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SERVEIS

  TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL

Ajuntament dels Pallaresos ....................... 977  610  600
                                           ........................... 977  610  627
                                   Fax ............................ 977  610  568

E-mail: aj.pallaresos@altanet.org
ajuntament@pallaresos.cat

Jutjat de Pau  .............................................. 977 627 133
               Fax  ............................................... 977 627 788
CEIP “Sant Sebastià” ................................. 977 610 539
CEIP “Els Pallaresos” ................................. 675 783 425

Dispensari mèdic Els Pallaresos ................ 977 610 762
C.A.P. Sant Salvador  .................................. 977 523 410
Urgències C.A.P Sant Salvador .................. 977 523 410
Parròquia Sant Salvador ............................. 977 221 387

Atenció al Ciutadà de la Generalitat ........ 012
Servei d’emergències Generalitat ............. 112
Bombers ...................................................... 085

Mossos d’Esquadra – Trànsit ..................... 088
Guàrdia Civil ................................................ 062

Hospital Joan XXIII ..................................... 977  295  800
Hospital Santa Tecla ................................... 977  259  900
Ambulàncies ............................................... 061

Centre de Gestió Cadastral ....................... 977  245  800
BASE (Gestió Ingressos) ............................. 977  253  403
Servei d’atenció a la dona
en situació de violència .............................. 900 900 120

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org

HORARI D’AUTOBUSOS     

La recollida de volumino-
sos (mobles, electrodomès-
tics, etc.) serà els dies in-
dicats al calendari, encara 
que abans heu de trucar a 
l’Ajuntament per indicar qui-
nes són les andròmines i 
el carrer on s’ha de fer la 
recollida.
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Aquesta nova edició del butlletí municipal em 
dóna possibilitat d’adreçar-me a tots i totes, tal 
com van fer els meus companys en la publicació 
anterior. Celebrem aquesta iniciativa en la qual 
ningú vol monopolitzar la feina duta a terme per 
aquest equip de govern. En aquest Ajuntament 
treballem en equip, cadascú porta les seves àrees, 
però volem que quedi clar que és la suma de 
tots els membres de l’equip de govern el que fa 
possible que el nostre municipi avanci.

Estem treballant i ho fem amb decisió i sobretot 
sabem on volem anar i com fer-ho. Ja ho vam 
manifestar en els nostres programes electorals, 

volíem canviar la imatge que estaven donant els 
polítics que ens han precedit i ho estem fent. Com 
sabeu, una de les nostres prioritats era el cicle 
educatiu complert als Pallaresos i en només vuit 
mesos ja ho hem garantit com podreu comprovar 
en aquestes pàgines del butlletí. Ara es volen 
atribuir aquestes conquestes socials tots aquells 
que en el seu dia no van ser capaços de culminar 
la cessió dels terrenys a la Generalitat per ubicar 
tots aquests equipaments que tanta falta feien al 
nostre poble i que, amb molt de criteri, reclamaven 
els pares i mares del nostre municipi. 

Vet aquí que les veus dels nostres pares i mares 
han estat respectades i, sobretot, han estat 
fonamentals per lluitar i aconseguir un cicle 
educatiu complet de 0 a 18 anys. Voldríem donar 
novament les gràcies a tots vosaltres: pares, 
mares i mestres pel suport que ens heu donat. Hi 
ha molta il·lusió per posar el nostre poble al nivell 
que li pertoca i us asseguro que ho farem, perquè 
tenim equip: tenim un grup de dones i homes que 
hem vingut a treballar i no ens cauen els anells 
(com es diu col·loquialment) perquè som obrers 
de la política.

Salut!

Inmaculada Sánchez
Regidora d’Ensenyament
i Benestar Social

L’ESPAI DEL NAPI
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HISENDA
Durant el passat mes de març es va fer efectiu el 
pagament dels ajuts escolars destinats a famílies 
amb fills en edat escolar obligatòria pel curs 
2007/08. Aquests ajuts estaven destinats a cobrir 
dos objectius bàsics: per un costat contribuir a 
reduir la despesa de les famílies en concepte 
de material escolar, i per un altre, fomentar 
l’empadronament de tota la unitat familiar i així, 
beneficiar aquells que paguen la totalitat dels seus 
impostos al municipi.

Cal dir, que aquests objectius inclosos a la campanya 
s’han complert amb èxit, ja que les peticions d’ajuts 
han estat dins les previsions inicials i el número 
d’empadronaments han experimentat un augment 
amb motiu d’aquesta iniciativa.

