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EDITORIAL
 Estimats veïns, estimades veïnes,
Fa gairebé tres anys que soc regidora 
d’aquest Ajuntament. Ha estat tot un repte, 
en el qual he vist de prop els problemes i les 
inquietuds dels veïns i veïnes del municipi.
Una de les coses que em van motivar per en-
trar a formar part d’un grup polític és poder 
canviar coses i situacions que no veia justes. 
Com a regidora de Sanitat, això em va dur 
a lluitar per un projecte que feia anys que 
estava damunt la taula: el nou Consultori 
Local dels Pallaresos.
Com a veïna, pensava que el nostre muni-
cipi es mereixia donar un servei més digne 
a tots els ciutadans. Tot i tenir uns grans 
professionals, l’edifi ci on ha estat ubicat fi ns 
ara el consultori no té els serveis adequats 
perquè els professionals que hi treballen pu-
guin prestar un servei d’acord amb la seva 
categoria.
Després de diverses converses amb el gerent 
de Sanitat i la directora dels EAP Tarragona 

5 i Tarragona 7 (CAP Sant Pere i Sant Pau i 
CAP Sant Salvador), es va poder desencallar 
aquest projecte que, per diverses situacions, 
no s’havia pogut portar a terme.
Dia a dia veiem com va prenent forma. El 
nou edifi ci del Consultori Local de Salut dels 
Pallaresos aixeca les seves parets i comen-
ça a prendre forma. Des de la Regidoria de 
Sanitat animem tota la gent dels Pallaresos 
a venir al nou Consultori Local. D’aquesta 
manera, aconseguirem millors prestacions 
i millor qualitat, donat que si la ràtio aug-
menta, podrem disposar d’un segon metge 
de capçalera, obrir alguna tarda i gaudir de 
serveis dels quals ara mateix estem limitats.
Mentre esperem la inauguració d’aquest 
nou edifi ci, ens seguim preocupant per la 
salut de tots els veïns i veïnes del munici-
pi, com ho demostra el fet que hem adquirit 
nou material mèdic per facilitar la feina dels 
nostres professionals.

NOU EqUIPAMENT MèDIC 

Al consultori local seguim oferint els millors 
serveis per als nostres pacients. La Regido-
ria de Sanitat ha adquirit un nou dermatos-
copi perquè els usuaris del consultori gau-
deixin d’un millor servei.
La dermatoscòpia és una tècnica gens in-
vasiva que s’utilitza per diagnosticar clíni-
cament lesions cutànies, principalment les 
pigmentades. Gràcies a aquest mètode, el 
metge pot estudiar la pell observant estruc-

tures que no són identifi cables amb una ex-
ploració visual. En el cas del melanoma, la 
dermatoscòpia cobra encara més importàn-
cia, al permetre’n la detecció precoç. 
En l’actualitat hi ha equips digitals que no 
solament permeten la visualització de la le-
sió, sinó que també enregistren les imatges 
en un format digital, de manera que el met-
ge pot avaluar l’evolució de la taca o la  lesió 
sospitosa.
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Maite Llonch
Regidora de Sanitat



Mentre esperem la fi  de les obres del nou Consultori Local de 
Salut dels Pallaresos, i després de diverses converses, us tras-
lladem la informació que ens ha fet arribar Lourdes Clotas, 
directora dels EAP Tarragona 5 i Tarragona 7 (CAP Sant Pere i 
Sant Pau i CAP Sant Salvador), per a tots els nostres usuaris.

A partir del darrer trimestre del 2018 podrem disposar del 
nou edifi ci del Consultori Local de Salut dels Pallaresos. 
S’ubicarà a l’avinguda Prats de Molló, a prop d’on es troben 
altres instal·lacions d’àmbit local com l’Ajuntament, escoles, 
institut i espais esportius, i situat a 1.500 metres del nucli 
antic del municipi. El centre s’ubicarà en una àrea verda, 
amb espais amplis i lluminosos.
La construcció del nou Consultori Local ens donarà l’opor-
tunitat de millorar la qualitat del servei que s’ofereix a la 
població de referència. El nou local disposarà d’espais ade-
quats, sense barreres arquitectòniques, on es podran oferir 
serveis bàsics de salut en horari de matí i tarda, sempre en 
funció de la població adscrita.

espais disponibles al centre:
- Sala d’atenció per a urgències i emergències, que inclou 

tots els dispositius necessaris per aplicar una atenció de 
suport vital bàsic (urgència vital immediata).

- Espai separat per a l’atenció pediàtrica i l’atenció d’adults.
- Sala d’extraccions. 
- Espais per oferir xerrades, tallers i sessions d’educació sa-

nitària a la població.
- Espai d’acollida al ciutadà per fer tots els tràmits que re-

quereixen certa intimitat.

Cartera de serveis (la pròpia de qualsevol Àrea Bàsica 
de salut):
- Atenció pediàtrica a demanda i urgent, a càrrec d’un fa-

cultatiu especialista en pediatria i d’una infermera pedià-
trica.

- Atenció a la població adulta a demanda, urgent i a do-
micili, a càrrec de facultatius especialistes en medicina 
familiar i comunitària i infermeres d’atenció primària.

- Servei de teledermatologia i crioteràpia.
- Tècniques pròpies d’atenció primària: petita cirurgia, es-

pirometria, Doppler, etc.

Els professionals que donaran cobertura a l’activitat assis-
tencial seran els que treballen al CAP Sant Salvador, junta-
ment amb els que ja estan treballat a l’actual consultori dels 
Pallaresos.
Valorem molt positivament poder disposar fi nalment al mu-
nicipi dels Pallaresos d’un equipament de salut adequat a les 
necessitats de la nostra població.

L’ABANS I EL DESPRÈS DEL NOSTRE CONSULTORI! 

 

 

L’ABANS I EL DESPRÈS DEL NOSTRE CONSULTORI! 

 

 

 EL NOU CONsULTORI LOCAL 
DE sALUT DELs PALLAREsOs
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Estat actual de les instal·lacions

Projecte en execució



ACTIVITATS
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TIÓ DE NADAL
Un any més durant les fes-
tes de Nadal, els més petits 
del poble van poder fer ca-
gar el tió, enguany al vestí-
bul de l’Ajuntament, que es 
va omplir amb més d’una 
cinquantena de nens que, 
juntament amb les dues 
exploradores arribades al 
poble, van fer que, a cops 
de bastó, el tió els repartís 
un munt de llepolies. 
L’acte va ser amenitzat amb 
balls i jocs, i fi ns i tot els 
nens es van poder pintar la 
cara amb els seus personat-
ges preferits. 

         FEsTEs DE NADAL I sANT sEBAsTIÀ
Durant les festes passades vam poder 
gaudir d’una diversitat d’actes per a 
tota classe de públic. La Coral Nova 
Unió ens va ambientar el Nadal i vam 
poder gaudir de la música tradicional 
que ens van interpretar, i la Cobla Reus 
Jove, amb l’audició i ballada de sarda-
nes, ens va acostar més a la cultura 
catalana.
Els més petits van xalar de valent amb 
els tallers infantils, infl ables, l’actu-
ació infantil de GIL, cinema amb la 
pel·lícula Tadeo Jones 2, el 1r Torneig 
Clash Royale i el Circ Hula, entre d’altres. S’ho van passar pipa!

