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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament dels Pallaresos
977 610 600
977 610 627
Fax 977 610 568
www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@pallaresos.cat

Servei de TAXI Pallaresos.................................................................................609 794 645
............................................................................................................................................606 999 800
Correos Els Pallaresos.........................................................................................977 627 083
Atenció al Ciutadà de la Generalitat............................................................................. 012

Jutjat de Pau.............................................................................................................977 627 133

Servei d’emergències Generalitat....................................................................................... 112

Fax ...................................................................................................................................977 627 788

Bombers.............................................................................................................................................. 085

CEIP “Sant Sebastià”.............................................................................................977 610 539

Mossos d’Esquadra les Gavarres..................................................................977 635 300

CEIP “Els Pallaresos”.............................................................................................977 627 124

Guàrdia Civil..................................................................................................................................... 062

IES “Els Pallaresos”................................................................................................977 627 203

Hospital Joan XXIII.................................................................................................977 295 800

Dispensari mèdic Els Pallaresos....................................................................977 610 762

Hospital Santa Tecla.............................................................................................977 259 900

C.A.P. Sant Salvador..............................................................................................977 523 410

Ambulàncies..................................................................................................................................... 061

Urgències C.A.P Sant Salvador.
......................................................................977 523 919

Centre de Gestió Cadastral.............................................................................977 245 800

Parròquia Sant Salvador.....................................................................................977 232 611

BASE (Gestió Ingressos)......................................................................................977 253 403

Extensió 202 Mossén Xavier Roig

Servei d’atenció a la dona en situació de violència.....................900 900 120

Visites Programades CAP...................................................................................902 111 444

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org
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editorial
majestats es trasllada a las dependències municipals
(hall i exterior de l’Ajuntament); encara que no serà
el mateix, perquè la majoria de les persones haurien
d’estar al carrer, s’organitzarà aquest acte perquè sigui el més àgil possible i que els nens (sobretot els
més petits) no s’hagin d’esperar massa temps. Aquesta
decisió, al costat d’unes altres previstes,ve provocada
per la falta d’ingressos que tots els ajuntaments patim
actualment. A pesar de la difícil situació vull fer-vos
arribar un missatge de tranquil·litat: no deixem, ni
deixarem de mantenir els serveis bàsics i treballarem
per continuar millorant la qualitat de vida de tots els
veïns.
Ens espera un any dur a tots, un any de restriccions,
plans d’estalvi, poca ocupació i poques inversions. A
això segurament s’haurà de sumar que és un any electoral, que les eleccions a la Generalitat comportaran
intrigues d’algunes formacions polítiques, amenaçant
l’estabilitat i l’harmonia municipal.
Tots hem de ser valents i coherents. La legislatura no
finalitzarà fins a la primavera de 2011 i seguiré treballant, junt al meu equip de govern, fins a l’últim dia del
meu mandat amb la mateixa il·lusió del primer dia.
Desitjar-vos a tots que disfruteu amb familiars i amics
d’unes bones festes. Que els dolents vents de la crisi
no facin tremolar les vostres llars, i que l’any que comença us porti prosperitat, salut i sort.

Ana Maria Ramos Castro
Alcaldessa
Un altre any més vull dirigir-me a vosaltres per felicitar-vos en tan entranyables dates.
Ha passat un any molt dur per a tots, ciudatans i
institucions; les possibilitats econòmiques cada vegada
són menors i això obliga a prendre dràstiques decisions. La delicada situació que afrontem amb valentia
i gestionem amb rigor, no ens permet gaudir de la ja
tradicional “carpa” que s’instal·lava per als actes que
se celebren en aquestes dates. Ha estat una decisió
dura i difícil de prendre, doncs aquest espai cobria
totes les necessitats d’aforament per als actes que
es convocaven, tant dels centres educatius del nostre
poble, com els organitzats des del consistori .També
era un espai fonamental el dia de la cavalcada de reis.
L’acte de lliurament d’obsequis per part de les seves
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medi ambient

Els plans ocupacionals netegen els nostres boscos
L’ Ajuntament dels Pallaresos en col·laboració amb
el Servei d’ Ocupació de Catalunya està duent a
terme el projecte anomenat “Protecció i manteniment de zones periurbanes”, consistent en la
neteja de les zones boscoses del municipi.

àmbit, com són la neteja de les zones boscoses
i perimetrals del municipi.
A finals del mes de desembre es contractaran
set treballadors més en situació d’atur, a jornada parcial durant sis mesos.

Aquest projecte es va iniciar parcialment el dia
9 de setembre de 2009 amb la contractació a
jornada parcial de 10 treballadors en situació
d’atur (8 homes i 2 dones) i per un període de
sis mesos.

El fet d’haver iniciat parcialment aquest projecte
ha fet possible que la durada d’aquest treballs
s’ampliï a nou mesos (de setembre de 2009 a
juny de 2010), en comptes d’una durada de sis
mesos com s’ha estat duent a terme en anys
anteriors.

S’estan efectuant diverses actuacions en aquest

Estació meteorològica a l’IES
La regidoria de Medi Ambient ha subvencionat l’adquisició
per part de l’IES Els Pallaresos d’una estació meteorològica.
L’ estació ha estat instal·lada recentment i està previst
que comenci a recollir dades coincidint amb la Setmana
de la Ciència que tindrà lloc aquest mes de desembre.
Per tal de saber interpretar les dades obtingudes per una
estació meteorològica i poder-les intercanviar, s`’iniciarà
un projecte de col·laboració amb un centre educatiu
d’Holanda per treballar conjuntament en l’elaboració d’un
estudi al voltant de l’aigua, la pluja i les conseqüències
del canvi climàtic.
Aquesta actuació ha estat una més del seguit de
col·laboracions que l’Ajuntament i els centres educatius
han portat a terme durant aquest any 2009 en matèria
de medi ambient, amb l’objectiu de millorar i incrementar
els recursos en aquest àmbit.
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medi ambient
Pedalada contra el canvi climàtic
“Pedala contra el canvi climàtic”
és el nom que aglutina les pedalades que es van celebrar als
municipis de Catalunya amb motiu de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2009.

A tot Catalunya, 100 poblacions
amb 25.000 ciutadans, van pedalar per una nova cultura de la
bicicleta com a mitjà de transport i es van estalviar unes 20
tones de CO2.

L’Ajuntament una vegada més
apostant per la conscienciació
dels ciutadans amb el medi ambient, va organitzar una pedalada el passat dia 27 de setembre
que va transitar per diferents carrers del municipi. Aquesta pedalada simultània a tot Catalunya
tenia un missatge comú per sensibilitzar sobre el fenomen del
canvi climàtic, donar suport a la
proposta de reduir les emissions
de CO2 a Catalunya i fomentar
l’ús de la bicicleta com a mitjà
de transport.