El cost total de la despesa per aquest concepte 
ha estat de 13.045 euros, repartits entre els 
3 mòduls subvencionats. El d’educació primària 

ha estat el que ha tingut més sol·licituds 
acceptades. 

Aquests resultats positius, units a la voluntat que es 
té des de l’Ajuntament de potenciar les polítiques 
socials, asseguren la consolidació i potenciació 
dels ajuts de cara al curs vinent.

424 escolars del municipi es beneficien dels ajuts a 
les famílies pel curs 2007/08

Reducció i fraccionament 
del rebut d’escombraries 
Després d’aprovar una rebaixa de la taxa 
d’escombraries destinada als habitatges i per 
tal de facilitar a la majoria de les famí-
lies el fet d’afrontar el pagament del rebut, 
aquest any s’ha optat per fixar el fraccio-

nament d’aquest en dues quotes anuals. La 
primera quota serà del 60% - del 27/05 al 
29/07 - i la segona del 40% - del 31/08 al 
30/11 -. Aquestes dates s’han determinat a 
fi efecte de fer coincidir, el màxim possible, 
el corresponent venciment dels tributs amb 
el cobrament de les pagues extraordinàries.

DATES DE COBRAMENT DELS ARBITRIS MUNICIPALS
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MEDI AMBIENT
Durant el passat mes de febrer, 
es va dur a terme la campanya 
de sensibilització ciutadana: GOTA 
A GOTA S’ESGOTA per fomentar 
un ús eficient de l’aigua com a 
recurs escàs. Durant la campanya 
prop de 100 famílies han rebut 
consells pràctics sobre l’estalvi 
d’aigua i les tecnologies disponi-
bles per assolir-lo.
La situació actual d’escalfament 
del planeta i per tant, de can-
vi climàtic està provocant una 
disminució de les precipitacions 
i un augment de la desertitza-
ció.
La sequera ha comportat una 
major sensibilització de la pobla-
ció i per tant, de rebre criteris 
d’estalvi d’aigua i assumir la res-
ponsabilitat del consum vers el 
medi que l’envolta. Sense oblidar 
que aquests criteris no han de 
ser rebuts per la població de for-
ma temporal i puntual, sinó que 
han de ser incorporats de for-
ma permanent en les activitats 
diàries.
Cal que ens fem nostre el mis-
satge que mitjançant l’eficiència i 
l’estalvi d’aigua es contribueix a 
la preservació d’un recurs escàs 
i imprescindible per a la vida i de 
retruc s’aconsegueix un estalvi en 
l’economia domèstica.
D’altra banda, cal fer menció que 
aquesta campanya s’emmarca 
dins el programa 2008 que ha 
dissenyat la regidoria de medi 
ambient per tal de conscienciar 
a la ciutadania en els diversos 
temes que requereixen un canvi 
d’actituds per poder afrontar un 
futur més sostenible. 

A aquesta campanya se n’hi afe-
giran en el transcurs d’aquest 
any, dues més: “Foment de la 
recollida selectiva” i “Tinença res-

Campanya “gota a gota s’esgota” als Pallaresos

ponsable d’animals de companyia 
al municipi”.

La regidoria de medi ambient 
ha engegat un seguit d’activitats 
d’educació i comunicació ambien-
tal, amb la finalitat d’estimular a 
través de l’acció educativa dels 
més petits els principis d’una ges-
tió municipal sostenible.
El programa d’aquest any 2008 
inclou entre altres, activitats i 
tallers adreçats als/les escolars 
del municipi, amb la finalitat de 
donar resposta als principis de 
desenvolupament sostenible ne-
cessaris per a la implantació 
futura de l’Agenda 21 local, i 
desenvolupar aquelles impor-
tants accions recomanades en 
el Pla d’Acció Local cap a la 
sostenibilitat.
Es pretén que aquest programa tin-

gui un caràcter anual, de manera 
que es garanteixi una continuïtat a 
les activitats que configuren el ma-
teix i impulsar l’Educació Ambiental 
al municipi per arribar a l’objectiu 
últim: la millora de la qualitat de 
vida en base a un desenvolupa-
ment més sostenible.
Pel que fa a les activitats educati-
ves, inclouen diferents temàtiques 
ambientals que afecten a la po-
blació del municipi, com són:
• La gestió dels residus urbans.
• La coneixença de l’entorn pro-
per.
• El cicle de l’aigua.
• Tinença responsable d’animals 
de companyia.
• Estalvi energètic.
• Alimentació, civisme i medi ambient.