PATGE REIAL I CAVALCADA DE REIs
 Com no podia ser d’altra manera, el 5 de gener va ser la nit més màgica de l’any, però abans, 
el 30 de desembre, el patge de Ses Majestats els Reis d’Orient ens va fer una visita perquè els 
nens i nenes del poble poguessin dur les cartes amb els seus desitjos i explicar-li tot el que 
havien demanat. Durant el matí d’aquell dissabte l’Ajuntament va ser un formiguer de nens 
i nenes que, amb les seves cartes i desitjos, van omplir les capses del patge reial.
Arribava la nit més màgica de l’any. Els Reis d’Orient feien la primera parada a la Re-
sidència Nostrallar per repartir desitjos i caramels entre els avis i àvies. Tot seguit es 
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Per Cap d’Any, la Girasol ens va dur al 2018, tota una nit i matinada de festa 
i disbauxa. Vam ballar amb grups  d’aquí, com Chicanos, un grup consolidat, 
i Copia de Seguridad, un grup de joves del nostre municipi que ho donen 
tot a cada concert. I també van passar per la carpa altres formacions com 
la Stromboli, Ruben’s, l’Orquestra Himalaya i Hey Pachucos, que ens van 
portar festa i diversió.
I no ens oblidem tampoc de les entitats del nostre municipi, la Colla Gegan-
tera i el Ball de Diables, que ens van fer viure la festa de valent!

van dirigir fi ns a l’Escola Sant Sebastià, des d’on, juntament 
amb el grup d’animació de dibuixos infantils i superherois i 
pujats a les seves carrosses, es van traslladar a l’Ajuntament. 
Allí van dirigir unes paraules a petits i grans, amb instrucci-
ons sobre el que havien de fer una nit tan especial: sabates 
al balcó, menjar per als Reis i beure per als camells. Final-
ment, la rua es va dirigir a l’església per fer l’ofrena al Nen 
Jesús i en acabat cap a la carpa, on van repartir els regals 
més esperats. 



CAR-
NA-
VAL

2018
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Més de sis-centes persones 
van participar enguany al 
Carnaval dels Pallaresos a 
través de setze comparses 
que van desfi lar pels carrers 
del poble mostrant les seves 
disfresses, maquillatges i 
coreografi es. Fades encan-
tades, aus fènix, bombers i 
molts personatges més van 
omplir els carrers del poble 
amb música i llums. 
De les setze participants, 
set eren concursants de 
fora del municipi. La gua-
nyadora va ser la compar-
sa Unió, amb una original 
disfressa de bombers. La 

resta de comparses locals es van repartir els tres pre-
mis restants:
- Primer premi i Rei Carnestoltes 2019: Club excursio-

nista sense Fronteres
- segon premi i Concubina 2019: Club Patí Fènix 
- Premi a la disbauxa: Club excursionista sense Fron-

teres
Un cop acabada la rua, dins la carpa es va fer la tradicional 
lectura de parlament del Rei Carnestoltes a càrrec del Ball 
de Diables dels Pallaresos, i seguidament el sopar i ball amb 
el DJ Rayo.
Diumenge va ser el torn de passar de la disbauxa i l’eufòria 
carnavalera a l’Enterrament de la Sardina. Organitzat pel 
Ball de Diables dels Pallaresos, es va muntar la casa mor-
tuòria al vestíbul del Centre Jujol, per després transportar 
el fèretre a la foguera davant de l’Ajuntament i fer la crema, 
amb la posterior lectura del testament i el veredicte del con-
curs de disfresses de Carnaval. 
Esperem que el Carnaval dels Pallaresos esdevingui un re-
ferent i que any rere any comptem amb  la participació de 
més comparses que omplin de festa i disbauxa els carrers 
del poble. 
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EsqUIADA JOVE
El cap de setmana del 23 al 25 de febrer els joves dels Pa-
llaresos van participar en l’Esquiada Jove, organitzada per 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, a l’estació d’esquí 
de Masella. La sortida, de dos dies, estava inclosa en el Pla 
d’Actuació Anual de Joventut dels Pallaresos, que rep el su-
port de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputa-
ció de Tarragona.
Més enllà d’una alternativa d’oci, es considera també una 
oportunitat única de convivència i intercanvi, de promoció 
de l’esport com a element de cohesió i de treball de conductes 
saludables, i també per detectar i recollir les necessitats del 
jovent del nostre poble.

L’experiència va ser valorada molt positivament per tots els 
joves participants i pel regidor, que ja estudia una Setmana 
Jove de cara a l’exercici 2019. 

El dia 6 de març, i a petició de l’Associació 
de la Gent Gran, el regidor d’Urbanisme, Xa-
vier Marcos, va oferir una xerrada explica-
tiva amb el títol “els Pallaresos, present, 
passat i futur”. Degut a la bona acollida 
que va tenir, la xerrada tornarà a repetir-se 
properament. La data s’anunciarà oportu-
nament a les xarxes socials de l’Ajuntament.

 ACTIVITATs DE LA BIBLIOTECA
Des del mes de gener, la Biblioteca Municipal Mercè 
Rodoreda ha estat carregada d’activitats, com ara les se-
güents:
-  Xerrades sobre com millorar la salut o com infl ueixen 

les emocions.
-  Acostem la Biblioteca a la Llar de Colors explicant-hi 

què hi poden trobar i com s’hi ha d’estar, entre altres 
qüestions.

-  Els divendres, els més petits poden familiaritzar-se 
amb l’entorn.

-  Contes populars llegits per membres de l’Associació de 
Jubilats.

-  Visites escolars dels diferents centres educatius del poble.
-  Muntatge de racons de lectura a l’Escola Arquitecte Ju-

jol, amb llibres, contes, revistes, etc.
-  Club de lectura amb un grup d’usuaris que llegeixen un 

mateix llibre per després debatre, comentar i compartir 
les experiències que la lectura els ha proporcionat.

-  Creació del servei virtual de la Biblioteca, amb cerques 
al catàleg, renovació de llibres, etc.

Aquestes són algunes de les activitats que s’han dut a ter-
me durant el primer trimestre de l’any 2018, i només són 
un petit tast de totes les que es programaran aviat i que 
de ben segur acostaran als veïns i les veïnes la Biblioteca, 
que està al seu servei.

DIA MUNDIAL DE LA POEsIA
El 21 de març es va celebrar a la Biblioteca Municipal 
Mercè Rodoreda el Dia Mundial de la Poesia. Durant la 
jornada la poeta local Isabel Ribera i el Grup Sirventès ens 
van obsequiar amb la lectura de poemes propis, recitats i 
acompanyats musicalment. Sens dubte, una gran actua-
ció de la qual vam poder gaudir en un dia tan assenyalat 
en el calendari cultural, una gran festa de la paraula i de 
 les lletres per a la qual el poeta valencià Marc Granell va 
escriure el poema “La poesia”.

LA POEsIA
És el foc i és la neu, és la tristesa
i és el crit que desperta l’alegria
i ens fa llum les tenebres que habitàvem
com un costum antic d’àngels caiguts.
És el pont i és el riu, és la memòria
que obri escletxes de mel en la ferida
fonda i roent que ens cava precipicis
insalvables al bell mig de les venes.
És la mar i és la senda, és el desig
que crea com cap déu futurs més savis
i funda uns altres mons que es fan possibles
si el cant esquinça vels i fon les ombres.

Marc Granell 
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UN ALTRE COP HEM DE PARLAR 
DE LA IL·LUMINACIÓ AL NOsTRE 
POBLE
Tal com ja hem comentat en altres ocasions, degut a la fei-
na no feta en legislatures anteriors, ara hem de córrer tots 
per intentar adaptar-nos a la normativa vigent al més aviat 
possible. Com ja sabeu, la Directiva Europea 245/2009 ens 
va abocar a la retirada dels llums de vapor de mercuri; con-
cretament, el 31 de desembre de 2016 era el termini fi xat 
per la llei. Des que l’actual equip de govern vam entrar a 
l’Ajuntament, cada any hem anat fent tot l’esforç possible 
per complir la normativa. El resultat de la feina feta fi ns ara 
és el següent:
- Semàfor al c. Jujol amb ctra. TV-2236 (setembre 2016)
- Substitució de dues columnes a la pista esportiva de l’IES 
(setembre 2017)
- Enllumenat nou al nucli antic, quadres A i X (octubre 2017)
- Substitució de 82 lluminàries amb globus de vapor de mer-
curi per d’altres amb tecnologia LED a la zona d’Hostalets 
(abril 2018)
Carrers:
– Baix Ebre 5 un.
– Baix Llobregat 6 un.
– Baix Penedès 3 un.
– Anoia  7 un.
– Terra Alta 8 un.
– Alt Penedès 8 un.
– Ribera d’Ebre 10 un.
– Alt Camp 4 un.
– Segrià  11 un.
– Tarragonès 10 un.
– Garrigues 10 un. 

MOBILIARI 
URBÀ
Darrerament s’han 
instal·lat una sèrie 
de papereres noves, 
repartides arreu del 
poble, per ajudar a 
mantenir-lo en millors 
condicions de neteja. 