Al final de la pedalada es van
repartir obsequis per a tots els
participants i es va habilitar un
taller infantil perquè els més petits deixessin la seva empremta
en aquest dia festiu.
Desitgem que cada cop siguem
més els que, amb petits gestos
quotidians, fem el canvi cap a
una mobilitat sostenible i frenem així el fenomen del canvi
climàtic.

Polítiques de
compra verda
Conscients que la compra i l’ús de
productes i serveis genera impactes ambientals sobre l’entorn i per
tal d’afavorir el procés de compra
verda al nostre ajuntament, es va
aprovar per unanimitat en el passat plenari del dia 5, un seguit
de punts que recullen els criteris
ambientals a incorporar en el procés d’adquisició de diferents productes i serveis. L’ajuntament dels
Pallaresos,

coneixedor

del

què

pot representar la compra pública
ambientalment correcta, es proposa integrar criteris ambientals en
l’adquisició de productes i serveis.
Així, la incorporació de criteris ambientals en la gestió de compres
proporcionarà guanys econòmics,
socials i ambientals, a banda de
resultar una acció exemplificadora.
Algunes de les mesures que es
portaran a terme són:
- Identificació de proveïdors respectuosos amb el medi ambient.
- Compra de productes ambientalment correctes que disposin
d’ecoetiquetes o certificacions ambientals.
- Introducció de paràmetres ambientals en els plecs de condicions
de contractació pública municipal.
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ensenyament

Resum de despeses als centres educatius municipals
Els ajuntaments, en els darrers anys, estem patint
una situació preocupant agreujada per diferents factors. La manca d’ingressos propis per la baixada de
llicències de construcció, el descens generalitzat de
l’activitat econòmica o la disminució de transferències
de recursos als ajuntaments per part de l’estat ens
estan portant a l’ofegament.

ment fet que fa que la partida d’educació s’hagi hagut
d’incrementar considerablement els últims anys.
Els Pallaresos ha passat de tenir una partida de
30.000€ a l’any 2006 a una de 50.000€ els anys
2007 i 2008 i, actualment, la partida destinada a
educació és de 160.000€. Aquest fet ve donat per
la creació d’un centre de primària el CEIP dels Pallaresos i la ubicació de l’IES dels Pallaresos que tot i
que el seu manteniment no està sufragat amb diners
de l’Ajuntament si col·laborem amb aquest centre en
coses puntuals que ens demanen.

Estem portant a terme competències que no són
pròpies i assumint el seu cost, han incrementat d’una
manera molt important les demandes dels ciutadans
en matèria de polítiques socials, atenció a les persones, educació, etc.

Per tal que pugueu comparar l’increment de costos us
hem fet una relació resumida dels dos anys, tot i que
alguns costos van derivats a altres partides com pot
ser l’aigua, seguretat, personal de l’Ajuntament, etc...

Antigament el departament d’educació col·laborava
econòmicament amb els ajuntaments en els costos
de manteniment dels CEIPS. Això no és així actual-

COMPARATIVA DESPESES ENSENYAMENT 2008 – 2009
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ensenyament
Actuacions de millora als CEIPS
Durant el mes de setembre
l’Ajuntament ha realitzat diferents
actuacions a les escoles del municipi: s’ha instal·lat un vídeoporter
al CEIP dels Pallaresos i s’ha comprat una taula calenta conjuntament amb l’ AMPA d’aquest CEIP
perquè el menjar dels nens estigui
més calent a l’hora de dinar.
També s’ha procedit a reparar el
pati d’infantil del CEIP Sant Sebastià que des de fa uns anys patia

problemes d’absorció d’aigües de
la pluja, s’ha delimitat i tancat amb
un mur la zona de la muntanyeta
per tal d’evitar que el terra baixés
cap a la pista poliesportiva; s’han
cimentat les zones que encara
quedaven amb terra per guanyar
alguns metres més pels nens que
cada vegada en són més i s’ha
instal·lat una font en condicions
per tal d’evitar els tolls que es formaven al pati per la inexistència
d’un sistema de clavegueram.

Construcció de l’IES
Els Pallaresos
El passat 13 d’octubre va ser
la data límit per presentar la
sol·licitud

de

participació

per

la licitació per a la construcció de l’IES Pallaresos amb un
pressupost de 5.355.105€ dintre
d’aquesta licitació s’inclou:
• Assistència tècnica per a la
redacció del projecte bàsic i
d’execució,
• La certificació d’eficiència
energètica del projecte
• L’estudi de seguretat i salut
• L’estudi geotècnic el projecte d’activitats per la llicència
ambiental i posterior direcció
d’obra
• Certificació energètica final
d’obra
• Execució de les obres nova
construcció ies els pallaresos.
Es van presentar 76 empreses de
les quals 10 ha estat seleccionades.
Fons extraoficials ens ha comunicat
que es preveu que el Departament
d’Educació adjudiqui les obres a
començament d’any. Per aquesta
raó els alumnes i el professorat
hauran de conviure amb les obres
durant la resta del curs.
Esperem que en el pròxim butlletí
us puguem informar més detalladament dels terminis d’obra, i presentar-vos el tan desitjat projecte.
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Un nou equipament esportiu al municipi
Els vestidors del complex poliesportiu dels Pallaresos estarà finalitzat en breu. Al febrer de
2007 es va presentar un projecte per construir
uns vestidors, pistes de tenis i unes grades al
camp de futbol. Després de presentar-lo als
veïns i jugadors de futbol dels club esportiu
dels Pallaresos, ens vam plantejar proposar una
reforma de l’edifici dels vestidors i adequar-lo a
les necessitats actuals del municipi.

un altre adaptat per minusvàlids i un altre per
homes. Voltant l’edifici per l’esquerra trobem les
oficines i el magatzem pel material esportiu.

Pel que fa a la versió anterior, l’edifici s’ha ampliat i queda de la següent manera: al centre de
l’edifici, els quatre vestidors; dos amb entrada
per la façana principal i dos, per la façana posterior. Tots dos tenen accés directe per l’exterior
i un vestíbul d’entrada des del qual s’accedeix a
un bany. Tota aquesta zona està adaptada per
tal d’ evitar les barreres arquitectòniques.

Properament es procedirà a ampliar la il·luminació
del camp, finalitzar el tancament definitiu del
complex poliesportiu i adequar definitivament la
zona per tal que es portin a terme les diferents
activitats esportives.

L’edifici dels vestidors amb 242,68 m2 s’ha projectat segons els criteris de les fitxes tècniques
d’equipaments esportius del Consell Comarcal,
de la Generalitat de Catalunya i redactat per
l’arquitecte Saül Garreta.