Activitats escolars d’educació ambiental 2008
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ENSENYAMENT

El nostre poble ja té garantit el cicle educatiu 
complet de 0 a 18 anys en centres docents 
públics. Així ho demostra l’anunci del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya en 
el sentit que el curs vinent Els Pallaresos ja 
disposarà d’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) 
i l’aprovació del projecte bàsic de la Llar d’Infants 
municipal per part del ple de l’Ajuntament.

Les gestions dutes a terme per l’Ajuntament, 
amb el suport dels mestres dels CEIP del 
municipi i les mares i pares, han aconseguit que 
Els Pallaresos hagi estat finalment la població 
escollida per la Generalitat per ubicar l’IES que 
donarà servei als alumnes del municipi i de les 
poblacions veïnes de La Secuita, Perafort i El 
Catllar. De fet, d’entre tots aquests pobles, Els 
Pallaresos és el que compta amb un col·lectiu 
d’alumnes més gran: un total de 436 sumant 
ambdós CEIP.
Amb aquesta decisió, s’evitarà que els alumnes 
hagin de marxar a Sant Salvador o a Sant Pere i 
Sant Pau per continuar els seus estudis. 

L’IES dels Pallaresos entrarà en funcionament 
el proper curs escolar 2008-2009 en uns 
mòduls amb tots els serveis (aules, oficines, 
menjador...) que s’ubicaran al nucli del poble, 
a l’Avinguda Catalunya, al costat del CEIP 
Sant Sebastià, mentre no es dugui a terme la 
construcció de l’edifici definitiu en el mateix 
terreny.

Inicialment per a aquest curs, el Departament 
d’Educació ha previst oferir 2 línies per a 
primer d’ESO i 1 línia per a segon. En cursos 
successius, es disposarà de 3r. i 4t. d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius.

La regidora d’Ensenyament, Inma Sánchez, 
ha explicat que l’obtenció de l’IES per als 
Pallaresos no ha estat una tasca fàcil però 
que gràcies a la tenacitat de l’Ajuntament, dels 
mestres i de les mares i pares s’ha assolit un 
equipament educatiu cabdal per al futur del 
nostre poble.

Els Pallaresos aconsegueix l’Institut d’Ensenyament 
Secundari, el qual obrirà les seves portes el proper curs
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ENSENYAMENT

El ple del 17 de gener de 
l’Ajuntament dels Pallaresos 
va aprovar el projecte bàsic 
d’Escola Bressol Municipal amb 
els vots a favor de GP, CiU, ICV, 
ADMC, AIP i PP, i l’abstenció del 
PSC. Així doncs, el projecte pro-
posat per l’equip de govern tira 
endavant per a poder entrar en 
funcionament el curs escolar 
2009-2010, amb 94 places per 
a infants de 0 a 3 anys.

Aquest mes de març ja s’han 
iniciat els treballs de l’estudi 
geotècnic dels terrenys on 
s’instal·larà aquest equipament 
educatiu. Al mateix temps, 
l’Ajuntament ja ha contractat la 
redacció del projecte executiu.
L’Escola Bressol Municipal 
s’ubicarà en un solar propietat 
de l’Ajuntament de 2.250 m2 que 
es troba situat al carrer Gregal 
cantonada amb el carrer Prio-
rat (Els Hostalets). La superfí-

cie construïda serà de 536 m2, 
amb una zona de jocs de 1.293 
m2 i la resta es repartirà entre 
jardí, porxos, etc. 

Tota la llar d’infants s’ubica en 
una planta sense desnivells amb 
la següent distribució: aules, ves-
tíbul, despatx d’administració, sala 
d’educadors, serveis i zona de 
neteja, “biberoneria”, sala d’usos 
múltiples, magatzem de cotxets, 
sala d’instal·lacions i magatzem.

Té capacitat per a acollir 1 
grup d’infants de 0 a 1 any (8 
places), 2 grups d’1 a 2 anys 
(26 places) i 3 grups de 2 a 3 
anys (60 places). 

El pressupost per contrac-
te ascendeix a 766.981,99 € 
i es finança amb subvencions 
del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya 
470.000 €, PUOSC 146.981,99 € 

i amb aportació del propi Ajun-
tament 150.000 €.

La decisió de la ubicació dels 
nous centres docents (IES, Esco-
la Bressol Municipal i futur edifici 
del CEIP Els Pallaresos) s’ha prés 
tenint en compte la descentralit-
zació dels serveis per tal de dotar 
d’equipaments els diferents nuclis 
del municipi, segons ha comentat 
la regidora d’Ensenyament, Inma 
Sánchez.