CONTINUEM AMB LA PLANTADA 
D’ARBREs
Conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, durant 
el mes d’abril s’han plantat cinc arbres nous al Col·legi Sant 
Sebastià, i cinc més a la pista de Pallaresos Park. Aquestes 
plantades amplien el saldo positiu existent avui dia pel que 
fa a plantada d’arbres, i la intenció d’aquest equip de govern 
és acabar la legislatura amb un increment dels elements ar-
boris a les zones urbanes del nostre municipi. 

MEsURADORs DE CLOR
Ematsa està col·locant una sèrie de mesuradors de clor en 
línia per tal d’adaptar les nostres instal·lacions a la norma-
tiva vigent i així poder assegurar encara més la qualitat de 
l’aigua de consum diari. 

LA BRIGADA I LEs EsCOLEs
La nostra Brigada Municipal continua treballant per a 
totes les regidories. En aquest cas, sota la direcció de 
la Regidoria d’Ensenyament ha estat fent una sèrie de 
millores per als nostres infants a les escoles. 
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Normalment fer obres signifi ca produir molèsties als ciuta-
dans, però no podem deixar de banda que són necessàries 
per aportar una millor qualitat de vida per a la població en 
general. L’empresa Endesa està instal·lant un nou cable de 
suport de la xarxa elèctrica del poble. Evidentment, aquest 

fet comportarà uns dies d’incomoditats a la via urbana per 
les quals demanem disculpes, però creiem que són neces-
sàries per al bon funcionament de les instal·lacions elèctri-
ques del municipi.

MÉs OBREs

INCIVIsME CONsTANT
un cop més, demanem la col·laboració de la 
població per ajudar-nos a erradicar l’incivis-
me que sembla estar arrelant al nostre poble. 
l’estreta col·laboració entre l’Ajuntament i 
els mossos d’esquadra ja està donant resul-
tats, encara que no els sufi cients per elimi-
nar del tot aquesta malaltia que està patint el 
nostre municipi. les destrosses fetes durant 
els mesos de març i abril superen de llarg els 
3.000 €, els quals, no cal dir-ho, paguem tots 
els veïns, cosa que no agrada a ningú, i és per 
això que us demanem la vostra col·laboració. 

TAMBIÉN NOs 
EqUIVOCAMOs… 
y TENEMOs qUE 

RECTIFICAR 

Las mejoras en el callejón 
entre les calles Nou i Sant 
Sebastià –estado del suelo, 
escaleras nuevas y rampa 
nueva– fueron realizadas 
hace pocos meses. Aun cum-
pliendo la normativa exis-
tente en lo referente a ram-
pas, nuestro amigo Paco nos 
demostró que la nueva no 
era adecuada para las sillas 
de ruedas actuales, por lo 
que próximamente procede-
remos a mejorarla siguiendo 
sus consejos. Gracias, Paco.
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PLAN RENOVE
Los días de lluvia no nos paran. Un centenar de vallas pro-
piedad del Ayuntamiento han sido reparadas y pintadas de 
nuevo por los miembros de la Brigada Municipal. ¡Que nadie 
diga que la Brigada no trabaja, porque no paran! Una vez 
más, como responsable de la Brigada, quiero manifestar mi 
agradecimiento a este colectivo por su dedicación y trabajo. 

CEMENTIRI
Continuant amb la col-
laboració entre les regidoria 
de Cultura i Serveis per a les 
millores del cementeri mu-
nicipal, la Brigada ha millo-
rat força la façana amb una 
bona capa de pintura blan-
ca. Properament s’engegarà 
la segona fase de la remode-

lació del cementeri, consis-
tent en el repicat de part de 
l’antiga façana, l’arrebossat 
de les torres tant per fora 
com per dins, la construcció 
d’escales noves i l’adequació 
d’una zona de repòs per als 
visitants. 

VOREREs
S’ha fet esperar, però per fi  ja 
tenim la vorera que faltava 
entre el carrer Cometa i el 
carrer Tarragona. Inexplica-
blement, aquesta vorera no 
existia, ni tampoc una porta 
a l’entrada del magatzem de 
la Brigada Municipal. Ara ja 
la tenim acabada, i això mi-
llorarà substancialment l’ac-
cés dels vianants a la zona i 
la seguretat del mateix Ajun-
tament. Així mateix, i en la 
mesura que puguem, anirem 
millorant l’estat d’altres vo-
reres del nostre municipi. 

JA FALTA MENys! 
les obres de la Pista Polivalent avancen a un ritme 
inferior al desitjat a causa del mal temps, però avan-
cen, que és el que val. el dia 22 de febrer es van 
aprovar les clàusules per a l’adjudicació de la sego-
na fase de la pista, i aviat ja començarem a aixecar 
parets. 



11

POL FERRER, JUGADOR ALEVÍ DELs PALLAREsOs
Aquesta vegada l’entrevista té com a protagonista Pol Ferrer, veí dels Pallaresos, un juga-
dor aleví que pot arribar a triomfar en el món del futbol. el Pol és un noi, amic o company 
com qualsevol altre dels Pallaresos, que estudia, juga amb els seus amics i, a més, fa es-
port. les seves qualitats esportives han fet que equips de tot arreu es fi xin en ell, i potser 
algun dia arribarà molt lluny en el món d’aquest esport tan competitiu i tan dur.

Data de naixement i lloc on vius? 
Vaig néixer l’11 de setembre del 2006 i 
visc als Pallaresos.
On estudies?
Estic estudiant a l’Escola Sant Sebas-
tià dels Pallaresos i estic molt content.
En quins equips has jugat?
Vaig iniciar-me al CFB Pallaresos, des-
prés vaig fi txar pel Reus Deportiu, i ara 
acabo de jugar amb la Selecció Cata-
lana el Campionat d’Espanya Sub-12.
Campionat d’Espanya sub-12? Com t’ha 
anat?
Doncs hem quedat subcampions d’Es-
panya. Vaig ser escollit després d’una 
preselecció de 25 jugadors i 8 convo-
catòries en què només van quedar 14 
jugadors de tot Catalunya.
què t’ha semblat?
Una experiència única i inoblidable.
quants gols has marcat?
3 gols.
I l’any vinent on jugaràs?
L’any que ve jugaré al RCD Espanyol 
i viure a la Ciutat Esportiva Dani Jar-
que.
Defi neix-te com a jugador.
Soc extrem, ràpid, molt físic i amb gol, 
però em considero poc egoista i molt 
passador.
sempre has jugat a la mateixa posició?
No, als Pallaresos vaig jugar de mig.
I si parlem de sistemes de joc, a quin 
creus que t’adaptes millor?
A mi em va molt bé i m’adapto al 2-3-1.
què t’agradaria del teu equip i què en 
destacaries?
Que sempre tingués la pilota i que 
sempre jugués molt ofensiu.
què és el que més t’agrada d’aquest 
esport?
Les emocions i sensacions d’alegria 
que es viuen dins del camp.
I el que menys?
Doncs res, perquè m’agrada tot.
quin ha sigut el teu millor moment des 
que jugues a futbol?

El seguiment per voler fi txar-me del 
Reus, el València i l’Espanyol.
I el pitjor?
Perdre la fi nal del MIC d’Andorra con-
tra el Barça als penals, tots els com-
panys ho vam passar molt malament.
Creus que hi ha camaraderia i bon am-
bient en el futbol?
Sí, és un joc col·lectiu i n’hi ha d’haver.
I en els teus equips?
Sí, esclar, també!
Vinga, que ens n’assabentem tots: ets 
dels més gamberrets de l’equip?
Ha ha ha…! [riu mirant els seus pares]. 
Regulín, regulín…
I ara no et posis vermell… Es lliga molt 
sent futbolista? Tens nòvia?
No i no. De moment encara soc petit.
L’esport i els estudis són compatibles?
Sí.
què t’agrada més, el futbol o la Play?
Sense cap dubte, el futbol.
quin és aquell partit que mai podràs 
oblidar?
La fi nal de la Danone Cup a Barcelona. 
Vam guanyar el partit per 0-2 i els dos 
gols els vaig marcar jo.
Tens alguna mania abans d’un partit?
No, cap.
què et posa nerviós?
Res.
què et fa vergonya?
Parlar en públic.
No podries viure sense…?
Sense el futbol.
Una virtut.
Faig moltes assistències als companys.
Un defecte.
Soc massa exigent amb mi mateix.
Personalment, posa’t un adjectiu.
Bon company.
què trauries del món del futbol?
El fanatisme entre afi cions.
Imagina’t que aconsegueixes jugar a 
Primera Divisió i marques el teu primer 
gol. A qui el dedicaries?
A la meva família.

