legislació
comunitària: cal protegir les espècies
amenaçades i els hàbitats aquàtics i
combatre les espècies de flora exòtiques invasores.
Per aquest motiu, l’equip de govern
ha estimat oportú signar un conveni
amb l’Associació Aurora - Salut Mental, Territori i Paisatge, com a membre
de la Xarxa de Custòdia del Territori,
per col·laborar en la conservació dels
ecosistemes naturals i el desenvolupament sostenible en l’àmbit geogràfic
del riu Francolí al seu pas pel municipi
dels Pallaresos.
Així, l’Associació Aurora farà visites
conjuntes al riu Francolí i reunions
amb l’Ajuntament en les quals les parts
s’informaran mútuament de l’estat
de la gestió i s’assessoraran sobre les
possibilitats existents en la recerca del
finançament necessari per dur-les a
terme.

VII FIRA
ECOLÒGICA
Un any més, i ja n’és la setena edició,
els nostres veïns i veïnes van poder
gaudir de la Fira Ecològica. Aquesta
vegada, a més de les habituals paradetes de productes ecològics i de proximitat, la mostra va oferir jocs artesans
i contacontes, entre altres activitats,
per a la canalla; i per als més grans,
l’Espai Consciència i l’Escola de Naturalistes, que ens van animar a debatre
i participar.
També vam poder assaborir sucs
verds i vermut, i amb el tast de vins
de gamma alta del Priorat vam assistir a la improvisació musicocòmica de
Paco Enlaluna. La Fira va acabar amb
un sopar a la fresca.

CONVENI D’AJUTS PER A PERSONES EN
SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA
SOCIAL AMB EMATSA
L’Ajuntament dels Pallaresos ha signat un conveni de col·laboració amb
EMATSA amb la finalitat, entre d’altres, d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les
etapes de la vida, mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals
bàsiques, dins el marc de la justícia
social i del benestar de les persones,
entre les quals es pot considerar l’accés al subministrament d’aigua potable, entesa com un bé de primera
necessitat.

Aquest fons social, dotat amb 3.000 €
per a l’any 2016, té per destinació la
concessió d’ajuts puntuals consistents
en l’exempció del deute corresponent
al consum d’aigua que no excedeixi
els límits del consum domèstic mitjà
per habitant dels últims dos anys registrats a les bases de dades de l’empresa.

ADQUISICIÓ DE NOVA MAQUINÀRIA DE JARDINERIA
L’Ajuntament ha volgut millorar i modernitzar els treballs de jardineria que
realitza la Brigada Municipal adquirint una màquina desbrossadora i un
remolc per al seu trasllat, tal com es
va fer l’any 2009 amb la compra d’un
camió i una trituradora de restes de
poda.

Des de l’equip de govern volem apostar
per la conservació i millora dels espais
verds i l’entorn, però no volem fer-ho
com fins ara, contractant empreses
externes que ho facin, sinó que considerem que cal dotar la Brigada de les
eines necessàries i contractar el personal adient.
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sanitat
SANITAT

VEÏNS I ENTITATS ES MULLEN PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
L’11 de juliol passat es va celebrar la
23a edició del Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple, durant la qual una gran afluència de veïns es van llançar a la pisci-

na per solidaritzar-se amb els afectats
per la malaltia. Com cada any, van
col·laborar-hi diverses entitats, entre
les quals hi havia l’Afer de la Dona, la
Colla Gegantera dels Pallaresos, el Ball
de Diables dels Pallaresos i l’Associació
Juvenil dels Pallaresos.
La participació i la solidaritat ciutadana va tornar a ser excel·lent. Aquesta
iniciativa està impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), i té la

Caminada pel
Dia Mundial de
l’Activitat Física

LA PISCINA JA TÉ UN DESFIBRIL·LADOR

El 6 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física. Amb motiu
d’aquest dia, des del consultori mèdic
dels Pallaresos es va organitzar una caminada pels voltants del municipi. Els
veïns hi van assistir amb moltes ganes
de fer exercici físic, una de les recomanacions que fan des del consultori
a tothom. Van ser 45 minuts en què, a
banda de fer exercici, no hi van faltar
rialles i consells dels nostres professionals.

Avui dia als Pallaresos disposem de
cinc desfibril·ladors, repartits per llocs
estratègics del municipi. L’últim que
s’ha adquirit s’ha col·locat a la piscina
municipal.
Els desfibril·ladors són molt fàcils
d’utilitzar i poden salvar la vida d’una
persona, ja que poden contrarestar la
majoria de les aturades cardiorespiratòries. L’aparell actua donant una
descàrrega elèctrica per tal que un cor
que hagi deixat de bombar sang torni
a bategar normalment. Els desfibril·
ladors són totalment fiables, i només
donen una descàrrega si el pacient ho
necessita.

finalitat de lluitar contra una malaltia
neurodegenerativa que afecta 7.000
persones a Catalunya.
Gràcies a la venda de material i a les
donacions es van recollir 766,50 €. A
Catalunya hi ha 1.200 joves que pateixen aquesta malaltia, que es diagnostica principalment entre els vint i els
quaranta anys, i per això tota la recaptació es destinarà al programa Joves i
Esclerosi Múltiple.