D’aquesta manera, el centre del 
poble acull el CEIP Sant Sebas-
tià i el futur IES. Jardins Imperi 
comptarà amb l’emplaçament de-
finitiu del CEIP Els Pallaresos i Els 
Hostalets disposarà de la futura 
Escola Bressol Municipal.

Amb aquesta ordenació del mapa 
educatiu, es treballa a favor de 
l’equilibri territorial i s’integren els 
diferents nuclis poblacionals.

L’Ajuntament aprova el projecte bàsic de l’Escola Bressol 
Municipal amb 94 places per a infants de 0 a 3 anys



En aquest butlletí estrenem espai per a la regido-
ria de Sanitat.

No és que fins ara no s’hagin fet actuacions en 
aquesta matèria, sinó que ara, en aquest moment, 
s’està avançant molt en un gran projecte per als 
Pallaresos.

La legislatura va començar amb un canvi del Dir. 
General; com succeeix en aquests casos, poder 
concertar visita pot ser una mica complicat.

Som molts municipis els que incidim en les nos-
tres prioritats municipals i és fàcil entendre que 
la jornada laboral és la que és i els compromisos 
són els que són. Però després de molt insistir 
sobre la precarietat de les nostres instal.lacions 
sanitàries, se’ns va indicar que hi havia un canvi 
de plans respecte al nostre municipi i la forma 
d’entendre les àrees sanitàries.

Se’ns va requerir la disposició d’un terreny amb 
el doble de superfície que el que fins ara es te-
nia preparat, i es va fixar un dia de visita. Des 
d’aquest equip de govern es va acceptar ràpida-
ment la proposta del Sr. Infiesta -Director dels 
Serveis de Salut- i  des del municipi se li donarà 
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sanitat
El nou CAP dels Pallaresos en marxa 

màxima prioritat a la construcció del CAP que tant 
necessitem.

A la reunió, es va expressar la nostra predisposició 
per agilitzar tots els tràmits que conduïssin a la ma-
terialització del CAP a la major brevetat possible. Hem 
de ressaltar que el Sr. Infiesta, va entendre les nostres 
necessitats i en aquesta reunió es va comprometre 
a incloure l’actuació en els pressupostos del 2009, 
així com que les obres comencin la tardor del mateix 
any.

Al Departament de Sanitat ja s’han iniciat tots els trà-
mits i per la nostra part també. Estem fent els deures 
per agilitzar la cessió dels terrenys on s’ubicarà, Av. Ge-
neralitat, cantonada amb La Unió. Un terreny suficient-
ment ampli i correctament ubicat per el nou edifici.

La burocràcia està en marxa i estem satisfets per 
l’actitud col·laboradora del Departament de Salut en-
vers el nostre municipi.

Volem aprofitar aquest espai per agrair l’esforç que 
està fent l’equip mèdic i administratiu del nostre am-
bulatori, treballant en un espai reduït i inadequat, i als 
usuaris per la paciència i confiança que demostren 
envers l’equip. 



URBANISME
Durant aquest primer trimestre de l’any 
2008, el Departament d’Urbanisme 
porta a terme la tramitació de di-
verses modificacions puntuals de les 
Normes Subsidiàries vigents al nostre 
municipi.

L’anomenada modificació 6a. que 
afecta a l’illa delimitada pels carrers: 
Onze de setembre, Maragall, Països 
Catalans i Guimerà, dintre del casc 
urbà, amb l’objectiu de regularitzar la 
parcel·la destinada a equipaments per 
ubicar-hi un centre d’educació infantil 
primària (CEIP).

La modificació 7a. que afecta l’àmbit 
del carrer Major i Ctra. TV-2235 dels 
Pallaresos, incorporant una zona ja 

classificada com a urbana per la Co-
missió d’Urbanisme en sessió de 24 
de febrer de 1993, i a l’alineació del 
carrer Transversal al carrer Raval, dins 
del casc urbà, amb l’objectiu de regula-
ritzar la situació creada erròniament.

I l’última, aprovada inicialment pel 
ple de l’ajuntament en data 13 de 
març de 2008, modificació 8a. que 
afecta el SAU-5, i que permetrà el 
desenvolupament d’una zona urbana i 
d’equipaments al costat de la urbanit-
zació Pallaresos Park.