A l’esquerra dels vestidors de la façana principal
hi ha el vestidor del tècnic-infermeria, el vestidor de l’àrbitre amb un bany al fons i la cambra
d’instal·lacions. Voltant l’edifici per la dreta hi
ha una zona de control, un bar amb un petit
magatzem i els serveis públics, un per dones,
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Club ciclista Els Pallaresos
Recentment el Club Esportiu Els Pallaresos ha creat
una nova secció dedicada al ciclisme amb el nom
de “Club Ciclista Els Pallaresos”. El Club ha creat
una secció de cicloturisme on s’ofereix:
-Un mínim de dos excursions a l’any, una familiar
i una altra de llarg recorregut.
- Quilòmetres progressius diumenge a diumenge.
- Més seguretat per sortir en grup.
- Noves amistats, gent de totes les edats de 14
a 75 anys.

faran sortides en grup per anar a dinar i passar
tot el diumenge amb la família. Ser soci no té cap
obligació només avantatges. L’esportista es cuida
molt més en un ambient sa amb els seus fills i
amics.

També es realitzen nocturnades, la BTT nocturna
despertarà el teu sentit d’aventurer. Aquest any es

Si vols més informació pots dirigir-te a
clubciclistapallaresos@gmail.com.
En la web clubciclistapallaresos.wordpress.com
podràs trobar més informació i et permetrà seguir
les seves activitats.
- Sortides tots els diumenges a les 9h. al bar Nou
d’Hostalets. ANIMA’T!

CLUB ESPORTIU ELS PALLARESOS
DIES DE FUTBOL I NADAL

CLUB ESPORTIU ELS PALLARESOS
ESCOLA DE FUTBOL BASE

Els dies 28, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 4 i 5 de
gener a les instal·lacions municipals es farà un mini campus
d’introducció al futbol (jocs, tècnica, entrenaments, aspectes
reglamentaris…)

Categories: Pre-benjamins
Benjamins
Alevins
Horari: 17:30 a 19h.
Preu: 20 € mensuals (revisió mèdica a part)
Data d’inici: setmana de l’ 11de gener
al 17 de gener.
Informació i inscripcions al 97762 67 04
o ceelspallaresos@hotmail.com
o a les oficines de les instal·lacions municipals

S’encarregaran 2 monitors amb experiència en el treball amb
nens i en el futbol (un d’ells és àrbitre col·legiat, que introduirà als nens en l’aprenentatge de les normes més bàsiques i
necessàries dels reglaments de competició).
Poden inscriure’s tots els nens i nenes de 6 a 12 anys. El preu
és de 30 € per nen i se’ls obsequiarà amb una samarreta i
altres detalls.
Inscripcions fins al dia 22 de desembre a l’Ajuntament.
INFORMACIÓ: 977 626 704 ceelspallaresos@hotmail.com
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Les Festes de Sant Sebastià
El passat mes d’agost del 5 al 9 es va celebrar
la festa major de Sant Salvador. Enguany s’han
incorporar coses noves com, classes de ioga, la
cursa d’scalextric i cinema a la fresca.
També per als més joves es va fer un concurs
de grafits a la zona d’Hostalets on van participar
tot un seguit de grups de música reagge que van
amenitzar tot el dia als artistes i durant la nit
música electrònica.
El diumenge, i durant tot el dia a la plaça de
la cabina, els artesans van instal·lar les seves
parades amb productes artesans locals i dels
pobles del voltant i amb la presentació de la nova
XAPA DE CAVA commemorativa dels Pallaresos,
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festes

amb intercanvi d’aquest article tan apreciat i
buscat, esperant que aquesta nova iniciativa de la
regidoria de festes vagi en augment cada any.
Aquest any
juntament amb el pregó es van
commemorar els 30 anys de democràcia amb un
reconeixement a tots els alcaldes del municipi fins
l’actualitat, el pregó va anar a càrrec del nostre
nou veí el senyor Xavier Sabaté i Ibarz, delegat
del govern de la Generalitat de Catalunya amb la
proclamació de les nostres pubilles i d’altres actes
ja consolidats com la “baixada de carretomines”,
el concurs de mascotes, bicicletada, exhibició
castellera , Havaneres i les orquestres, i per finalitzar
l’actuació de QUICO EL CÈLIO, EL NOI I EL MUT DE
FERRERIES i el tradicional el castell de focs.

sanitat
Actuacions davant la plaga de mosques
Tots coneixem el greu problema
que ha patit el municipi (i els
limítrofs de La Secuita i Perafort) d’infestació per plaga de
mosques. Des de l’ajuntament
s’han pres totes les mesures
al seu abast per intentar eradica o en tot cas minimitzar
aquesta plaga, realitzant fins
a 4 fumigacions durant l’estiu,
sempre coordinades i de manera conjunta amb els municipis de La Secuita i Perafort,
per a que fossin més efectives.
Havent-se comprovat que les
fumigacions no eren prou efectives i l’eradicació de la plaga
semblava impossible, l’alcaldia
va mantenir una reunió conjunta amb el director dels serveis
territorials de Salut i l’Agència
Protectora de la Salut i Medi

ambient . En aquesta reunió es
van intentar aclarir les causes
de la infestació, sobretot arran
de certes notícies aparegudes
en premsa i de les quals havia
estat informada l’alcaldessa, en
concret uns abocaments ilegals
de gallinaça. Aquest tema dels
abocaments està sent investigat per les autoritats oportunes però encara no està clar
que aquest sigui el motiu de
la plaga. En la reunió es va
consensuar unir esforços i treballar conjuntament, prenent les
mesures oportunes de prevenció perquè no es torni a repetir
aquesta situació tan desagradable que atempta contra el benestar i la salut de les persones
i espais públics.
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Ens visita el
director dels
Serveis Territorials
de Salut
El dia 5 d’octubre, l’alcaldessa
va rebre la visita del sr Pallejá
(Director dels serveis territorials
de Salut), atenent la seva petició
reiterada perquè visités el nostre
dispensari mèdic. En finalitzar la
visita, i havent-se comprovat la
nostra deplorable situació (recordem que ja sobrepassem els 4100
habitants), el seu comentari textual
va ser “això és tercermundista” i
es va comprometre a agilitzar
el més ràpid possible els tràmits
burocràtics (que tant retarden els
projectes) del nou CAP.
Amb data 21 de setembre de 2009
la Comissió de Valorització i Operativització de L´àrea de Patrimoni
i inversions de la Generalitat va
aprovar la construció del nostre
nou centre. Actualment l’unitat de
Planificació i Evaluació del Catsalut està alaborant el Pla Funcional,
la missió del qual és assignar les
necessitats i especialitats que incorporessin aquest nou centre de
salut. Des del consistori celebrem
i agraïm la implicació del sr Pallejá, esperant un ràpid desenllaç
d’aquest tema.

ordenança
Al passat plenari de data 5 de novembre es va
aprovar l’Ordenança de Convivència Ciutadana.
Hem de pensar que la regulació existent al
nostre municipi data de l’any 1989, anomenada
Ordenança de Policia i Bon Govern, i que amb
el transcurs dels anys ha quedat del tot antiquada. Han sorgit noves necessitats que calen
ser regulades, i noves problemàtiques que cal
resoldre. Som conscients que amb l’aplicació
d’aquesta norma sortiran a la llum llacunes i
situacions que no han estat recollides al text,
però creiem que el més important ha estat dur
a terme l’inicia d’una nova regulació.
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Quin és l’esperit
municipal?

d’aquesta

norma

Aquesta ordenança conté aquells preceptes que
s’han considerat necessaris per tal de desenvolupar el bon govern i convivència ciutadana
del nostre municipi. Estableix mesures encaminades específicament al foment i promoció
de la convivència i el civisme a l’espai públic,
identifica quins són els béns jurídics protegits,
preveu quines són les normes de conducta en
cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència vilatana com els béns que es troben a

convivència
l’espai públic que li ha de servir de suport, tot
preveient, en el seu cas, mesures específiques
d’intervenció.