I ja que estem somiant, a quin equip 
t’agradaria jugar com a futbolista de 
Primera Divisió?
A l’Espanyol.
Com veu la teva família que juguis a 
futbol i la teva progressió?
Se senten orgullosos de mi.
Tens germans que també juguen a fut-
bol, no?
Sí, el meu germà Sergi i la meva ger-
mana petita Laia.
si no juguessis a futbol, què faries?
Faria esport, segur. M’agrada molt el 
pàdel.
El teu ídol?
Messi.
De quin equip ets?
Del Reus i de l’Espanyol.
On pots o vols arribar?
Vull ser jugador professional.
I per acabar, un desig.
Ser jugador de futbol d’elit.

L’ENTREVISTA
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LLAR DE JUBILATs
Aquest mes d’abril s’han iniciat, al local de l’Associació de 
Jubilats dels Pallaresos, unes sessions de ball en línia que 
han estat molt ben acollides per les gogoiaies del nostre mu-
nicipi, que d’aquesta manera complementen lleure i movi-
ment, tan necessaris tots dos per al manteniment de la salut 
de les nostres persones grans. 

ACTIVITATs PER A LA GENT GRAN
el mes de maig estarà carregat d’activitats organitzades 
per la Regidoria de Gent Gran i la llar de jubilats:
- tallers de cuina
- Xerrades de prevenció i salut
- tallers de gimnàstica i estimulació
- Curs de sardanes
- tast d’olis i vins
- Caminada popular
- exposicions
I moltes altres activitats. Podeu saber-ne més detalls a 
través dels canals ofi cials de l’Ajuntament, on trobareu 
tota la informació de cada activitat i de com fer  les ins-
cripcions. 

 AUDICIÓ DE NADAL DE L’EsCOLA DE MúsICA
Com ja és tradicional, l’Escola de Música dels Pallaresos va 
oferir l’audició de Nadal, enguany en un espai immillorable 
com és l’auditori de l’Església Evangèlica, que ens van cedir 
molt amablement.
Dels alumnes més petits als més grans van demostrar les 
seves habilitats amb instruments com la guitarra, el piano, 

la bateria, etc., i també amb el cant coral, amb un repertori 
de nadales típiques d’aquestes dates. 
Tot un recital d’aquests joves músics que de ben segur ar-
ribaran molt lluny. Un gran treball tant de professors com 
d’alumnes.

LECTURA DE CONTEs A LA MAINADA 
A LA BIBLIOTECA MERCè RODOREDA

El dia 23 de març, a les 17.30 h, i en el marc dels actes de 
padrinatge que l’Associació de Jubilats dels Pallaresos fa a 
la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda, la presidenta de 
l’Associació, Núria Minguet, va llegir el conte del Patufet per 
a la mainada més petita del municipi que havia estat con-
vocada. La lectura, que va ser escenifi cada per a una millor 

comprensió dels més menuts, formava part d’un cicle d’ex-
plicació de contes que durarà fi ns a fi nal d’any, i que cada 
últim divendres de mes, a la mateixa hora, té com a nar-
radors diferents membres de la Junta Directiva de l’entitat 
esmentada. Amb anterioritat ja hi havia intervingut Jaume 
Parés, vocal de l’entitat.
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FEsTA DEL PRIMER ANIVERsARI 
DEL CLUB PATÍ FèNIX

El 21 de gener passat, el 
poble dels Pallaresos va po-
der ser testimoni de la gran 
festa del primer aniversari 
del Club Patí Fènix, que va 
voler mostrar la seva vincu-
lació amb el poble i la seva 
intenció de continuar sent 
part del seu teixit associatiu 
per a la promoció de l’esport 
en el seu vessant més lúdic. 
La van muntar ben grossa! 
La festa, que va tenir lloc a 
la carpa situada davant de 
l’Ajuntament, es va transfor-

mar en un petit patinòdrom 
per rodar i fer diferents ac-
tivitats com el futroller, el 
rollerdance i salts d’altura 
amb patins, a més a més de 
les exhibicions que van fer 
les escoles de patinatge de 
velocitat i freeskate.
El colofó de la festa va ser 
un emotiu vídeo amb el re-
sum de l’any amb què el 
club va agrair la gran acolli-
da i escalf que rep de totes 
les entitats, associacions i 
comerços del poble. 

MILONGA ALs PALLAREsOs
El 3 de febrer passat, dins l’organització del Calçotango 
2018, es va poder gaudir d’una magnífi ca jornada de ball de 
tango a la carpa municipal dels Pallaresos.
Al voltant de dos-cents balladors de diverses ciutats catala-
nes, espanyoles i estrangeres van visitar el nostre municipi 
durant el dia. A la tarda, a la mateixa carpa, l’alcalde, Pep 
Nolla, va donar la benvinguda a tots els balladors, que van 
compartir el seu ball amb els nostres veïns.
Tots els participants van quedar molt agraïts i es van empor-
tar una experiència turística i de ball  dels Pallaresos molt 
satisfactòria.

 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
El Dia Internacional de la 
Dona d’enguany va ser espe-
cial, ja que va anar acompa-
nyat d’una vaga general que 
van secundar, segons els sin-
dicats, 5,3 milions de treba-
lladores i treballadors a tot 

l’Estat. Va ser, de fet, un dels 
8 de març amb més ressò 
des que se celebra aquesta 
data, i va servir per posar 
de manifest el rebuig social 
a la bretxa salarial, l’assetja-
ment i el repartiment desi-

gual de les tasques de la llar. 
La convocatòria d’una vaga 
feminista és un fet del tot 
insòlit. 
La presidenta de l’Associa-
ció Llar d’Avis dels Pallare-
sos, Núria Minguet Isanda, 

va ser l’encarregada de llegir 
el manifest. L’acte va tenir 
lloc a les 19.30 h al Saló de 
Plens del consistori, que es-
tava ple de gom a gom.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DELs PALLAREsOs

El Club Petanca Els Pallaresos està creixent de manera sa-
tisfactòria com a club gràcies als èxits esportius. Aquesta 
temporada el club ha assolit l’ascens a la Primera Divisió de 
la província de Tarragona. La temporada vinent serà la pri-
mera vegada en la història del club que els Pallaresos jugarà 
a la màxima categoria provincial.
Aquests èxits han començat a donar fruits, ja que gràcies a 
l’augment de llicències de jugadors, el club ha decidit crear 
un altre equip a la categoria de Tercera Divisió.
La directiva vol agrair el suport dels seus espònsors, Bar 
Restaurante Yoli i Ajuntament dels Pallaresos, així com feli-
citar  tots els jugadors i socis.