Amb aquestes modificacions de pla-
nejament, es vol adaptar la normativa 
urbanística vigent a la realitat del nos-
tre municipi.
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serveis públics
NOUVINGUTS I PAGESOS

L’Ajuntament dels Pallaresos vol 
donar la benvinguda a totes 
aquelles persones que han triat 
aquest municipi per viure-hi. Som 
conscients que darrera d’aquesta 
decisió molt probablement hi ha 
el fet de voler buscar una qualitat 
de vida que un pis a ciutat no 
ofereix. Des del consistori s’està 
treballant amb esforç per procurar 
alhora, oferir aquesta qualitat de 
vida a tothom i donar uns bons 
serveis en tot allò que sigui pos-
sible.
 Tot i així hi ha un aspecte que, 
desgraciadament, molt sovint que-
da oblidat per algunes persones 
nouvingudes. Els Pallaresos ha 
estat i encara és un municipi 
d’origen agrícola. Aquí hi viuen des 
de fa moltes generacions famílies 
pageses algunes de les quals con-
reen, encara, les seves terres. És 
per aquest motiu que demanem 
respecte:
- Respecte per la propietat priva-

da agrícola (de la mateixa manera 
que ningú voldria que saltessin la 
tanca de casa seva). 
- Respecte per la feina d’aquesta 
gent que és feixuga, dura i poc 
valorada, però tan respectable i 
noble com qualsevol altre ofici. 
- Respecte per als fruits d’aquesta 
feina que són per al seu consum 
o venda. 
- Respectar els sembrats (vora 
l’avinguda Onze de setembre) 
que molt sovint es confonen 
amb camps d’herba on passejar 
els gossos o donar una volta 
amb els nens, trepitjant-los indis-
criminadament (a l’igual que es 
fa en alguns camps acabats de 
llaurar). 
I un cop d’atenció a tota aque-
lla gent que embruta les zones 
rurals i boscoses amb porque-
ria com brossa, bosses, llaunes, 
restes de poda, restes d’obra i 
mil i una porqueria sense cap 
mirament. 
És per aquest motiu  que us de-
manem respecte per a aquestes 

finques que són tan privades com 
les cases que acabeu d’adquirir i 
per la tasca d’aquests pagesos.
Únicament en l’àmbit del res-
pecte i la tolerància podem fer 
dels Pallaresos un municipi ideal 
perquè sigui casa nostra i poder 
conviure tots junts sense menys-
prear la gent i l’entorn natural.

Actuacions Brigada 
Municipal

A la urbanització Pallaresos Park, 
s’han posat 30 noves senyalit-
zacions de noms de carrers. A 
més, a la Plaça Castellot, s’ha 
envernissat la tanca i s’han ta-
pat trams de vorera amb pedra 
artificial.
D’altra banda, al cementiri mu-
nicipal, s’ha realitzat la segona 
fase de neteja interior, i també 
s’ha fet una tanca perimetral per 
cobrir la seva zona visual. 
A les avingudes 11 de setembre 
i Catalunya, s’han podat els ar-
bres de les voreres.
A més, s’han instal·lat set sen-
yalitzacions per indicar la zona 
poliesportiva en diferents carrers 
del poble. Als carrers: Segadors, 
Pallars Jussà i Pallars Sobirà, 
s’han posat també plaques sen-
yalitzadores.

Senyal realitzada per el Sr. Rafael Ruiz 
Valladares.



ESPORTS

El ple de l’Ajuntament dels Pallaresos de data 8 de 
novembre va aprovar inicialment el projecte bàsic i 
d’execució de la zona esportiva dels Hostalets pel 
que fa a la construcció d’un edifici per a vestidors, 
dues pistes de tennis i grades per a l’actual 
camp de futbol municipal, amb un pressupost de 
433.162,52 €. Votacions al ple: 8 vots a favor, 2 
en contra i 1 abstenció. Aquest complex esportiu té 
una superfície aproximada de 13.600 m2 i a més 
del camp de futbol també compta amb una pista 
de futbol sala.

El regidor d’Esports, Carles Vidaller, ha explicat 
que l’equip de govern actual va decidir portar a 
aprovació el projecte, la redacció del qual provenia 
de l’anterior legislatura, per poder acollir-se dins 
del termini a les subvencions del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) que convoca la Diputació de 
Tarragona cada quatre anys i així poder garantir el 
seu finançament. De fet, la Diputació ja ha concedit 
aquesta subvenció al nostre Ajuntament per valor 
de 284.628,60€, i la totalitat es destinarà a la zona 
esportiva dels Hostalets.