Qui vetllarà pel seu compliment?

Actualment l’Ajuntament porta a terme el procés de
selecció de dos vigilants-agutzils de seguretat ciutadana, que vetllaran per la salvaguarda dels drets
dels ciutadans i pel compliments dels seus deures.
Es preveu que a principis d’any estiguin incorporats a
la plantilla de personal de l’Ajuntament, tot just coincidint amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.

dret que tenen els altres a utilitzar-los i gaudir-ne.
• Evitar la realització de conductes o activitats que
pugui causar molèsties innecessàries a les altres persones.

Quan entrarà en vigor?

Actualment l’ordenança es troba en exposició pública
i, posteriorment, es publicarà el text íntegre. Es preveu que entri en vigor durant el mes de gener del
proper any.

Què regularà?

• L’ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà
• El respecte al lliure exercici dels drets dels ciutadans
• El respecte a la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de les
persones
• El respecte a la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la
resta de ciutadans, fins i tot als espais privats.
• La utilització correcta dels espais públics del poble
i els serveis, les instal·lacions, el mobiliari urbà i la
resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb
la seva naturalesa, destinació, finalitat i respectant el
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serveis públics

Control d’aparcament
irregular

Obres feil (Fons Estatal
d’Inversió Local 2009)

El problema detectat amb l’aparcament irregular
del carrer Cometa, a causa de la gran afluència
de famílies que porten o recullen als seus fills del
CEIP Sant Sebastià, ha fet que l’Ajuntament prengués la determinació d’acotar l’accés dels vehicles
a la vorera.

Ja han finalitzat els treballs de canvi d’enllumenat
públic portat a terme a la urbanització Pallaresos Park. Cal recordar que aquesta era una de
les obres incloses al Fons d’Inversió Local aprovat
pel Ministeri d’Administracions Públiques per aquest
any 2009. El canvi de lluminària comporta una inversió de 47.491,71€.

Com bé coneixem l’aparcament de vehicles damunt
de les voreres es troba totalment prohibit, aquesta
norma es converteix en una utopia a les hores
d’entrada i sortida dels nens, ja que per alguns pares resulta més còmode deixar el vehicle mal estacionat, no donant-nos compte que obstaculitzem i
ens convertim en un perill per aquells vianants que
utilitzen les voreres. Per aquest motiu, la Regidoria
de Serveis ha procedit a col·locar pilons de ferro,
i d’altres provisionals, que serveixen d’obstacles i
salvaguarden la integritat dels vianants.
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Sabem que alguns veïns s’han preguntat vers què
passarà amb els carrers que resten amb els punts
de llums antics. La nostra voluntat és deixar enllestit tot el canvi durant el proper any 2010.
Per altra banda, les obres de construcció del
col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la
Riba i l’avinguda Generalitat està executada en un
70%. La data prevista per a la seva finalització és
abans del 31 de desembre. Esperem i desitgem
que aquesta data no hagi de retardar-se ja que és
necessari restablir el més aviat possible la circulació de la zona i la normalitat als veïns que estan
patint les obres.

Serveis públics
Davant dels riscos: Brigada Municipal
En els últims avisos de riscos forts per pluja
o vent, la brigada municipal ha estat alerta
per poder intervenir en qualsevol situació.
El passat dia 8 de novembre i a causa de
la forta ventada, la brigada municipal va fer
tasques d’inspecció i retirada d’arbres a la
via pública.

Aquestes actuacions milloren la seguretat
ciutadana, i reforcen la voluntat del consistori d’oferir als nostres vilatans serenitat en
moments d’incertesa o risc.

Avinguda Bofarull i carrer Gaudí
S’ha posat en mans dels serveis tècnics municipals l’estudi de les zones d’aparcament i els
sentits de trànsit de l’avinguda Bofarull i el
carrer Gaudí.
Diversos veïns han presentat davant d’aquesta
administració una queixa tot fent constar el

seu malestar a causa del gran augment del
trànsit a la zona i de l’excés de velocitat dels
vehicles que hi circulen.
Som coneixedors d’aquesta problemàtica, i amb
la voluntat de voler donar una solució encertada estem estudiant la situació.

15

cultura

Diada Nacional 11 de Setembre 2009
El matí de l’onze de setembre vam gaudir de
l’habitual ofrena floral que es fa al parc de l’Onze
de setembre. Vam comptar amb la participació de
tots els partits polítics i les diferents Associacions
del municipi, amb la participació com sempre dels
nostres gegants, els quals no van fer el tradicional
ball per uns fets prou coneguts per tots i que van
colpir emocionalment en aquells dies tota la Colla
Gegantera. Es va escoltar un eloqüent i emocional
discurs per part de l’Alcaldessa enaltint la celebració d’aquesta diada, i comentant l’actualitat tant
del nostre País com del nostre municipi.

temps que no es programava un acte d’aquest tipus recuperant així una tradició que s’havia perdut
en el temps, tothom va comentar que era un encert fer aquest tipus d’espectacle ja que en aquest
lloc es gaudeix de molt bona sonoritat donada la
situació dels edificis que envolten la plaça, alhora
que és un indret molt pintoresc i acollidor.