Quan una persona pateix una aturada
cardíaca el temps és vital: cada minut
que passa es redueixen les probabilitats d’èxit en un 10 %. A partir del
quart minut comencen a produir-se
danys neuronals, i al cap de deu minuts arriba la mort. Per tant, el temps
d’actuació és crucial.

‘AMB UNA VEGADA NO N’HI HA PROU’
La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que ens
beneficia a tots. Encara que la donació
és tan sols un moment, per a molts malalts pot suposar la vida.
Les donacions són l’única font
d’obtenció, ja que, malgrat els avenços
mèdics i tecnològics, ara com ara la

sang no es pot fabricar i tan sols es pot
obtenir de les donacions altruistes de
les persones.
Per tot això, l’Ajuntament promou la
campanya “Amb una vegada no n’hi ha
prou”, gràcies a la qual durant l’última
Festa Major es van aconseguir 55 donacions i 6 oferiments.

atenció ciutadana
ATENCIÓ CIUTADANA

ENTRA EN FUNCIONAMENT L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
S’ha creat l’OAC, una oficina d’atenció
directa al ciutadà, de la qual cal destacar la polivalència del personal adscrit
al servei. Atendre les persones és una
de les missions més importants que ha
de dur a terme un ajuntament, i per
això es va crear l’OAC, per fer possible que cada ciutadà que s’acosti a les
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oficines del consistori sigui atès de la
millor manera possible, intentant resoldre els problemes que tingui.
L’objectiu és crear una finestra única
on es pugui tramitar tot allò que tingui
a veure amb l’Ajuntament, fent més
fàcil la relació entre l’Administració
i el ciutadà. Per a això, s’ha adquirit

un nou programa en què el registre
d’entrada i sortida de documents és
una eina molt didàctica amb la qual,
en qualsevol moment i en qualsevol
ordinador, es poden consultar els assentaments diaris i es pot donar una
solució ràpida i eficaç a les peticions
presentades.

el reportatge
EL REPORTATGE

Actes previs de la Festa Major
de Sant Salvador 2016
La setmana anterior a la Festa Major es van viure tot un seguit d’actes, la majoria
esportius, que van escalfar motors. Per començar, es va celebrar el 1r Torneig de
Futbol 7 Els Pallaresos, el qual va tenir una gran afluència de públic. També cal
destacar els campionats de ping-pong, petanca, pàdel, el torneig de futbol solters
contra casats i la duatló. Tots van tenir força èxit, tant de participació com de
públic assistent.
L’exhibició de patinatge del Club Gimnàstic va deixar tothom bocabadat, mentre
que la masterclass de zumba va tenir un caire més solidari, ja que va oferir la seva
recaptació a Càritas Interparroquial Els Pallaresos, Perafort i Puigdelfí.
I, naturalment, la Baixada de Carretòmines, amb l’Antonio i el Miguel al capdavant, junt amb l’Associació Juvenil dels Pallaresos, ens va fer vibrar de valent.
Antonio Martín Rojas és una de
les persones que han promogut un
dels actes més bojos i divertits de la
Festa Major. Grans i petits baixen a
tota velocitat sobre andròmines que
poden representar des d’una casa
fins a una banyera. És la Baixada
de Carretòmines, que ha aconseguit
consolidar-se dins el programa festiu pallaresenc.
Com va sorgir la idea de fer la Baixada de Carretòmines?
Es va proposar a l’Alcaldia fer alguna
activitat per unir pares i fills participant-hi conjuntament. El fet de preparar una carretòmina implica la mà
d’un pare i d’amics, i això ajuda en la
complicitat i l’amistat.
Quants anys fa que es realitza
aquesta activitat?
Vuit anys.
Com valoraries la participació dels
ciutadans?
Molt bona, ja que fins i tot hi ve a participar gent d’altres municipis. El que m’agradaria que quedés molt clar és que
aquest acte no es podria dur a terme si no fos gràcies a la col·laboració desinteressada de moltes persones que ajuden i s’esforcen perquè això es pugui fer i
funcioni.
Què creus que es podria fer per millorar-la?
Sobretot la publicitat, aquest és un tema molt important per a l’èxit de l’activitat.
La Baixada ha crescut molt, però encara ho pot fer molt més.
Tens alguna nova idea per a noves edicions?
Tinc una idea que em ronda des de fa temps pel cap: voldria muntar un correbou
per a nens, amb bous fets a mà.
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el reportatge
EL REPORTATGE

FESTA MAJOR DE SANT SALVADOR 2016
Quan s’acosta el mes d’agost, tots pensem el
mateix: comença a fer olor de Festa Major! I
enguany n’hem gaudit intensament. Hem tingut actes per a totes les edats i per a tota classe
de públic, i no hi han faltat els espectacles infantils com la gimcana o la bicicletada, on les
nostres entitats tenen un paper primordial.
El pregó va tenir un caire especial, ja que
va ser a càrrec de
la
presidenta
de
l’Afer de la Dona,
Pepi Fernández, entitat que aquest any
celebra els 25 anys
de la seva creació,
i que sempre ha
tingut un paper molt
important en aquestes festes.