AsCENs
   A PRIMERA DIVIsIÓ
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COL·LABORACIÓ DE LA URV 
AMB L’EsCOLA AqUITECTE JUJOL
Ja vam anunciar en l’anterior escrit de la revista que col-
laboraríem amb la Facultat de Psicologia de la Universitat 
Rovira i Virgili per tractar la qüestió de l’absorció de l’ai-
gua. El projecte ve de la mà de la consciència i la posada 
en pràctica del pensament científi c. Val a dir que el tema 
de l’activitat és una excusa per engrescar l’alumnat a anar 
més enllà del plantejament inicial.
Un equip de mestres de la URV, encapçalats per Cristina 
V. i Maite N., juntament amb l’ajut de l’Aitor, un alumne 
en pràctiques de la mateixa universitat, implementen a les 
nostres aules metodologies científi ques d’una manera del 
tot motivadores i engrescadores per al nostre alumnat (i 
per al professorat). Una situació inicial genera un seguit de 

deduccions i una cadena d’esdeveniments… Res és el que 
semblava en primera instància. Hipòtesis, errors, replante-
jaments, solucions, teories, conclusions, són el fi l conduc-
tor del projecte: mètode científi c.
El professorat valora positivament no només la col-
laboració amb altres institucions, en aquest cas amb 
la Universitat de Tarragona, sinó les activitats que, com 
aquesta, enriqueixen tant l’alumnat com el professorat, 
aportant noves idees i noves maneres de fer dins l’aula.
Darrere d’aquest projecte hi ha un plantejament previ i un 
treball realitzat pels professionals de la universitat, amb la 
col·laboració de l’equip de mestres de l’escola. És l’inici d’un 
lligam i un seguit de propostes en comú. És l’inici d’un canvi.
Al professorat de l’escola ens fa analitzar i replantejar 
qüestions: És aquesta la línia d’actuació que volem seguir 
a les aules per apropar el coneixement a l’alumnat? És el 
camí per arribar ells mateixos a la resolució de confl ictes? 
Són les eines per cercar la informació, el que hem de mos-
trar a l’alumnat, i no pas la informació? És la il·lusió per 
aprendre el que fa arribar a la recerca innata d’informació, 
a les ganes d’aprendre i a l’aprenentatge natural?
Il·lusió i motivació. Necessitem el nostre alumnat, els nos-
tres fi lls i fi lles, il·lusionats per la vida, per les ganes de més, 
de descobrir, de replantejar-se i qüestionar-se fets… Necessi-
tem uns infants, uns joves, feliços d’estar a les escoles.
Gràcies a tots els que ens ajuden a créixer. En aquest cas, 
gràcies, Maite, Cristina i Aitor.
Escola Arquitecte Jujol 

LA LLAR OBTÉ EL DIsTINTIU 
D’EsCOLA VERDA
El 25 de novembre passat la Llar Municipal Llar de Co-
lors va rebre el distintiu d’Escola Verda de mans del di-
rector general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Ferran Mi-
ralles, i el subdirector gene-
ral d’Innovació, Formació i 
Orientació del Departament 
d’Ensenyament, Àngel Do-
mingo, en una trobada ce-
lebrada al Museu Agbar de 
les Aigües, a Cornellà de 
 Llobregat.

1,2,3… ALIMENTEM L’EsPERANÇA  
El Departament d’Ensenyament impulsa el Servei Comu-
nitari per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, 
amb la fi nalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la 
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de 
compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutada-
nia i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. 
Els dies 1, 2 i 3 del desembre passat, un grup d’alumnes de 
3r d’ESO, membres del Servei Comunitari de l’Institut Els 
Pallaresos, van participar com a voluntaris en el Gran Re-
capte d’Aliments que organitza Càritas. 
Hem d’agrair molt especialment l’entusiasme dels tutors 
de 3r d’ESO. La seva determinació, afegida a la bona fei-
na de Pep Salvadó, de Càritas Els Pallaresos, ens va portar 
l’agradable sorpresa de tenir 38 voluntaris, molts més de la 
dotzena que havíem previst. Va ser una lliçó edifi cant per 
a tothom veure aquest jovent de catorze anys implicant-se 
en una causa solidària amb la pobresa. Experiències com 
aquesta ens reconfortem com a docents. Podem imagi-
nar-nos el legítim orgull de les mares i pares d’aquests joves.
Per una cultura de la solidaritat, al servei de la comunitat i 
en defensa del bé comú, Servei Comunitari de l’Institut Els 
Pallaresos.
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PROJECTE LÒVA. EsCOLA sANT sEBAsTIÀ: L’ÒPERA COM A VEHICLE 
D’APRENENTATGE
Aquest curs els alumnes de 6è A de l’escola, amb l’ajuda de 
la nostra professora, estem creant una òpera original. El 
primer que vam fer va ser formar-nos com a companyia, su-
perant una sèrie de reptes, proposats per ella, que nosaltres 
hem anat aconseguint, perquè estem units i connectats per 
una espècie de cable imaginari i per l’energia positiva que 
ens transmetem els uns als altres.
Després, entre tots vam decidir el nom de la nostra compa-
nyia d’òpera, El Tren Fumilluminós: tren perquè un tren té 
vagons i estan units com nosaltres, i fumilluminós perquè 
dels nostres caps en surt fum amb idees brillants.
Cadascun de nosaltres va poder triar un ofici a desenvolupar 
dintre de l’òpera, i ara l’estem aprenent. Tenim una direc-
tora de producció, un regidor, cinc actors, cinc escriptors, 
cinc músics, tres escenògrafs i il·luminadors, tres documen-
talistes i relacions públiques i un maquillador i dissenyador 
de vestuari.
Perquè la nostra òpera tingui més suc, ens han visitat uns 
professionals del món del teatre, el cine i l’òpera, com ara 
l’actor Oriol Grau, l’escenògraf Joan Artí i la regidora del 

Teatro Real de Madrid, Pepa Hernández, que ens han ajudat 
donant-nos idees i consells.
Amb aquest projecte estem aprenent a treballar en equip, a 
valorar i respectar les opinions dels companys, a aprendre 
dels nostres errors, a fer la nostra feina amb esforç i il·lusió 
i sempre el millor possible, a buscar i trobar les metàfores 
en allò que ens envolta, a crear llaços imaginaris, a valorar 
a tothom per igual, a prendre les nostres pròpies decisions, 
a mirar les coses de la vida amb diferents perspectives i, en 
definitiva, a decidir el nostre propi camí a la vida.
Si voleu mirar els nostres avenços i reptes, consulteu el nos-
tre blog: eltrenfumilluminos.blogspot.com.

COPA CANGUR 2018
Ens encanten les matemàtiques. Aquest és el nostre punt 
de partida. Trobem interessant treballar en equip, sobretot 
amb amics i companys: millor col·laborar que competir en-
tre nosaltres. 
La Copa Cangur és un esdeveniment que es va celebrar al 
mateix centre, ja que era seu organitzadora, el dijous 25 de 
gener, a les 4 de la tarda. El centre aportava quatre equips 
dels setze que hi participaven. 
Vam arribar a l’institut pensant que la gent que hi havia de 
competir era molt millor, però confiàvem a fer un bon paper. 
Ens van distribuir per grups d’alumnes de 2n i 3r d’ESO de 
cada centre participant i es va fer una foto molt ben ambi-
entada per a l’ocasió. 
Poc després, vam entrar tots plegats al gimnàs per seure a 
les taules assignades per sorteig. Un cop preparats, es van 
repartir els problemes i es va donar el tret de sortida. Ens 
vam posar tots a pensar!

La prova va transcórrer de la següent manera: al principi 
anàvem tots els dels Pallaresos al darrere, però a mesura 
que transcorria el temps vam anar encertant respostes, de 
tal manera que vam avançar la resta de grups fins que, al 
final, vam quedar tots dins dels deu primers llocs de la clas-
sificació. Un dels grups va obtenir un meritori tercer lloc, 
i es va donar el cas que, just un minut abans d’acabar, un 
altre grup dels Pallaresos va donar una resposta clau que va 
fer que ens proclaméssim guanyadors de la Copa Cangur 
2018.
L’experiència va ser molt emocionant. Veure com el marca-
dor oscil·lava amunt i avall i, alhora, haver de concentrar-se 
i racionalitzar el temps de resposta, actuar ràpid, amb en-
giny, distribuir tasques, treballar junts…, va fer que fos el 
millor dia de mates a l’institut!
     
Emili M., Guillem B.  2n d’ESO
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LA NOVA LLEI DE CONTRACTACIÓ EN EL 
sECTOR PúBLIC
El 9 de novembre del 2017 les Corts Generals van aprovar la Llei 9/2017, de contrac-
tació pública, que genera la necessitat interna de 
dotar de més transparència la contractació pública 
i incrementar els controls, el bon govern i l’efi càcia.
Aquesta reforma ha de servir per afavorir la lliure 
concurrència a la inversió pública i ha de supo-
sar l’eliminació del procediment negociat sense 
publicitat que tant de mal va fer en els anys de 
bonança econòmica. 

ACORD AMB 
EMATsA
A través d’un acord entre l’Ajun-
tament dels Pallaresos i Ematsa, 
l’empresa de servei d’aigües traslla-
darà a l’Ajuntament la informació 
relativa a les seves ofertes de tre-
ball per tal que també en pugui fer 
difusió entre la ciutadania a través 
dels seus canals ofi cials de comu-
nicació.