La mateixa nit es va programar un concert en un
lloc idíl·lic, la Plaça de l’Església, on ja feia molt de

Els assistents van tancar l’acte amb una ovació
que es va perllongar molts minuts.
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Vam gaudir de la vetllada amb la magnífica actuació de l’orquestra La Chatta que va fer una actuació sublim i va arribar al cor de tots els assistents
amb cadascun dels temes interpretats.

cultura
Pallarock
El 12 de setembre es va posar en funcionament el primer
Festival de Rock dels Pallaresos, i com no, cap nom no li
esqueia més que Pallarock.
Ja feia un temps que algun dels
grups musicals del municipi
anaven darrera d’aquesta idea,

i es van adonar en aquell moment “uns dos mesos abans”
tots els adients idonis per tirar
endavant aquesta iniciativa,
la idea fonamental era la de
fer unes bases per anar celebrant un festival musical amb
una periodicitat anual amb els
nombrosos grups musicals del

nostre municipi afegint-hi algun grup convidat a l’acte.
Així amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Tarragonès, i l’organització per
part de l’Ajuntament dels
Pallaresos i també amb la
desinteressada ajuda dels
grups musicals participants
en aquesta, la seva primera edició, es va iniciar una
campanya de divulgació per
diferents mitjans com van
ser la web municipal, cartells
publicitaris a diferents municipis veïns, canals tan importants com les xarxes socials
d’Internet i, d’entre altres,
també als panells publicitaris
del nostre municipi.
Aquest festival es va fer a
la pista poliesportiva de
l’Avinguda Catalunya i va
comptar amb la participació
dels següents grups:
-Ankor
-Day Tripper
-Extracto de Lúpulo
-Moral de Esclavo
-The Eyeballs.
Va ser tot un èxit de participació i esperem repetir-ho el
pròxim any, sempre i quant
disposem dels mitjans suficients.
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noticies
Manifest contra la violència de gènere
L’Ajuntament dels Pallaresos, va unirse el dia 25 de

na, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Muni-

novembre, a la lectura del manifest conjunt pel rebuig

cipis i Comarques i la Federació de Municipis de Cata-

a la violència de gènere. A l’acte van assistir-hi unes

lunya, va consensuar un manifest que, amb el lema “La

50 persones les quals van escoltar el manifest que fa

violència masclista: un problema de totes i tots”, vol

finalitzar amb un minut de silenci en memòria de les

revalidar el compromís polític i generar més consciència

víctimes i un fort aplaudiment

social per lluitar conjuntament per a la consecució de
l’eradicació de qualsevol tipus de violència a les nos-

Amb motiu d’aquesta diada, l’Institut Català de la Dona

tres viles i ciutats.

juntament amb les quatre diputacions, Barcelona, Giro-

Fotos Festa Major
Les persones interessades en adquirir alguna de les fotos que es van exposar
durant les dates de la festa major a la Sala Parroquial i de diverses activitats realitzades al municipi en anys anteriors, poden consultar-les a la web de
l’ajuntament i descarregar-les. Hi ha un total de 152 fotografies antigues cedides
per diverses persones del nostre municipi.
Volem agraïr als ciutadants que han cedit les seves fotografies, pequè tothom
les pugui disfrutar .
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noticies
La grip ha arribat

La marato de TV3

Des de meitat de novembre s’ha manifestat la
màxima punta d’afectats per la grip. Sobre tot
han patit les conseqüències la nostra població
infantil, batent-se xifres records d’absentisme escolar en els nostres centres (a l’igual que a
tota Catalunya). A poc a poc s’ha anat establint
la normalitat i ha quedat patent que les alarmes que tant ens atemorien aquest estiu estaven
mancades de fonament. Des de l’ajuntament no
tenim constància de cap cas de gravetat en el
municipi i la resposta des dels nostres serveis
mèdics ha estat exemplar. Donar les gràcies a tot
l’equip mèdic i sanitari que van pautar l’atenció
per via d’urgència, anulant el sevei de cita prèvia
per poder atendre els afectats.

Per tercer any consecutiu l’Afer de la dona va organitzar un mercadet de productes el passat dia 26 de
novembre per tal que la gent pogués adquirir a preus
simbòlics objectes del seu grat i així col·laborar amb
la Marató de TV3.
Per culminar aquest acte el passat dia 28 de novembre es va realitzar un sopar solidari a la Sala
Parroquial per finalitzar la venda d’objectes i fer el
recompte dels diners aconseguits. La recaptació ha
estat de 1510 €, tot un èxit de participació i solidaritat per part del municipi dels Pallaresos.

Curs de Català
Aquest trimestre ha començat el segon curs de Català per adults, promogut pel Consell Comarcal, dins
del programa integra d’acollida que estan preparant
conjuntament l’Ajuntament i el Consell.
Aquest nou curs ha triplicat el nombre d’inscripcions
respecte el curs anterior i com a conseqüència
s’han hagut de fer dos grups, en un s’imparteix el
nivell més bàsic i l’altre el nivell B.
Les classes es realitzen els divendres a les tres de
la tarda en dues aules que gentilment ens ha cedir
la direcció de l’IES.

19

grups
GP

CiU

ICV

El “patito feo”

Es nota en l’ambient i es viu als plens municipals,

Un sistema econòmic pervers

En el context de crisi econòmica que patim a nivell

en plural, perquè aquest 2010 les eleccions a la

Dia a dia estem vivint l’aberració de les desigualtats

global en tots els sectors econòmics del nostre país i

Generalitat marcaran un abans i un després; i no

portada a límits que superen la imaginació més per-

centrant-nos en les administracions públiques, els ajun-

haurem sortit d’una que entrarem en les munici-

versa. Fa poc, apareixia als mitjans de comunicació la

taments són les entitats que es veuen més afectades

pals del 2011.

fusió de tres caixes d’estalvis per, teòricament, crear

han començat les precampanyes. Precampanyes,

una nova entitat més competitiva i altres qualificatius

sense cap mena de dubte.
Quan venen mals temps en qualsevol àmbit de la vida,

Els senyors regidors

haurien de tenir

coneixe-

es diu que són els dèbils qui pateixen d’una manera

ment que als ciutadans, no cal enganyar-los, ni

més directa les conseqüències d’aquesta situació. De

es necessari escalfar ja l’ambient.

que són exquisidament suggerents.
Repassant la premsa de l’any passat (en plena crisi
financera) una d’aquestes caixes publicava les seves

totes les administracions, els ajuntaments són els que
tenen una relació directa amb la ciutadania i represen-

Convergència i Unió continuarà treballant en la

xifres de negoci i deia que havien obtingut un benefici

ten la primera línia d’actuació pel que fa als problemes

seva línia: equip, cohesió i serveis per al poble,

de 36,5 milions d’euros l’any 2008, parlava de la bona

que toquen d’una manera més propera als ciutadans.

que al cap i a la fi és el que a la gent li importa,

gestió de l’entitat i molts bla, bla, bla.