Les instal·lacions que preveu el projecte i la seva 
ubicació dins la zona esportiva dels Hostalets és 
susceptible de modificacions per a millorar les 
propostes que inicialment conté. En aquest sentit, 
la Regidoria d’Esports ja ha mantingut una reunió 
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amb l’Associació de Veïns dels Hostalets i el 
Club Esportiu dels Pallaresos per presentar-los el 
projecte i demanar la seva opinió. Properament, es 
mantindran més reunions amb la participació de 
tots els grups polítics amb representació municipal 
per tal d’arribar a una decisió consensuada i establir 
les fases del projecte que s’aniran desenvolupant a 
mesura que es disposi de finançament.

Cal recordar que la zona d’equipaments esportius 
dels Hostalets ja estava prevista en el projecte 
d’urbanització d’aquest nucli que es va executar 
a través d’una junta de compensació creada el 2 
d’octubre de 1987. A finals del 1997, una circular 
de la junta de compensació encara informava als 
veïns i veïnes que malgrat la demora es mantenia 
el compromís de realitzar tota la zona esportiva. 
No ha estat, però, fins al 8 de novembre de 2007 
que s’ha iniciat la recta final d’aquests equipaments 
tan llargament esperats.

D’altra banda, la Regidoria d’Esports ja ha mantingut 
contactes amb el representant territorial de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Francesc 
Xavier Aguiló, per tal de cercar finançament per 
a la construcció del poliesportiu municipal cobert, 
previst a la zona de Jardins Imperi, dins la intenció 
de l’actual equip de govern d’apropar els serveis a 
tots els ciutadans dels Pallaresos. 

S’aprova el projecte per a dotar de més equipaments la 
zona esportiva dels Hostalets
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FESTES
Des de Nadal fins a 
Sant Sebastià, tot un 
mes d’intensa activi-
tat festiva

Des del 19 de desembre i fins al 
20 de gener el nostre poble va 
viure un mes amb una agenda 
plena d’activitats festives que es 
van desenvolupar, en la seva ma-
jor part, a l’envelat que per prime-
ra vegada es va ubicar a la pista 
poliesportiva. El regidor de festes, 
Carles Vidaller, ha considerat que 
la instal·lació de l’envelat ha estat 
tot un encert, perquè ha permès 
realitzar activitats que d’una altra 
manera no haguessin estat possi-
bles com la Festa de Cap d’Any 
(amb sopar de gala i ball) o la 
Trobada de Corals de Gent Gran 
del Tarragonès, la qual va tenir 

una excel·lent resposta per part 
dels veïns i veïnes.
A més d’aquests actes, també s’hi 
van dur a terme les cantades de 
nadales dels alumnes dels CEIP 
del municipi, el repartiment de re-
gals dels Reis d’Orient, el concert 
del Cor de Cambra de Vila-seca, 
el recital de poesia i concert 
del cantautor José Hernando, 
l’exhibició de judo, la trobada de 
penyes del Nàstic, balls de nit i 
els actes de la festa major de 
Sant Sebastià, els quals van ser 
tot un èxit, especialment el so-
par de germanor, els tallers de la 
Colla de Geganters i la revetlla. 
També es va estrenar als Pallare-
sos el grup de rock “Day Tripper” 
integrat per veïns del poble. Fora 
de l’envelat, en aquesta ocasió a 
l’església, es va celebrar un con-
cert de cant, piano i violoncel.

MERCAT AMBULANT
Des del 17 de gener Els Pa-
llaresos compta amb un mer-
cat ambulant municipal el qual 
s’instal·la tots els dijous, a 
l’Avinguda Catalunya. Actual-
ment, té 16 parades on podem 
trobar fruites i verdures, salaons 
i fruits secs, roba, sabates, em-

botits, pollastres a l’ast, xurros, 
etc. L’objectiu de la Regidoria de 
Comerç a l’hora de desenvolupar 
aquest mercat ambulant és do-
nar dinamisme a la població de 
la mateixa manera que s’amplien 
els serveis comercials per als 
veïns i veïnes.

Parc de Nadal
Durant els dies 27, 28 i 29 de 
desembre es va celebrar als Pa-
llaresos el 1r. Parc Infantil de 
Nadal organitzat per l’Ajuntament 
dels Pallaresos, el Consell Espor-
tiu del Tarragonès i l’APA del 
CEIP Sant Sebastià.
Al matí les activitats eren a porta 
tancada, però a la tarda grans 
i petits podien gaudir de l’ampli 
ventall d’activitats que es realit-
zaven.
Es van aplegar un centenar de 
nens i nenes del poble que van 
poder realitzar diferents activitats 
lúdic-esportives. Vam comptar 
amb la col·laboració de diferents 
entitats del poble com l’Afer de 
la Dona i algun comerç de la 
zona que van realitzar  manuali-
tats, els monitors de l’APA que es 
van ocupar de la part esportiva 
com el futbol, el judo o el ioga, 
la llar d’avis que va apropar els 
jocs de taula als més petits i un 
gran avi que ens va fer recordar 
la nostra infantesa explicant con-
tes a petits i grans.
Tot això envoltat d’altres diver-
sions com un taller de maquillat-
ge, un de caretes, un karaoke, 
sense oblidar la visita del Patge 
Reial per recollir les cartes de 
tots els pallaresencs.