El jovent també va ser el protagonista
d’un nombrós ventall d’actes. Va vibrar a la festa Flaix FM, un acte on
els DJs de referència del país van fer
ballar grans i joves a la pista poliesportiva de l’avinguda Onze de Setembre; d’aquesta manera la Festa Major
es descentralitza. I tampoc hi podia
faltar el rock: tant Chicanos com
Ruido Ilegal són un referent per al
nostre municipi, i els va acompanyar
el grup U-Rock, que ens va deixar
una molt bona impressió.
Però el plat fort d’enguany va ser
l’actuació d’Els Catarres, una explosió de música, llum i color on el públic es va entregar de valent cantant
cançons tan conegudes com “En
peu de guerra”, “Vull estar amb tu”
o “Jenifer”.
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el reportatge

Els concerts de les orquestres Girasol i MeFoto: Laura Ferná
ndez
lodia, que van fer ballar a tothom durant
les revetlles de divendres i dissabte, van
completar la part musical dels actes.
D’altra banda, la nostra Festa Major està plena
de tradicions ja arrelades com són el gran correfoc organitzat pel Ball de Diables, la despertada dels gegants prèvia a la gran nit de ball del
dissabte, l’actuació castellera (ja som plaça de
nou!) i, naturalment, la sortida del seguici popular al complet durant l’anada i tornada d’ofici el dia 6 d’agost per celebrar la diada de Sant
Salvador.
Les festes d’enguany es van tancar amb el típic
pa amb tomaca i la festa remember, amb la qual
vam arribar a la mitjanit, moment en què el castell de focs ens va anunciar el final.
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TROBADA GEGANTERA I FESTA DE SANT ISIDRE
Un cap de setmana farcit d’actes festius
La Trobada Gegantera que va tenir lloc
el dissabte 14 de maig ens va permetre
gaudir de colles vingudes d’arreu del
país, les quals, conjuntament amb els
amfitrions, ens van oferir la plantada
dels gegants, la posterior cercavila i la
ballada conjunta davant l’Ajuntament.
Tots els grups participants van ser obsequiats amb un petit conte, elaborat pels
infants i els professors de la Llar d’Infants Municipal dels Pallaresos (Llar de
Colors), en què els protagonistes són els
nens, els Gegants i la Mulassa de la nostra vila. L’acte va acabar al pati de l’Escola Sant Sebastià amb un sopar de germanor per a totes les colles assistents.
L’endemà, diumenge 15, tocava honorar Sant Isidre, un Sant Isidre nou,
adquirit per l’Ajuntament, que ens permet no dependre de les cessions d’altres pobles i que en algunes ocasions
havia provocat que no en poguéssim

disposar. Així, es va fer una processó
des de la plaça de l’Església fins a la
Font de la Mina, amb una aturada prèvia al forn d’en Joan, que gentilment (i
com cada any) va coure un pa de mides gegantines que posteriorment va
ser beneït i repartit per mossèn Xavier
entre tots els assistents a l’acte.
Un dinar multitudinari en què els beneficis anaven destinats a Càritas, el
sorteig de regals donats per empreses i
particulars, l’acte musical i la posterior

eucaristia van posar l’epíleg a un cap
de setmana ple d’actes i bon ambient.

LA FESTA DE CORPUS LICEU A LA FRESCA
Guarniment de carrers, racons de culte
i els nens i nenes que han fet enguany
la primera comunió com a autèntics
protagonistes van ser els ingredients
de la festa de Corpus que va tenir lloc
el diumenge 25 de maig. Volem agrair
a totes les persones que van participar
en l’embelliment dels carrers el seu
treball per oferir un marc floral ric i
divers.
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Per primer cop els Pallaresos s’ha sumat
a la iniciativa del Liceu i Televisió de Catalunya i ha projectat l’òpera La Bohème
dins el programa Liceu a la Fresca, que
el 2015 es va repartir per 13 localitats i

que enguany ja ha arribat a les 121.
La projecció, que va tenir lloc a la
plaça de l’Església, va aplegar un gran
nombre d’assistents que van gaudir de
l’espectacle i de l’entorn.