La necessitat d’oferir serveis (educatius, socials, neteja,

el seu dia a dia i no particularment una determi-

un any més tard parlen de créixer, cosa que és legí-

etc.) i de resoldre aquells problemes que es plantejen

nada data en la qual s’ha d’anar a votar. No es

tima, òbviament, però el que és inadmissible és que

diàriament, no va en consonància amb els recursos

tracta d’acusar i desacreditar al contrincant, una

plantegin una retallada d’uns 1.800 llocs de treball en

que la llei d’hisendes locals contempla perquè totes

bona campanya consisteix en defensar les idees i

aquesta operació, com sempre els treballadors han de

aquestes actuacions es puguin oferir amb la qualitat i

projectes de cadascun. Nosaltres seguirem defen-

pagar els plats trencats.

quantitat que tots els ajuntaments voldrien.

sant el nostre projecte, tenint en compte algunes

Els pressupostos de l’Estat pel proper any contem-

modificacions envers les dificultats econòmiques,

Des d’aquestes línies, volem donar suport a tots els

plen pujades de l’IVA (que afectarà a tothom) a més

que els faig memòria que és un problema greu

treballadors de Caixa Tarragona que patiran l’excés

de gravar els rendiments de capital superiors a 6000

i generalitzat a nivell estatal, i no exclusiu del

d’avarícia que s’apodera del món. Una avarícia con-

euros. La Generalitat de Catalunya per la seva banda,

nostre municipi. Continuarem a nivell de carrer,

sentida per moltes administracions que miren cap a

demana que s’apliqui el nou estatut per tal de rebre

en la fleca, en el supermercat, en qualsevol vo-

un altre costat. Censurem i critiquem en veu alta

més ingressos procedents d’un anivellament més com-

rera o parc del municipi, atenent i escoltant als

aquesta farsa consentida. Com també critiquem que

pensat en la redistribució de les aportacions de cada

ciutadans.

es miri cap a un altre costat davant de milers de

Curiosament

petites i mitjanes empreses que han de tancar, aco-

comunitat autònoma. I als ajuntaments què ens queda
del pastís?

Tot i que en la diada de l’11 de setembre alguns

miadant milers i milers de treballadors i veient que

En els darrers temps els ajuntaments han viscut un

regidors es van molestar amb les meves paraules,

diners públics s’injecten al sistema financer (als que

creixement fictici dels seus ingressos fruit dels impostos

em reafirmo en les mateixes, que el poble dels

obertament anuncien beneficis en temps de crisi).

i llicències d’obres. Diem fictici perquè quan el mercat

Pallaresos necessita tranquil·litat, com fins ara, i

immobiliari s’ha desplomat, els ajuntaments han vist

no regidors que tergiversen la veritat o diguin

Cal remarcar que els grans generadors d’ocupació són

quina és la crua realitat, i el color vermell ha començat

mitges veritats. A això cal afegir que serem molt

precisament les petites i mitjanes empreses que supo-

a sobintejar les liquidacions en tancar els exercicis.

estrictes a l’hora de controlar que les sessions

sen el 80% dels llocs de treball al país. Si els 421 €

El problema el tenim damunt de la taula i cal valentia

plenàries es desenvolupin amb respecte i educa-

que es donen de subsidi als que ja han esgotat l’atur

per part dels òrgans competents per tal d’abordar so-

ció, fet que s’espera de qualsevol regidor.

es donessin als petits i mitjans empresaris a canvi de
contractar persones que ja no perceben atur, potser

lucions definitives. Hem comprovat com molts municipis
han crescut de forma insostenible i l’única manera

Convergència i Unió és a la vostra disposició i us

moltes d’aquestes víctimes d’un sistema capitalista

d’arribar a cobrir tots els serveis necessaris era créixer

desitja a tots benestar i prosperitat per a aquest

avariciós tindrien un salari i a sobre cotitzarien a la

per generar major quantitat d’impostos d’obres fent

any que comença; i que la salut i l’harmonia om-

nostra joia de la corona (la Seguretat Social) amb una

créixer encara més el problema, és el peix que es mos-

pli les vostres festes nadalenques, en companyia

clara aposta per part de les administracions de sortir

sega la cua. D’altra banda tenim els episodis de corrup-

de familiars i amics.

del pou que altres governs amb un sistema productiu

ció que s’han produït com a consequència de practicar

nefast han deixat d’herència. Penseu que som el país

aquesta depredació del terreny sense control.

de la Unió Europea que més temps destina al treball i
el menys productiu, és a dir treballem més i produïm

Tot plegat ens mostra la necessitat d’un canvi profund
en els sistema de finançament municipal per no tornar

Bon Nadal a tothom!!!!

menys que d’altres socis europeus i, a sobre, diuen
que serem els últims a sortir de la crisi.

a caure en el mateix parany quan se surti del panorama de crisi que estem vivim.
Esperem que algú ens escolti i no continuem sent el

Amb tot, cal que no defallim i seguim lluitant amb els

“patito feo” de les administracions públiques.

ulls ben oberts, però amb una actitud positiva que

Aprofitem com cada any aquest espai per felicitar-vos

ajudi a aconseguir un canvi de tendència i un món

les festes de Nadal i desitjar-vos un any 2010 ple de

més just amb treball i dignitat per a tothom.

Bon Nadal, companys i companyes.

sort i salut.

Ana Mª Ramos Castro
Claudi Domenech Bonachí
Jordi Pardo Gimeno
Grup Municipal Gent dels Pallaresos

Manel Gómez Porta

Carles Vidaller Espinosa

Grup Municipal CiU

Inmaculada Sánchez Fernández

ciu@pallaresos.cat

Grup Municipal d’ICV dels Pallaresos
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QUINA VERGONYA!!!

PERDON

fer-lo amb l’equip de govern que tenim en el poble

El que va succeir al passat Ple de novembre fa que un

A título individual deseo pedir perdon a la ciudadanía.

dels Pallaresos.

cop més em plantegi si en política val tot, on queda la

Como regidor, formo parte de una clase política, que

dignitat de ser representant electe d’un poble. Hem de

según un informe de Trasparency Internacional sitúa a

La nostra opinió no serveix, no val, sempre cau en

reflexionar tots si correspon a la dignitat del càrrec que

los partidos y formaciones políticas como uno de los

el sac trencat. Perquè per a ells l’equip de govern

ocupem embrutar la pròpia imatge i la de l’Ajuntament,

sectores más corruptos de España.

no existim, ni vam contar per res. Ells fan i desfan

de la manera que tots ho vam fer al passat Ple.

Hablemos claro, la política y la justicia son los ám-

sense contar amb nosaltres i els meus companys

Insults, injúries, mofa, greus acusacions, abús d’autoritat,

bitos peor valorados entre los españoles, funcionan

de la oposició que també som regidors elegits pel

l’expulsió d’un regidor del Ple i quasi la baralla al finalit-

“mal” o “muy mal”

poble els pallaresos.

zar el Ple entre dos regidors, fa que al Ple de novembre

Ja queda menys per a les pròximes eleccions. Habia
que fer una valoració, però és difícil, molt difícil

tots, començant per l’alcaldessa i acabant per l’últim

Hablemos claro, el ciudadano está harto de la corrup-

regidor, haguéssim donat una imatge lamentable.

ción, de las irregularidades y de la pasividad de los

Realment acabem pensant que tants insults, és una

Però la realitat és que quan un diu que tots tenim la

partidos políticos. Son olvidar la voracidad recaudato-

manera de tapar la mala, malíssima gestió que es-

responsabilitat no vol dir que aquesta responsabilitat

ria y recalificaciones urbanísticas de los ayuntamien-

tan fent en el nostre ajuntament. El dèficit tan gran

estigui compartida al 50%, perquè això no és així. La

tos, para que no decaiga la fiesta del pueblo.

que ja hi ha en els seus tres anys gairebé de govern

màxima responsabilitat és d’una alcaldessa incapaç de

que segueix augmentant.

retenir la “sobre excitació” d’un regidor mancat de

Hablemos claro, la corrupción empieza a ahogar la

bones maneres i d’habilitats per a la relació social,

democracia. O la democracia acaba con la corrupción

En els seus pressupostos surrealistes que volen

que busca la confrontació amb la resta de regidors

ola corrupción acabará con la democracia.

portar a terme, i en el poc que han fet pel poble.