Atenció, gent dels Pallaresos! Després 
de  l’acord amb Rubén López, CEO i 
fundador d’Eternal Running®, els ve-
ïns i veïnes empadronats als Pallare-
sos  podran ser fi nishers invencibles a 
preus especials:

Kids: 100 inscripcions a 10 €
nocturna: 50 inscripcions a 15 €
Invencible: 250 inscripcions a 20 € 

Inscripcions a l’Ajuntament! 
 

sEssIÓ DIVULGATIVA sOBRE L’ABAsTAMENT D’AIGUA 
ALs PALLAREsOs
En el Dia Mundial de l’Aigua d’enguany (22 de març), el 
director gerent d’Ematsa, Daniel Milan, i la responsable de 
clients, Maria Retuerto, van oferir una sessió divulgativa 
al Centre Jujol dels Pallaresos per explicar aspectes sobre 
l’abastament d’aigua. Des de la perspectiva dels vint-i-un 
anys de servei al municipi i amb una introducció a càrrec 
de l’alcalde dels Pallaresos, Josep M. Nolla, la sessió va in-
cloure múltiples aspectes sobre l’abastament, com ara l’ori-
gen dels recursos hídrics, els nous projectes o la facturació 
del servei, i a més, i com no podia ser d’altra manera, es va 
aprofi tar per impulsar un missatge de confi ança en el con-
sum habitual de l’aigua de l’aixeta i les bones pràctiques en 
l’abocament de determinats residus al clavegueram. L’acte 
va comptar amb la presència de bona part de l’equip de 
govern municipal.

Atenció, gent dels Pallaresos! Després 
de  l’acord amb Rubén López, CEO i 
fundador d’Eternal Running®, els ve-
ïns i veïnes empadronats als Pallare-

 invencibles a 

Atenció, gent dels Pallaresos! Després 
de  l’acord amb Rubén López, CEO i 
fundador d’Eternal Running®, els ve-
ïns i veïnes empadronats als Pallare-
sos  podran ser 
preus especials:

Kids: 100 inscripcions a 10 
nocturna: 50 inscripcions a 15 
Invencible: 250 inscripcions a 20 
Inscripcions a l’Ajuntament!

OFERTA PER ALs VEÏNs DELs PALLAREsOs
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CONTROL PREVENTIU 
DEL MOsqUIT COMú 
I LA MOsCA NEGRA
L’Ajuntament, a través de 
l’empresa SAHICASA, po-
sarà en marxa un pla de 
gestió de control preventiu 
de la mosca negra i el mos-
quit comú que es basa en 
la integració de mesures 
preventives d’ordenament i 
sanejament del medi i altres 
factors associats a l’aparició 
de la plaga.
Aquest pla s’inicia amb una 

diagnosi derivada d’una 
inspecció del personal tèc-
nic. En funció de les dades, 
s’identifi caran les zones sus-
ceptibles on es desenvolu-
parà el pla. Aquest control 
 es farà amb una periodici-
tat mensual, i consistirà en 
la reposició de Bacillus als 
punts de risc censats prèvi-
ament.

AMB UNA VEGADA NO N’HI HA PROU
La necessitat de sang a 
Catalunya és constant, i 
per tant també ho han de 
ser les nostres donacions. 
Cada dia tots els hospitals 
i clíniques de Catalunya ne-
cessiten l’equivalent a unes 
1.000 donacions de sang o 
components sanguinis per 
atendre els seus malalts, ja 
que la majoria d’interven-
cions quirúrgiques i molts 
dels tractaments mèdics 

requereixen transfusions. 
La transfusió de sang o dels 
seus derivats s’ha convertit 
en una part imprescindible 
de l’actual assistència sani-
tària.
Per tot això, l’Ajuntament 
promou la campanya “Amb 
una vegada no n’hi ha 
prou”, gràcies a la qual du-
rant l’últi ma festa major es 
van aconseguir 54 donaci-
ons i 6 oferiments.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DELs PALLAREsOs

NOU HORARI DEL JUTJAT DE PAU

L’HUMOR D’EN NAPIL’HUMOR D’EN NAPI
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APUNTA’T A CLAssEs DE  BALL!
Des del novembre del 2017 l’Ajuntament dels Pallaresos 
està oferint classes de ball als seus veïns i veïnes. Si vols 
assistir-hi, apunta’t a l’Ajuntament donant les teves dades 
i t’afegiran a la llista d’espera per a quan hi hagi places.
Horaris:
- de 19.30 a 20.30 hores, balls llatins de nivell avançat
- de 20.30 a 21.30 hores, ball de festa major de nivell 

iniciació

CAsAL DE NADAL I 
EsTIU
Enguany la proposta que es va dur a ter-
me durant les festes de desembre van 
ser unes activitats entre parc i casal de 
Nadal, entenent-ho com a parc de Na-
dal perquè era una proposta en què els 
participants podien escollir el dia que 
hi volien assistir, segons els seus gustos 
i preferències, però alhora sense seguir 
la dinàmica d’un parc de Nadal, perquè 
eren activitats tutoritzades pels moni-
tors i no calia que els pares i les mares 
s’hi quedessin.
La dinàmica diària era oferir una acti-
vitat estrella que pogués atreure els in-
fants, però a més, durant les 4 hores de 
la jornada, hi havia temps per fer més 
activitats: jocs de presentació, de fer 
grup, dinàmiques, petits tallers…
La valoració de l’espai, que era ampli 
i trencava amb la dinàmica escolar, va 
ser positiva, encara que hi ha aspectes 
més acollidors en una escola. També 
van compartir alguna activitat amb 
les famílies per poder establir vincles, 
i l’últim dia es va fer un joc de pistes 
en família. 
Ara, amb l’arribada de l’estiu, nova-
ment ens posem en marxa per oferir 
el casal d’estiu, amb activitats molt 
diverses: jocs, manualitats, dansa, 
teatre, piscina, activitats en anglès, i 
com a novetat enguany marxarem de 
minicolònies, que es duran a terme 
del 25 de juny al 7 de setembre (les 
setmanes d’agost estaran supeditades 
a un nombre mínim d’inscripcions). 
el 9 de maig, a les 17 h, oferirem una re unió informativa a la sala de Plens de l’Ajuntament per donar més informació.el 9 de maig, a les 17 h, oferirem una re unió informativa a la sala de Plens de l’Ajuntament per donar més informació.

Amb activitats molt diverses: jocs, manualitats, dansa, teatre, piscina, activitats en anglès, esports, la nit al casal... i com a novetat, marxarem de MINICOLÒNIES! 

Un casal on els infants 
són els veritables protagonistes! 

Casal 
d’estiu 2 018
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AVANTPROJECTE D’AMPLIACIÓ DE 
L’INsTITUT ELs PALLAREsOs
El 16 de març passat es va presentar l’avantprojecte de l’am-
pliació de l’Institut Els Pallaresos. La nova construcció, am-
pliació de l’IES 3/0 existent a un model 4/2, es planteja com 
un volum senzill i compacte, amb accés principal a través 
de la planta baixa de l’edifi ci actual. Aquest nou cos de tres 
plantes conté tot el programa docent i de serveis demanat 
segons les necessitats actuals, i amb una nova connexió en-
tre plantes actuals i noves amb passeres del mateix tipus que 
les existents. 
Les dades generals i les principals consideracions pel que 
fa a l’organització i el desenvolupament de les obres s’han 
establert tenint en compte el volum i les característiques 
del projecte, les tècniques a emprar, els mitjans disponi-
bles, les preexistències i les incidències externes, entre al-

tres aspectes.
Aquesta obra es licitarà en dos lots, i la previsió del termini 
d’execució de les obres serà de catorze mesos.

sERÀ NOTÍCIA! 
LA NOsTRA FEsTA MAJOR
Ja ens anem acostant a la festa major d’estiu! Us n’avancem 
alguns dels actes, perquè comenceu a escalfar motors.
Així, enguany la revetlla serà protagonitzada per l’Orques-
tra Maravella, un dels clàssics del nostre municipi, que com 
sempre ens farà gaudir de valent. I també vindrà el Quim 
Masferrer, que ens acompanyarà amb el seu espectacle, apte 
per a tothom.
Pensant en el públic més jove, actuaran grups que acaben de 
treure nou disc i que estan arrasant: Buhos, amb un nou tre-
ball, La gran vida, i Itaca Band, amb el seu nou àlbum, Ex-
plosiva. I la Festa Loca FM ens portarà els DJs més actuals 
del moment, per no parar de ballar.
I també hi haurà moltes altres sorpreses que ja  anireu co-
neixent.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DELs PALLAREsOs



ORGANITZA: COL·LABORA:

EP!
 Els Pallaresos

Ajuntament
dels Pallaresos

15a TROBADA GEGANTERA DELS PALLARESOS
DISSABTE 12 DE MAIG DE 2018

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
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 SANT ISIDRE 
Diumenge 13 de maig de 2018 

12.15 h   

Seguici popular i d’entitats fins a arribar a la Font de la Mina, portant el pa  

de Sant Isidre. La sortida tindrà lloc des de l’església de Sant Salvador. 
 