LA FLAMA DEL CANIGÓ Aires de canvi, aires de país
La Flama que cada any, del 22 al 23
de juny, es renova al cim del Canigó
va creuar per primer cop l’any 1966 la
frontera francesa i va arribar al Principat. Cinquanta anys més tard ha
arribat a la nostra vila. Membres de
l’actual equip de govern, acompanyats
per motoristes, ciclistes, patinadors i
l’ANC, van portar la Flama des de Torrelles de Foix fins a l’entrada al poble,

on les diverses entitats van recórrer
carrers i places fins a lliurar-la a l’Ajuntament, on es va fer la recepció oficial i
es va llegir un manifest. El trasllat fins
a la pista de l’Onze de Setembre i el
lliurament al Ball de Diables per a la
seva custòdia fins a l’encesa de la foguera a la mitjanit va posar punt final
a un acte que tindrà continuïtat en el
futur.

cultura
PUBILLATGE
Dins dels actes de la Festa Major, la
proclamació del Pubillatge 2016 representa disposar d’ambaixadors del nostre poble arreu de Catalunya. Desitgem

molt d’encert a la Carmen María Mercado, la Noa Bonache, la Mia Bonache
i el Ferran Marsal. Representeu els Pallaresos amb fermesa i orgull!

ELS PORTANTS DE
L’AIGUA DE SANT
MAGÍ
Un any més s’ha complert la tradició
de fer arribar l’aigua des de Sant Magí
de la Brufaganya fins a Tarragona i, en
el seu camí, fer una parada a la nostra
vila perquè portants i cavalleries poguessin descansar i refrescar-se.

A la recepció oficial duta a terme al
nostre Ajuntament vam rebre de
mans del coordinador de la Comissió
Organitzadora, Carles Baches, una
litografia de sant Magí, així com una
ampolleta de l’aigua que repartirien
l’endemà. Per part nostra, els vam entregar un petit record del seu pas pel
nostre municipi.

LA BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA

L’ESCOLA DE MÚSICA

Biblioteca

Municipal

biblioteca@

Mercè Rodored

ajuntamen
tdels

De mica en mica s’estan enllestint les
últimes actuacions per poder obrir
la Biblioteca Municipal. Després de
treure a concurs una plaça d’auxiliar
de biblioteca, ha resultat seleccionada la Noèlia Ferreté (veïna del nostre
poble), la qual ja està treballant en la
catalogació dels llibres i en la definició
dels espais per als diferents usuaris.
Igualment, i a través de Facebook
(Digues la Teva), vam demanar a
tots els nostres veïns la seva preferència sobre el nom que calia posar
a la nostra biblioteca. Així, el dia 2
d’agost i després del recompte de la

a

pallaresos.c
at
977 626 54
5
Carrer Alt,
28
43151 Els Pa
llaresos

Després de la creació, per part de l’Ajuntament, de l’Escola Municipal de Música, encetem un nou curs de la mà de
l’Associació Escola de Música Lautaro.
El nostre desig és consolidar aquesta
activitat i fer-la créixer en cursos posteriors. La part més difícil està feta.
Ara cal crear un referent musical amb
la complicitat dels alumnes, les seves
famílies i els professors. Compteu
amb el nostre suport.

votació, es va
donar com a guanyadora la proposta de dir-ne Biblioteca Mercè Rodoreda.
Ara, doncs, que ja tenim personal i
nom, només resta consensuar amb la
Diputació la data de la seva inauguració. Esperem que sigui durant el mes
de setembre.
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“JO VINC A SER UN MÉS D’AQUÍ”
Joan Miquel Bravo és el nou rector dels Pallaresos. Nascut a la Canonja, fill de pares immigrants

andalusos i el quart de cinc germans, cada estiu treballava per pagar-se els estudis de Teologia.
Fa disset anys que és capellà, doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat de Roma, director de l’Institut de
Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i vicari episcopal de zona.

Quan vas decidir que volies ser sacerdot i per què?
Vinc d’una família no practicant, però
des de sempre he volgut ser capellà.
Quan havia de fer la comunió vaig ser
escolà, i casualment hi havia dos nois
al Seminari Menor. Llavors, al tornar
a casa vaig dir als meus pares que ja
sabia com et feies capellà. Els meus
pares em van aconsellar que si havia
de ser capellà que fos un bon capellà.
No sé ben bé el perquè, però és una
cosa que tota la vida he volgut ser, és la
meva vocació.
És un camí fàcil o complicat?
Jo l’he tingut fàcil perquè és el que he
volgut ser des de sempre; però també
complicat perquè tenia la meva colla
d’amics i en la mesura que et fas gran

18

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

veus dificultats en les renúncies que et
suposa, en les tasques que t’encomanen, les responsabilitats que tens…
De totes maneres, tampoc ho he viscut
com una gran dificultat, depèn del moment. Però els problemes són els mateixos que els de qualsevol persona en
la seva vida quotidiana. A nivell vocacional, cap problema, perquè sempre
ho he volgut ser. He evolucionat, però
de ben petit, amb tres o quatre anys, ja
deia que volia ser capellà.
Molta gent diu que l’Església és
cosa de gent gran. Creus que tenen
raó? Per què?
Penso que no tenen raó, l’Església és
cosa de tots, de gent gran i de gent
jove, és de tothom. A més a més, a l’haver tingut la sort d’haver anat a Roma

a estudiar, conec una mica Itàlia. També vaig estar durant dos estius –quan
estudiava la carrera– a França, i el fet
de conèixer altres països fa que tingui
la visió de diferents tipus d’Església.
També ha estat molt enriquidor haver
participat en diferents trobades mundials de la joventut amb el Papa a Denver i París. Tot això fa que tinguis una
altra imatge de l’Església, no només la
nostra d’aquí, que té unes característiques concretes. Aquí sí que és cosa de
gent gran. Però no en el sentit de ser
una institució per a gent gran, perquè
l’Evangeli i el missatge de Jesús és engrescador per a tothom.
Creus que la institució eclesial està
a l’alçada del temps que estem vivint?