Ple rere Ple.

No vam dignar ja de les seves ficades de pota i

Normalment no replicaria les intervencions dels regidors

Hablemos claro, la política está enferma. Pronto llega-

perdoni l’expressió.

de l’equip de govern, però aquesta vegada s’han passat

remos a los 4.500.000 parados. Hoy mas de 800.000

de la ratlla.

hogares tienen a todos sus integrantes en paro. En el

Les persones tan empipades que no reben respos-

Ens van retreure bàsicament dues coses. Primer quan

2010 habran pensiones que suburan 18 euros/mes

tes quan se’ls demana ajuda. Però els del PSC els

vam felicitar el regidor Sr. Domènech per assistir a les

diem: segueixin, segueixin insultant-nos, i fent-nos

festes d’estiu de Pallaresos Park on, aquest regidor

El Sr. Jordi Pujol en TV3 alertaba del “peligro” que

fora dels plens, que la dolenta imatge les donen

fent cas omís a un escrit enviat per “l’equip de govern”

supondría “remover la cuestión de la financiación de

vostès.

es va personar a un acte de les esmentades festes,

los partidos” añadió que él mismo podría decri”estos

concretament al partit de futbol sala. Aquest regidor

dieron tanto a tal, aquéllos dieron tanto a tal otro...”

Senyors del govern, abans d’asseure’s en la cadira

podrà dir que no anava en representació de l’equip de

Sr. Pujol, vaya al juzgado y hable.

dels plens, mirar-se el mirall i preguntis, si realment

govern, però la realitat és que hi va assistir. Ell sabrà

mereixen estar governant, el poble de els pallaresos.

el que entén per assistir o no.

El Sr. Ernest Benach, propuso regenerar la vida políti-

Creuen que el poc que han fet pel poble es poden

El segon retret que ens van fer, i per nosaltres el més

ca. El Sr. Benach se olvidó que él es parte del proble-

adjudicar la, medalles, fiqueuse-les senyors, si amb

greu (motiu pel qual repliquem), és el fet de dir que les

ma de descrédito de la vida política. No se acuerda

això estan mes contents, però no oblidin que els

mocions que hem presentat son bufonades. Van dir i

del coche oficial Audi A8 Limusina “tuneado”

projectes ja estaven fets.

cito textualment “fer una infinitat de mocions sense cap

Regeneración democrática no es como acabó el es-

ni peus sembla una bufonada”.

cándalo del 3 por ciento. Regeneración democrática

Aguditzin la oïda i escoltin als veïns de les palla-

Per aquests regidors fer bufonades és presentar pro-

es acabar con trapicheos, ilegalidades, irregularidades

resos, sobretot amb els seus nous projectes com

postes per mirar de minimitzar el soroll que provoquen

y delitos. Mucha luz, justicia hasta el final y dado el

SAU-5, PP4 i LLAURI i no diguin que ja mantenen

els avions, o regular el sentit de la circulació, o instal·lar

caso, castigo ejemplar, contundente y servero.

reunions amb ells, i després les seves opinions cai-

bandes reguladores de velocitat, o la creació d’una

guin en sac trencat.

campanya per fomentar el compostatge domèstic, o el

No, antes de “regenerar”, antes de reformar la Ley de

crear un Reglament Orgànic Municipal, per citar només

financiación de partidos, Ley electoral, Ley de funda-

Torno a repetir i no em canso de dir-vos, dediqueu-

unes quantes. Continuarem donant idees a un equip

ciones, Ley de Sindicatura y la Ley de Bases de Régi-

se a governar i deixin ja els insults. Aprofito per

de govern que ha acreditat que l’única idea que té és

men Local (ayuntamientos), hay que pedir perdón.

a respondre a un regidor d’ICV. Ha vostè que li

apujar els impostos als veïns.

importa si un regidor del PSC va falta a un ple amb

Per finalitzar volem dir que tots hem de fer autocrítica,

Para hacer creíble la buena voluntad de los parti-

vostè no es hem de justificar. si un regidor mancada

i potser és l’hora de fer un replantejament, no de cara

dos políticos, tanto el Congreso de los Diputados

a un ple, es justifica davant la Sra. alcaldessa, no

als altres regidors, sinó per a la ciutadania que a la fi

como el Parlmament deben realizar una declaración

amb vostè.

és per qui treballem. Des d’ADMC farem aquesta auto-

de perdón.

crítica i desitgem que la resta dels regidors del nostre

La Navidad une a las familias y une los sentimientos,

Ajuntament, facin el mateix.

en mi deseo que 2010 nos una a todos alrededor de

Jaume Domínguez Ruiz

Els Pallaresos. Felices Fiestas.

Per a

ells els és més fàcil insultar i desprestigiar.

Dediquis a les seves festes tan esplèndides que fa
felicitem les festes nadalenques que tan pròximes

Grup Municipal d’ADMC Els Pallaresos

estan

E-mail: elspallaresos@admc.es

Julian Oller Rubio
Ma Jesús Coronado Fuentes

Bloc: www.admcelspallaresos.wordpress.com
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Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavos Partido Popular de Catalunya
pp@pallaresos.cat

grups
AIP
S’acosta el final d’any i toca fer una anàlisi del mateix,

CABALLE TRANSPORTS I GRUES

això ens duu a un resultat no gaire bo, per no dir nefast.
Malauradament la crisi no ens ha ajudat gaire aquest
any, però això era una cosa que ja sabíem tots, l’any
passat ja teníem la crisis al damunt. Els nostres mandataris municipals, (cal dir que els autonòmics i els estatals
tampoc), tristament, no han sabut estar a l’alçada, ni molt
menys s’hi han acostat, tot i deixant que el forat anés
creixent dia darrere dia. Si el que dic no és veritat, que
algú em digui com se li pot dir al fet de tenir, a mitjans
d’any, un forat a les arques municipals de més de cent
milions de les antigues pessetes, i com se li pot dir a, en
temps de crisi com la que estem patint, apujar els impostos, les taxes, etc., etc..., i jo em pregunto, això es una
bona gestió? que haguem de fer un pla de sanejament
orquestrat per la Diputació, això és bona gestió? Qui
acabarà pagant els plats trencats? Doncs com sempre, el
ciutadà de peu..., quan penso que encara no hem acabat
l’any m’esgarrifo de pensar el bony que ens deixaran!
Això sí, està clar que segons diu l’actual Equip de Govern “no necessita per a res a l’oposició”, ja es poden
aportar tant coses bones com les dolentes,

la qüestió

és menysprear la resta de regidors encara que comporti
coses negatives per al poble. I això ho ha de conèixer la
població dels Pallaresos, l’oposició treballa i molt, presenta alternatives, presenta mocions bones pels ciutadans,
presenta solucions, i l’equip que ens governa es nega