13.00 h   

Missa en honor de Sant Isidre, a la Font de la Mina, i ofrena floral per part de les entitats del poble. 
 

13.30 h   

Benedicció i repartiment del pa de Sant Isidre. 
 

14.00 h   

Dinar solidari a càrrec de Càritas Els Pallaresos. 
(Aforament màxim: 300 persones)  

 

Menú adult: Amanida a l’estil del xef, patates amb sípia i gelat (10 €) 

Menú infantil: Macarrons a la bolonyesa i cuixeta de pollastre (plat únic) (5 €) 
 

(La beguda i el pa van a càrrec de cadascú) 
 

(Venda de tiquets a l’Ajuntament fins al dia 10 de maig, a les 14 h) 
 

16.00 h   

Rifa solidària dels productes donats pels comerços locals i per persones anònimes. 
 

17.00 h   

Animació infantil. 

 

 

 

 

SERVEI DE BARRA 

DURANT TOT EL DIA 

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 

Organitza: 

 

 

Els Pallaresos 

Col·labora: 

   
 

 



CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
HORARI:  MATÍ: 9-13 h - TARDA: 16-19 h  

 MUNICIPI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.

Els Pallaresos (Jardins I.) 20 19 15

Els Pallaresos (poble) 17 16 20

Els Pallaresos (Park) 17 21 17

Els Pallaresos (Hostalets) 21 18 15

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
Biblioteca Mercè Rodoreda 977 62 65 45
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador 977 52 29 27
Parròquia Sant Salvador 639 049 934 
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 RECOLLIDA DE VOLUMINOsOs      
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.

10 14 14 11 16 13 11 - 12 10 14 12

11 15 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13

12 16 16 13 18 15 13 17 14 13 16 14

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.

CONCEPTES
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IAE 010 X

IBI URBÀ 500 50% 50%

IBI 
RÚSTIC 501 X

IVTM 600 X

CEMENTIRI 840 X

ESCOMBRARIES 560 60% 40%

CLAVEGUERAM 550 X

GUALS 733 X

CARTELLS i 
RÈTOLS 909 X

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
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Han passat gairebé tres anys des que vam 
aconseguir formar govern a l’Ajuntament 
dels Pallaresos. Fent una mica de balanç, 
des del PDeCAT dels Pallaresos podem 
afi rmar ja que hem aconseguit dur a terme 
molts dels projectes i actuacions que ens 
havíem proposat en el nostre programa i 
en la nostra campanya, sempre amb el su-
port i amb la col·laboració de la resta de 
companys de viatge. Hem unit els nostres 
esforços amb ells, i això ens ha permès ob-
tenir uns bons resultats, materialitzats en 
millores substancials per a tothom.
Concretament, per fi  podrem tindre un 
consultori mèdic en condicions, amb uns 
espais adequats, sense barreres arquitectò-
niques, que permetrà oferir els serveis bà-
sics de salut en horaris de matí i de tarda.
Estem construint un pavelló poliesportiu, 
imprescindible per a un municipi com el 
nostre, que esdevindrà un punt de refe-
rència tant per al desenvolupament d’ac-
tivitats esportives com per a la celebració 
d’actes lúdics i culturals.
Hem de fer referència també a l’adequació 
i la modernització de l’enllumenat, a altres 
instal·lacions i a la construcció i millora 
de voreres i de carrers. o a projectes futurs 
com el nou vial que unirà la urbanització 
de Pallaresos Park amb el centre urbà, i de 
l es obres d’ampliació de l’actual institut 
d’ensenyament secundari.
També hem pogut materialitzar deman-
des històriques com és el desplegament 
de la fi bra òptica al municipi, que a partir 
d’aquesta primavera serà una realitat. I, 
sobretot, el que per a nosaltres és potser 
el més important de tots el èxits assolits: 
aconseguir retornar als veïns i veïnes dels 
Pallaresos el respecte i el bon tracte per 
part dels seus governants, fomentant en 
tot moment la concòrdia, la convivència, 
la participació i la col·laboració entre tots 
els veïns i entitats del poble, i fi xant objec-
tius comuns, que és i serà la clau dels nos-
tres èxits com a poble. 
Finalment, és de justícia també demanar 
disculpes per les molèsties i els inconveni-
ents derivats de tots aquests canvis, però 
sense perdre de vista que sovint són inevi-
tables si volem continuar gaudint de millo-
res en les nostres infraestructures i en els 
nostres serveis.

Grup Municipal del PDECAT, sempre al 
servei dels Pallaresos

TRANsPARèNCIA

D’ençà que ERC-MES-AM va entrar a 
l’Ajuntament dels Pallaresos, i junta-
ment amb l’equip de govern, hem tin-
gut una prioritat màxima a l’hora de 
gestionar l’ens municipal: la transpa-
rència.
Aquesta transparència es farà encara 
més evident en els mesos vinents, ja 
que des del nostre grup s’ha impulsat 
la fi gura dels pressupostos participa-
tius, gràcies a la qual tots els pallare-
sencs i pallaresenques podran decidir 
on volen que es destini una part del 
nostre pressupost: projectes destinats 
a via pública i equipaments, educació 
i formació, medi ambient i medi rural, 
turisme, joventut, noves tecnologies, 
salut, cultura o esports, entre d’altres. 
Un procés participatiu que donarà veu 
i vot a totes aquelles persones que vul-
guin posar el seu gra d’arena en la mi-
llora dels Pallaresos.
Per aconseguir l’objectiu d’una Cata-
lunya republicana i d’esquerres, els 
ajuntaments són una peça clau, el pal 
de paller des d’on s’ha de construir la 
futura República Catalana, amb polí-
tiques socials pensades per a la gent i 
amb la gent, amb escoles que defen-
sin un model educatiu amb resultats 
excel·lents i que ha quedat més que de-
mostrat que és un èxit, amb un poten-
cial turístic per mostrar al món les ar-
rels i la cultura catalana, etc. Tot això 
s’ha de construir des dels ajuntaments, 
amb les portes obertes, amb parets de 
vidre i sempre pensant en el bé de la 
ciutadania.
No volem oblidar-nos dels nostres 
companys empresonats, més de 150 
dies tancats injustament en presons, 
per raons estrictament polítiques, per 
governants que es fan dir demòcrates 
però que tenen por d’unes urnes i unes 
paperetes.
Oriol, Quim, Jordis, US VOLEM A 
CASA!