entrevista
Sí, jo ho crec. Evidentment que en segons quines coses xoquem amb la societat, o això sembla. S’ha de veure què
s’entén per ser modern, progre, què entenem per progrés. Les coses no es veuen de la mateixa manera si ets jove o
no tant. D’altra banda, nosaltres volem
ser fidels al missatge de Jesús. Potser
no està a l’alçada aquí amb el que nosaltres pensem sobre la promoció de la
dona, però l’Església com a institució
és a l’Àfrica amb la gent que pateix, és
a Síria… La gent se n’oblida, però és
la mateixa Església. Pot semblar que
sigui retrògrada respecte a la moral sexual, però amb el temps ho veurem. De
fet la gent no és més feliç ni viu millor
per viure apartats de l’Església i les seves creences.
Com es fa l’elecció d’una parròquia?
L’esculls tu o hi ha un procediment?
Hi ha un procediment, nosaltres no escollim les parròquies. El bisbe, amb el
seu equip, tria, en funció de les característiques del capellà i les necessitats
de cada lloc, on destinen cadascun. Tot
i que es tenen en compte les circumstàncies personals, com haver de tenir
cura d’algun familiar, etc., tenint en
compte que hi ha poc personal i molta feina. La majoria estem disponibles
per allà on t’enviïn i per al que t’enviïn.
T’has informat abans de venir o ja
coneixies el poble d’abans?
El coneixia de nom, de quan era rector de la Secuita i l’Argilaga, i hi havia
passat un munt de vegades. Després,
en temps de Mn. Marià Sordé, també
hi havia vingut, i l’any passat vaig venir
per la Festa Major com a vicari episcopal convidat per Mn. Xavier. Ara que
m’han fet rector, malgrat que no he
tingut gaire temps, m’hi he interessat
molt més i he buscat informació del
municipi.
Què esperes trobar al nostre poble?
Espero trobar un poble viu, en el sentit
de dinàmic, amb moltes entitats, amb
gent compromesa que hi participi. És
veritat que els Pallaresos és un poble
que ha crescut molt en poc temps, que
té moltes urbanitzacions, i a vegades
això fa que sigui ciutat dormitori, i el
que voldria és que aquesta gent estigui