• arids • runes • enderrocs • transports
• moviment de terres • big bags
• pressupostos sense compromís
TELF 609868627 • ELS PALLARESOS

a rebre la col·laboració que se li ofereix per millorar la
situació del nostre poble i dels nostres vilatans. Realment
és molt trist que l’orgull d’aquests mandataris

estigui

portant a la ruïna econòmica les arques municipals.
Per una altra part hem de reconèixer l’habilitat que han
demostrat últimament per desviar l’atenció del ciutadà,
tot i orquestrant i provocant un dels escàndols més
grans que hem patit en els darrers anys dins del nostre
Ajuntament, que va dur a l’expulsió d’un regidor de la sala
de plens, realment vergonyós.
Però l’engany continua, n’ hi ha que en saben de veritat,
-escoltin-, tenen una facilitat per enredar qui els escolta
que fa por!

Alguns volen fer creure a la població que

reactiven el comerç del nostre poble, quan el que estan
fent és ofegar els comerciants amb pujades d’impostos
i taxes; alguns volen fer creure que promouen l’art i els
artistes del nostre poble, quan el que realment fan és (i
no per manca de qualitat dels nostres artistes, que són
prou bons), enfonsar i desanimar unes bones promeses
de l’art dels Pallaresos tot i fent, a corre-cuita, unes
vetllades musicals mal gestionades i pitjor organitzades,
que varen comportar una afluència de públic tan minsa
que desmoralitza a qualsevol; alguns ens volen fer creure
que promouen l’esport als Pallaresos quan realment el
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que estan fent és manipular l’esport al nostre poble tot
i ofegant les iniciatives esportives; i el més llastimós
de tot, d’altres ens volen demostrar que són catalans i
estimen el nostre país i el nostre poble, però..., no ho
estan aconseguint.
Bon Nadal i Feliç Any Nou per a tots.
Xavier Marcos Tuebols

Ctra. Santes Creus, s/n
Tel. 977 610 605 / Fax 977 610 698
43151 ELS PALLARESOS (Tarragona)

Agrupació Independent dels Pallaresos
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l’entrevista
Tota una vida als Pallaresos

TERESA ALEGRET

• 94 anys

Què és el que més li agrada de Els Pallaresos
d’avui en dia?
La quietud, la tranquil·litat. Anar a missa cada diumenge. La veritat és que surto molt poquet, per aquesta
raó m’agrada molt veure gent al carrer, la perruqueria....
M’agrada molt llegir fins ara cada dia em mirava el
diari, però ara ja només llegeixo revistes.
Què troba a faltar al poble en aquests moments?
Com que normalment no vaig enlloc, no trobo res a
faltar. Més aviat és al revés la més mínima cosa que
passa ja m’agrada.
Què és el que troba a faltar del poble d’abans?
M’agradava molt anar a ballar al cafè on hi havia una
sala de ball. Les noies anaven amb les mares perquè
així les vigilaven. Ara quasi no em moc de casa. Només vaig a missa i a la perruqueria.
Quan hi ha moviment al carrer m’agrada sortir i observar tots els actes que es realitzen al carrer a prop
de casa.
Ens podria explicar un record agradable de quan
vostè era jove?
Abans sempre anava a buscar farigola el Divendres
Sant, sortíem aviat i així aprofitaven per passar el
matí passejant pel camp.
Recordo una imatge que tenim d’un Sagrat Cor que
el meu home la va portar sempre a sobre durant tota
la Guerra Civil.
I per acabar també recordo amb tendresa les estones
que vaig passar a la tenda de comestibles que vam
tenir aquí al poble fins l’any 1965 aproximadament.

ENRIC FORTUNY MONTANE • 89 anys
Què és el que més li agrada de Els Pallaresos d’avui
en dia?
M’agrada molt l’Ajuntament nou però dins hi ha coses que
no m’agraden tant. Com a jubilat m’agrada la nova Llar de
Jubilats, però falta unió entre nosaltres i més participació
en les coses que s’organitzen des d’allà. Ha d’anar més
gent a gaudir de les noves instal·lacions que tenim.
També està bé que s’hagin donat permisos d’obra que
permetin que s’arreglin les cases del poble.
Què troba a faltar al poble en aquests moments?
Que s’arreglin les voreres del nucli urbà ja que les que hi
ha al centre del poble són de pedra i són molt perilloses per a la gent com nosaltres (rellisquen molt). També
s’hauria d’arreglar el mur del carrer del vent que s’obre i
ja s’havia d’ arreglar quan es va fer la Ctra. nova.
Què és el que troba a faltar del poble d’abans?
El fet de treure aigua del pou del poble, es podia anar a
buscar aigua just al davant de Ca l’Olla (Aigua fresqueta
per refredar el càntir del vi). Fins i tot els animals podien
beure allà.
Ens podria explicar un record agradable de quan
vostè era jove?
En primer lloc de l’escola, ja que abans hi havien dues
classes una de nens i una altra de nenes.
En segon lloc, la Societat l’Alegria dels Pallaresos. Als 14
anys ja érem socis i allà anàvem a ballar els diumenges a
la tarda i a la nit, al cafè, on ara hi ha el casal. Les mares
venien a guardar les filles. En aquella època tot el poble
era de dretes (era el que tocava). Durant la República, el
comitè va fer plegar la Societat de l’Alegria i llavors vam
anar a ballar just al davant al pati de Ca la Rosita de
l’Olivé, allà tots eren d’esquerres.
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El teu gos,
la teva responsabilitat
L’Ajuntament inicia una campanya ciutadana
de protecció dels animals que té com a
objectiu facilitar-te el compliment de
les normes i obligacions que tens,
com a propietari.
LES TEVES OBLIGACIONS
COM A CIUTADÀ SI TENS
UN GOS SÓN:

1. Identificar-lo amb el microxip
2. Disposar de la cartilla veterinària
3. Censar l’animal
Amb la voluntat de tenir un cens actualitzat de tots els
animals, si ens acredites els dos primers punts, te’l censem i et farem entrega de la xapa del cens

sense que et costi res.

(de l’1 de gener fins el 31 de març)

1
3
microxip

2

xapa del cens
cartilla veterinària

si vols tenir un nou amic:
Ajuntament dels Pallaresos
Regidoria de Medi Ambient

NO COMPRIS,
ADOPTA’L!