CULTURA
Èxit del concert de corals a la carpa dels Pallaresos
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Des de l’àrea de Cultura dels Pallaresos es va 
pensar que seria donar un gran tret de sortida 
als actes Nadalencs dins la carpa, habilitada per 
gaudir d’aquestes festes amb una mica més de 
comoditat, i vam demanar al Consell Comarcal si 
podríem gaudir al nostre municipi de la Trobada 
de Corals que amb anterioritat es desenvolupava 
a d’altres municipis del Tarragonès.

A aquesta trobada van assistir més de mig miler 
de persones, totes elles de les diferents associa-
cions, que van gaudir del concert que les diferents 
corals s’han anat preparant durant mesos.

Una bona mostra de la dinàmica de les persones 
grans de la nostra comarca és el que desenvo-
lupa el Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Tarragonès, que agrupa més de quaranta associa-
cions, i que el 19 de desembre a la tarda, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal del Tarragonès 
i l’Ajuntament dels Pallaresos, i davant la proximi-
tat de les festes de Nadal, van decidir oferir una 
Trobada de Corals.

Actualment, el col·lectiu de la Gent Gran és molt 
actiu i s’agrupa en associacions per tal de desen-
volupar multitud d’activitats.

L’acte va comptar amb l’assistència del Sr. Eu-
dald Roca, president del Consell Comarcal del 
Tarragonès que, juntament amb l’amfitriona, 
Sra. Ana M. Ramos, Alcaldessa dels Pallaresos, 
el Sr. Manel Gómez, regidor de Cultura dels Pa-
llaresos i Sr. Antonio López,  conseller delegat 
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Ta-
rragonès, donaren la benvinguda als assistents.

Trobada de Corals de Gent Gran del Tarragonès

Corals assistents:

Coral Guspira. Associació de Jubilats del Morell 
Coral de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
de la Granja.
Coral de l’Associació de Gent Gran Esplai Sant 
Magí.
Coral de l’Associació de Pensionistes i Tercera 
Edat de Torreforta.
Coral Alborada de l’Associació Esplai Salou.
Coral de l’Associació Popular de la Gent Gran de 
Tarragona.
Coral l’Esperança de l’Associació de La Canonja
Coral de l’Associació de la Gent Gran Mare de 
Déu de la Mercè.
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Com cada any hem tornat a gaudir de la Rua de 
Carnaval, aquest any amb la participació d’una 
comparsa més que l’any anterior.
Les comparses participants van ser les següents: 
La Unió, La Ballaruga, Los Duendes, Som dels 
Pallaresos. Aquesta última va sorgir sobtadament 
d’un grup de veïns del municipi, que van prendre 
la iniciativa de formar un grup per poder gaudir 
amb la resta de comparses d’aquesta festa. 
Des de l’Ajuntament volem agrair aquesta iniciati-
va i per què no, impulsar que més veïns se sumin 
a aquestes propostes sorgides del no res. De la 
mateixa manera també volem agrair a la resta de 
comparses i als veïns assistents a la rua.

Carnaval 2008



EL CEIP SANT SEBASTIÀ AMB EL 
POBLE SAHARIÀ

El CEIP Sant Sebastià col·labora en tot un seguit 
d’accions d’ajuda al poble saharià organitzades 
pel “Frente Polisario” a Catalunya.
El projecte, Vacances en Pau, on famílies pallaresen-
ques poden acollir nens i nenes saharianes du-
rant els mesos d’estiu, pretén donar a aquests 
infants la possibilitat de veure moltes coses que 
fins ara només coneixen en els llibres escolars 
(rius, muntanyes, mar…) i la de conviure amb 
nens i nenes catalanes per arribar a tenir una 
altra imatge del món, diferent a la seva realitat 
quotidiana dels campaments de refugiats d’on 
provenen.
Aquesta iniciativa vol facilitar que entre 700 
i 800 infants amb edats entre els 7 i els 12 
anys provinents dels campaments de refugiats 
saharians de Tindouf, tinguin la possibilitat de 
passar les vacances en contacte amb altres 
realitats i donar a conèixer la seva situació.
Tothom que estigui interessat en participar en 
aquest projecte cal que es posi en contacte 
amb l’APA CEIP Sant Sebastià.