Maria Grau Alasa
Portaveu del Grup Municipal ERC-
MES-AM

ANEM ENCARA MÉs LLUNy

En la darrera Assemblea Nacional, cele-
brada l’abril del 2016 sota el lema “Més 
Iniciativa per guanyar”, ICV va reafi rmar 
la seva aposta estratègica en la construc-
ció d’una nova organització en el marc 
d’un procés de confl uència amb altres 
forces de l’esquerra transformadora ca-
talana.
Les polítiques d’austeritat, la reforma 
laboral, han donat com a resultat a Ca-
talunya una situació social i laboral mar-
cada per la precarietat, per la creixent 
desigualtat i els baixos salaris, on tot-
hom és precari, fi ns i tot aquells que te-
nen contractes fi xos. Avui, tenir un salari 
no és sinònim de poder viure dignament. 
Aquests darrers mesos, la crisi política 
ha arribat al seu moment culminant amb 
l’1 d’octubre i l’actuació brutal i despro-
porcionada de les forces de seguretat de 
l’Estat –que hauria d’haver comportat el 
cessament immediat del ministre de l’In-
terior i de la vicepresidenta del Govern– i 
l’aplicació del 155 amb la intervenció de 
la Generalitat pel govern de l’Estat. D’al-
tra banda, les conseqüències del proces-
sisme i de l’actuació repressiva de l’Estat 
no podien ser pitjors: Carles Puigdemont 
i part del seu govern, a Brussel·les; Jun-
queras, Forn, Sànchez i Cuixart, a la pre-
só, una presó preventiva que en cap cas 
està justifi cada; més de 3.000 empreses 
que han canviat el seu domicili social; i 
la pèrdua de l’autogovern.
És evident, doncs, que les refl exions que 
ens van portar a l’aposta per la construc-
ció de Catalunya en Comú segueixen 
avui vigents. Catalunya en Comú segueix 
sent la nostra aposta estratègica. Amb el 
punt de partida d’aconseguir “Més de-
mocràcia, més justícia social, més lliber-
tat i més justícia de gènere i més desen-
volupament sostenible”.
Però ho haurem de fer sense perdre de 
vista que, com vam aprovar el 2016, “la 
fi nalitat de la nostra acció política són 
les persones, les seves condicions de vida 
i els seus drets, i la preservació del plane-
ta, l’únic ecosistema compatible amb la 
vida humana”.

Inmaculada Sánchez Fernández
Portaveu del grup municipal d’ICV Els 
Pallaresos 



s. M. EL REy FELIPE VI, AL 
sERVICIO DE EsPAñA

El pasado 30 de enero S. M. el Rey Fe-
lipe VI cumplió 50 años. En 2018 cum-
ple 40 años la Constitución española 
de 1978.
S. M. el Rey Felipe VI es el heredero de 
una extraordinaria obra política pro-
tagonizada por su padre, el rey Juan 
Carlos I, y el esfuerzo de todos los es-
pañoles que hicieron la Transición e 
instauraron un Estado de derecho, tras 
el oscuro período de la dictadura. Es-
tas cuatro décadas de monarquía par-
lamentaria representan el más largo 
período en la historia de libertad, de-
mocracia, justicia, igualdad y pluralis-
mo político de España. Cuatro décadas 
de democracia pluralista plena donde 
toda la ciudadanía tiene reconocidos y 
defendidos sus derechos y deberes, de 
la mayoría y también de cada uno.
España y otras ocho monarquías están 
entre los diecinueve países más demo-
cráticos del mundo. Solo hay diecinue-
ve países con democracia plena en el 
mundo, casi todos europeos, y España 
está en esta lista.
Así se constata en el Índice de Demo-
cracia actual de The Economist Intelli-
gence Unit (EIU) a partir de un estudio 
de 167 países, en el que España está 
por delante de Francia, Estados Uni-
dos o Italia.
Con la imposición a la princesa de As-
turias del collar de la Orden del Toisón 
de Oro se reivindica la entrega y el ser-
vicio a España. Defender, proteger y 
respetar a los demás, sus ideas y creen-
cias, con la Constitución y la humildad 
como las guías de sus responsabilida-
des.

Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavoz del Grupo Municipal del Par-
tido Popular
Els Pallaresos

LA OPORTUNIDAD PERDIDA Es LO 
úNICO qUE CUENTA

Va pasando el tiempo y se desvanecen los 
velos que ocultan la verdadera realidad de 
los gobernantes de nuestro municipio. Lo 
que consideran importante y lo que consi-
deran secundario.
Económicamente, el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Els Pallaresos se pue-
de considerar privilegiado, ya que no contó 
con el “lastre” que suponía liderar una ins-
titución no solo sin dinero sino con deudas 
heredadas. Y este es un hecho demostrable.
Esperábamos que, al partir de cero, se po-
drían llevar a cabo políticas sociales de ver-
dad, pero ha quedado demostrado que en 
tres años de legislatura no ha sido posible. 
Las oportunidades van pasando y se pier-
den en el tiempo.
Lo realmente importante y urgente es estar 
al lado de la gente, sí, pero de suma impor-
tancia es la ayuda en el ámbito económico-
social a las personas que lo han pasado 
mal, lo están pasando mal y desgraciada-
mente lo seguirán pasando mal.
Lo seguirán pasando mal porque hace 
tres años que desde el Grupo Municipal 
de UNIM-PSC solicitamos y pedimos una 
BAJADA REAL de los impuestos, y un AU-
MENTO de las BONIFICACIONES a fami-
lias numerosas, pensionistas, monoparen-
tales, parados…
Solicitamos AUMENTAR las partidas pre-
supuestarias de ayudas para libros, aumen-
tar la dotación del cheque bebé, etc. La res-
puesta de la Administración local siempre 
ha sido: no, desestimado o rechazado.
Lo solicitamos porque estamos convenci-
dos de que es posible llevarlo a cabo, no es 
ningún capricho. La situación económica 
del Ayuntamiento es inmejorable, entre 
otras cosas porque el dinero entre admi-
nistraciones fluye, subvenciones y ayudas 
pendientes de años anteriores se están ha-
ciendo efectivas; parece que algo se mueve, 
pero los afectados no notan esa ayuda.
Ahora prácticamente queda un año de 
mandato y seguiremos luchando por los 
vecinos que necesitan ayuda de la Admi-
nistración más cercana, que es su Ayunta-
miento.

Jordi Sans Ferrer, portavoz del Grupo Mu-
nicipal Unim-PSC
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
María de las Mercedes Ramos Sánchez

PIsTA POLIVALENT

Semblava que no arribaria mai, però ja 
gairebé la tenim aquí. La pista poliva-
lent es comença a perfilar. Corria l’any 
2010 quan el meu grup, Independents 
dels Pallaresos, va començar les conver-
ses per incorporar una pista polivalent o 
poliesportiva al nostre poble. Arribades 
les eleccions de l’any 2011, Independents 
dels Pallaresos portava com a projecte 
estrella de la seva candidatura la pista, 
però els resultats electorals no ens van 
donar opció de poder engegar el projec-
te, ni tan sols les converses amb els ales-
hores guanyadors de les eleccions per 
cedir-los el projecte van donar resultat. 
Però l’any 2015 les coses van canviar. 
Després de molts estira-i-arronses, ja que 
tan sols dos partits ens feien costat per 
engegar la pista polivalent, l’altre partit 
que faltava va donar el vistiplau per sig-
nar un acord de govern que la fes possi-
ble. Gràcies a tots, enguany el projecte 
serà una realitat i no només es quedarà 
així, sinó que al voltant de la pista crei-
xerà un complex lúdic i esportiu que, en 
pocs anys, farà que els Pallaresos gau-
deixi d’unes instal·lacions com cap altre 
municipi dels voltants. 
A banda d’això, la Regidoria d’Urbanis-
me, una de les que ens ha tocat gestio-
nar, ens està portant una sèrie de millo-
res que no poden passar desapercebudes 
per a ningú. Els Pallaresos feia anys que 
no rebia cap inversió de cara i ulls, i en 
els tres anys que portem, i tot i els en-
trebancs burocràtics, que n’hi ha hagut 
molts, s’han substituït lluminàries en 
molts carrers (adequant-los a la nova 
normativa), s’han fet voreres noves (en-
cara en falten moltes), tindrem també 
carrers nous ben aviat, s’han plantat ar-
bres, s’ha instal·lat mobiliari urbà nou, 
s’han resolt problemes endèmics que pa-
tien els veïns… I encara tenim un llarg 
etcètera de projectes que amb el temps 
intentarem que també es facin realitat. 
Continuarem amb la nostra dedicació i 
amb el nostre esforç per fer cada dia un 
poble millor. És per això que vull donar 
les gràcies a tots aquells que pateixen les 
molèsties i sobretot a tots aquells que 
ens estan ajudant.

Xavier Marcos Tuebols
Independents dels Pallaresos
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