integrada en la vida del poble i se l’estimi, que no només sigui per venir a
dormir. Un poble és xulo quan la gent
s’hi involucra.
Què penses que pots aportar als Pallaresos?
El que sóc, el que he vist i el que comparteixo. Jo sempre dic que la vida és
com un tren i que cada etapa de la vida
et fa estar en un lloc diferent, i has
d’intentar tenir molta il·lusió allà on et
porta en cada moment.
Quina relació t’agradaria tenir amb
el nostre municipi?
La que dins de les meves possibilitats
i limitacions pugui tenir. La parròquia
és una entitat més del poble, i també voldria que fos viva, que es tingui
en compte, que participi, que hi hagi
bona relació entre uns i altres i que
pugui aportar tant en general com a
nivell particular. Quan et nomenen
rector d’un lloc te l’estimes, i a més
temps, més me l’estimaré. Tinc ganes
de conèixer les tradicions i la cultura
dels Pallaresos, i en la mesura de les
meves possibilitats col·laborar perquè
la cosa vagi millor. Vull ser una persona participativa i fer-me present en la
vida del poble.
Quant de temps estaràs amb nosaltres?
Doncs no ho sé, perquè no depèn de
mi. El futur serà difícil per a nosaltres
en el sentit que som pocs i la manca
de capellans fa que tot sigui una mica
complicat. Generalment els nomenaments són per a sis anys revisables.
El meu desig és que sigui per molt de
temps.
Un desig per a aquest camí que comences amb tots nosaltres?
L’arquebisbe Lluís, quan va venir a
Tarragona, va dir: “Preneu possessió
de mi”. El meu desig és aquest, jo vinc
a ser un més aquí. Per a la gent seré
el mossèn del poble, però també sóc
un pallaresenc més. Vinc a compartir
el dia a dia, el que passi al poble. Les
alegries i les penes, com he intentat fer
allà on he estat. És important la col·
laboració amb la gent, tot s’ha d’intentar fer i que no quedi res per fer.
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I mentrestant, hem de votar en
clau catalana!
Suposem que, com la majoria dels vilatans, a tots ens feia molta mandra haver
d’anar a votar el 26 de juny en unes eleccions generals al Parlament espanyol. Molts
érem els que pensàvem que el 20-D seria
l’última vegada que es votaria en clau
espanyola i que es resoldrien les Corts Generals entre els partits majoritaris.
Però mireu-ho fredament, hem de votar!
Hem de ser-hi! Perquè des de Madrid ens
segueixen cobrant els impostos, i cada
dia se’n van amb l’AVE cap a Madrid
més de 45 milions d’euros, i no tornen. I
si realment no podem ser a Madrid per
reclamar el poc que ens donen, encara
ens donaran menys. El nostre Grup Municipal té la certesa que des de Madrid ja
ens donen per perduts des de fa temps.
Per això no ens assignen els diners que
ens pertoquen d’acord amb el PIB i la riquesa que generem a Catalunya, ni fan les
inversions previstes, ni tampoc fan la via
del port de Barcelona, o comencen l’eix
mediterrani que ells volen que passi per
Madrid, etc.
Ells ens volen seguir munyint econòmicament, mentre intenten endur-se les inversions cap a altres indrets per mantenir el
seu clientelisme polític. Saben que aquí, a
Catalunya, ja hem dit PROU.
Tot i així, hi ha partits als Pallaresos,
d’aquells que diuen que els preocupa el
benestar de la gent, l’educació, les guarderies, la sanitat, els joves, la gent gran
o l’ocupació, que des del Ple municipal
exigeixen, demagògicament, que el nostre Ajuntament reclami a la Generalitat
de Catalunya que ens pagui el deute que
tenen pendent, tot i saber que és l’Estat
espanyol qui no paga els deutes a la Generalitat.
Però això sí, quan des de la Generalitat es
fan uns pressupostos en clau social per millorar les ajudes familiars, les escoles, tenir
més mestres i substituts, una millor sanitat, menys llistes d’espera, potenciar els
serveis socials, més ajudes a la gent gran,
etc., els seus partits hi voten en contra.
Des de Convergència entendríem que es
fessin esmenes a determinades partides,
però no una esmena a la totalitat!
Als nostres regidors del PSC o del PP, realment els importa la gent del poble? Realment els importa la gent de Catalunya, tal
com diuen? O només els importa manar
ells i quedar bé a la foto?
Grup Municipal de Convergència i Unió
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El Parlament rebutja tramitar
la proposició de llei de
Catalunya que ICV va presentar
dins el grup Catalunya Sí que
es Pot i que pretenia “blindar
l’escola pública”
El Parlament ha impedit la tramitació
de la proposició de llei de Catalunya
Sí que es Pot per evitar el tancament
de línies i centres a l’escola pública. El
text tenia la intenció d’acabar amb la
situació d’alarma i inestabilitat que viu
la comunitat educativa pel fet de no tenir clars un diàleg permanent, uns mecanismes transparents i unes prioritats
fixades a l’hora de decidir el tancament
o no de línies i centres.
En els darrers anys s’han tancat 476
grups d’infantil a la pública i 52 a la
concertada, i és evident, doncs, que
l’escola concertada gaudeix de privilegis que no té la pública. Al mes de
maig es va aprovar una proposta de
resolució per no tancar cap línia de
P3 al Baix Llobregat. Avui sabem que
se’n tancaran vuit. Aquests fets estan
posant la comunitat educativa contra
el Departament d’Ensenyament i evidencien la intenció d’estalviar diners
tancant escoles públiques.
La nostra diputada Jéssica Albiach ha
censurat la manca de concreció del
Departament en els criteris sobre el
tancament de centres, i ha demanat al
govern que “no tracti l’educació com
un mercat de regateig”, al·ludint al ball
de xifres sobre les línies que es tancarien el curs vinent que la conselleria
ha anat comunicant. Amb el suport de
pares, mares, sindicats i municipis, Sí
que Podem.
Inmaculada Sánchez Fernández
Portaveu del Grup Municipal d’ICV Els
Pallaresos

PER UN FUTUR NET D’ASSASSINS
Benvolguts veïns i veïnes, quan aquesta publicació sigui a les vostres mans,
molt probablement el dictador i assassí Francisco Franco ja no serà “alcalde
honorífic i perpetu del municipi dels
Pallaresos”; (malauradament, encara
queden els seus hereus polítics).
Són aquests últims els que impedeixen
reparacions tan demanades com ara
la revisió de la sentència i condemna a mort del nostre president Lluís
Companys i molts d’altres. Els que no
permeten l’excavació de les múltiples
fosses comunes on hi ha enterrades
milers de persones que van ser represaliades pel sol fet de ser fidels a la República.
Tanmateix, a hores d’ara aquesta República ja ens queda petita. Veiem que
a nivell de l’Estat no tenim interlocutors, i que amb més o menys matisos
ens neguen la possibilitat d’exercir
amb llibertat la realització d’un referèndum que ens permeti conèixer la
decisió dels nostres compatriotes. Uns,
com el PP, que no volen sentir a parlar
de modificar la Constitució; els Ciudadanos, que desitjarien canviar-la per
recentralitzar-la encara més; el PSOE,
que promet modificar-la (no sabem en
quin sentit ni amb qui compta), o els
de Podemos, que parlen d’un referèndum acordat amb l’Estat com si això
fos possible amb els partits abans esmentats.
Per tant, ara solament ens cal treballar
per aconseguir una República Catalana que vetlli pels seus ciutadans, i que
aquests no hagin de patir un Estat en
contra. Cal donar suport al nostre Parlament, alhora que se li reclami el màxim esforç per tirar endavant les lleis
(principalment la de transitorietat jurídica) i que això ens permeti avançar
en la nostra sobirania.
Miquel À. Granero
ERC-MES-AM

grups municipals
QUO VADIS
Como algunos de ustedes saben, me gusta
mucho la Historia; sobre todo porque sin
ella es imposible considerar el presente.
Sin ella, se haría muy cuesta arriba saber
cómo diablos, para bien o para mal, el ser
humano ha llegado hasta aquí.
Sin duda, desde el principio, la Historia
ha sido manipulada por unos y otros, y
los municipios no escapan a esta manipulación. Nada escapa a eso. De ahí que
sea importante no tragarse una fuente a
palo seco, sino abrir el abanico, leer mucho, comparar y oponer autores diversos.
Diferentes puntos de vista. Nada hay menos digno de confianza ni más peligroso
que quien lee un solo libro o escucha a un
solo político. Leer muchos libros, escuchar muchas voces, otorga lucidez crítica, fundamental a la hora de moverse por
el impreciso paisaje de la memoria y de
la vida. Ayuda a extraer lecciones, digerir
contenidos, detectar manipuladores. Y
también a detectar “imbéciles”.
Los presupuestos del Estado de estos últimos años son los que peor trato han dado
a Catalunya en términos de inversión en
relación con el conjunto del Estado de los
últimos 20.
En el Estatut de Catalunya se preveía que
la inversión destinada a la comunidad
fuera el equivalente a su peso en el PIB
durante una serie de años. Era lo que se
conocía como la disposición adicional
tercera, que apenas se cumplió ningún
año. Con aquella disposición se pretendía
compensar en parte el déficit histórico de
inversiones del Estado en Catalunya. Las
cifras quedan muy lejos de aquel compromiso pasado y únicamente incrementan
el déficit fiscal histórico.
Si Cataluña no recibe lo suficiente, ningún municipio catalán recibirá “lo que
necesita” y, en definitiva, somos los ciudadanos de a pie los que sufrimos en
nuestras carnes el día a día de esa falta
de inversión.
La pregunta es fácil: sabiendo esto, escuchando, leyendo, ¿cómo es posible que
tengamos unos resultados electorales
como los que ha tenido España últimamente? Está claro que aquí falla algo, y
ese “algo” es, sin duda, la cultura general.

“Aquests són els meus
principis; si no li agraden, en
tinc d’altres”
Ja fa més d’un any de nou govern a
l’Ajuntament i continuem insistint en
el desfasat salari del nostre alcalde. Un
salari vergonyosament alt per les hores
declarades de feina. En total, 15.000 €
a l’any per un treball de 2 hores i 30
minuts.
Aquestes poques hores de feina efectiva del nostre alcalde, i no oblidem
els seus companys de govern, en relació amb el seu salari mensual, fa més
que perfecte allò de l’“ets molt car de
veure”, a més de ser una frase molt utilitzada últimament per molts dels nostres veïns i veïnes.
Trobem que hi ha una gran davallada
en recursos destinats a accions socials i en canvi un gran augment de la
despesa per a la realització de festes i
“festetes”. Els nostres dirigents deuen
ser ferms creients de donar al poble pa
i circ per mantenir-lo content, però ja
els diem nosaltres que el nostre poble
no n’està gens, de content.
En l’anterior BIM, Independents dels
Pallaresos parlava de la ideologia. Esperem que aquest regidor pregunti als
seus socis de govern de CDC i ERC quina ideologia segueixen, atesa la seva
votació a la presidència del Congrés
dels Diputats a Madrid, ja que sembla
ser que, gràcies a l’abstenció d’ERC i
alguns vots a favor d’Ana Pastor per
part de CDC, al final la presidència
del Congrés continuarà en mans de la
dreta espanyola. Aquella Espanya de
la qual quan convé en reneguen i quan
convé l’afavoreixen.
I acabarem amb aquella frase dels
germans Marx: “Aquests són els meus
principis; si no li agraden, en tinc d’altres”.
Per últim, vull agrair la participació de
les persones que van exercir el seu dret
a vot en les passades eleccions generals
del 26-J, i especialment la dels votants
que van confiar en el PSC.

NO NOS ENGAÑEMOS
En las últimas elecciones generales del
26-J, los catalanes y el resto de españoles hemos votado concordia y no odio,
unidad y no secesionismo, igualdad y
no discriminación, Constitución y no
“liberticismo”. Pero también hemos
escogido entre el asco y la ruina.
La ciudadanía ha rechazado a los extremistas, a los radicales y a los secesionistas, porque nos llevan a la ruina
económica y social. El asco es la corrupción que mancha todo el país y al
que todos deseamos que se ponga fin y
se castigue. Que la Ley caiga con toda
su fuerza y peso sobre los corruptos y
corruptores.
En el Partido Popular nos ha faltado
humildad y nos ha sobrado corrupción. Pero aquellos políticos y partidos
políticos que dan lecciones de ética y
moral sobre la corrupción no pueden
tirar la primera piedra.
Esa izquierda, ese populismo y esa
falta de sentido de Estado hubieran
arruinado y destruido nuestra economía y nuestra convivencia. Nos hubieran llevado a la miseria, al peronismo
económico y a hundirnos en el siniestro pozo del despotismo, la desmoralización, la corrupción y la bronca permanente.
La sociedad espera principios, ética,
solidaridad y concordia.
Jaime Joaquín Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
Els Pallaresos

Grup Municipal d’UNIM-PSC
Jordi Sans Ferrer

Xavier Marcos Tuebols
Independents dels Pallaresos
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entitats
ENTITATS

TRASLLAT PROVISIONAL DEL LOCAL DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Durant aquest mes d’agost el local de
Càritas Interparroquial dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfí, situat al carrer Alt, 6, s’ha traslladat provisionalment, per un període de dos anys, a un
altre espai situat al carrer Prolongació
de Raval, 4, dels Pallaresos. S’informa
a tothom que necessiti adreçar-s’hi que
l’horari d’atenció a l’usuari serà di-

lluns, dimarts i dimecres a la tarda, a
partir de les 17.30 hores.
Des d’aquesta publicació es vol agrair, a
tots els voluntaris i col·laboradors que
han participat en el trasllat de l’equipament i els aliments, el temps i el treball
dedicats per tal que el servei pugui continuar prestant-se amb tota normalitat.
Gràcies per ajudar-nos a ajudar!

25è ANIVERSARI DE L’AFER DE LA DONA
Les dones, de la mateixa manera que els
homes, també fan història. Han jugat i
juguen un paper molt important en la
transmissió de la cultura i de la llengua,
i en aquesta línia neix l’Afer de la Dona.
Als seus inicis un grup de dones es
reunien per fer tapissos, fins que el
7 de juny de 1991 es van inscriure al
Registre d’Associacions de la Generalitat com a entitat sense ànim de lucre.
Constava de la corresponent Junta
Rectora i 21 sòcies. Actualment està
formada per unes 115 sòcies d’entre 30
i 90 anys, aproximadament, i continua
amb els mateixos objectius d’organització i creació d’activitats formatives i
culturals.
Les sòcies poden participar en els
cursets de pintura, manualitats, restauració i cuina que s’organitzen habitualment. Un cop l’any també es fan
exposicions, excursions i trobades, i es
participa en esdeveniments benèfics
com La Marató de TV3.
El dia 8 d’octubre se celebren els 25

L’HUMOR
D’EN NAPI
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anys de la seva creació, i per commemorar l’efemèride el nostre municipi
organitzarà la Trobada Anual de Dones
del Tarragonès. I pròximament s’oferiran noves activitats, com ara cursets de
patchwork i risoteràpia, així com altres
que puguin ser aportats per les seves
sòcies.
En aquest petit homenatge és important recordar la tasca que moltes dones

han fet per tirar endavant l’associació,
i al capdavant de totes elles les seves
presidentes: la Concepció Pons, l’Aurora Vadillo, l’Esperança Caballé, la
M. del Carme Poy, la M. Àngels Buch,
l’Esther Jové i la Pepi Fernández. Sense elles i moltes altres dones que han
format part de les diverses juntes no
seria possible celebrar aquest 25è aniversari.

serveis
L’Ajuntament dels Pallaresos disposa d’un servei de

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

Aquesta recollida es fa una vegada al mes. Si teniu andròmines per casa
i us en voleu desfer, truqueu a l’Ajuntament (977 610 600 / 977 610 627), de 9 a 13 h,
i us informaran del dia que us les passaran a recollir.

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 Correus
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 masclista
900 900 120
Farmàcies de guàrdia
www.coft.org

CALENDARI DE LA 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 DE 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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Vine a la

7a Castanyada
amb la Colla Gegantera dels Pallaresos

21.30 h. SOPAR, CASTANYES, VI DOLÇ 10
€
I AMBIENTS TERRORÍFICS
,
22.30 h. AMBIENTS TERRORIFICS 3
€
+ CASTANYES I VI DOLÇ
... I DISCOTECA FINS A LA MATINADA
Per al sopar l’aforament és limitat a 180 persones

Organitza:

Dilluns 31 d’octubre a les 21.30 h

AL LOCAL MUNICIPAL DELS HOSTALETS
VENDA DE TIQUETS A L’AJUNTAMENT
FINS AL 28 D’OCTUBRE

Col·labora:

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