CANVI DE DATA DE LA TROBADA GEGANTERA 

La Colla Gegantera us comunica un canvi en la 
data de la seva Trobada aprofitant que enguany 
es compleixen 20 anys de la Festa de Sant 
Isidre a la Font de la Mina. Pensem que podem 
contribuir a engrandir els actes d’aquesta festa 
i fer-la més concorreguda. Així doncs, la nostra 
trobada quedarà fixada el proper 17 de maig.

S’OBREN LES MATRÍCULES D’INSCRIPCIÓ 
A L’IES I ALS CEIP DEL NOSTRE POBLE.

Durant el passat mes de març es va obrir el pe-
ríode de preinscripció als centres educatius dels 
Pallaresos.
La matrícula del nou centre de secundària que 
s’ubicarà als Pallaresos s’ha de fer al CEIP Sant 
Sebastià. 
Durant aquests dies podrem revisar quines són les 
llistes d’admesos en els diferents centres. La publi-
cació de les llistes definitives serà el 26 de maig i 
el període de matriculació del 9 al 13 de juny. Per 
a qualsevol aclariment podeu trucar al CEIP Sant 
Sebastià.

NOTICIES

14

En aquesta mateixa línia durant el mes de febrer 
va tenir lloc la 14a. Caravana Solidària amb el 
Sàhara on es van recollir productes com gel, 
xampú i sabó, per millorar la situació higiènica als 
campaments de Tindouf.

A totes les persones interessades, en-
cara hi ha a la vostra disposició 47 
kits d’estalvi d’aigua de l’última cam-
panya realitzada del “Gota a Gota”. 
Els interessats podeu adreçar-vos a 
l’Ajuntament amb els rebuts del 3r. i 4t. 
trimestre de l’any 2007 i l’abonament 
de la fiança de 5 € i us farem entrega 
del kit corresponent.



EXHIBICIÓ DE JUDO A LA CARPA
El passat dissabte 12 de gener va tenir lloc a la 
carpa situada a la pista polivalent dels Pallaresos 
una exhibició de judo organitzada per l’APA del 
CEIP Sant Sebastià amb la col·laboració del nostre 
ajuntament. 
L’acte va aplegar uns 75 judokes que practiquen 
aquest esport al nostre poble. Les seves edats ana-
ven des dels 4 fins els 11 anys.

La nostra Alcaldessa, va visitar la Diputació de 
Tarragona, on va ser rebuda pel seu President 
el Sr. Josep Poblet.
Durant quasi una hora li va transmetre totes les 
inquietuds, necessitats i mancances del nostre 
municipi. El Sr. Poblet va posar a la nostra dis-
posició el seu cap de gabinet i tots els serveis 
que necessitem des del SAM, per a millorar la 
gestió municipal. És molt reconfortant saber 
que els petits municipis tenim el recolzament 
i l’ajuda econòmica d’aquesta gran entitat grà-
cies a la qual es poden dur a terme projectes 
que únicament amb recursos propis serien del 
tot inviables.

NOTICIES
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Està previst que el pròxim dia 6 d’agost, 
coincidint amb el dia del nostre Patró i amb 
la Festa Major d’estiu es faci la inauguració 
oficial de l’Ajuntament dels Pallaresos, situat 
a l’Av. Catalunya, 8.

EL NOU AJUNTAMENT

El dia 1 d’abril va tenir lloc al Govern Civil una reunió amb 
el delegat del govern, Sr. Abelló, el President del Consell Co-
marcal i els alcaldes afectats per els últims robatoris que han 
sofert tant vivendes com masies, (El Morell, Perafort, El Catllar, 
Vilallonga del Camp i Els Pallaresos).
El nostre municipi ha demanat més presència d’efectius i més 
rapidesa en les investigacions per posar fi a aquesta situació 
preocupant.
Volem destacar el compromís que ens va donar el Delegat 
del Govern de posar tots els mitjans possibles per mirar de 
fer front a la situació que s’està vivint actualment.
El següent pas serà tenir una reunió amb el Subdelegat del 
Govern de la Generalitat, el Sr. Sabaté per intentar coordinar 
que el desplegament del Mossos (previst pel pròxim mes de 
novembre)  doni més efectivitat a les mides de seguretat que 
tots els municipis reclamem.

En aquest estat (i en alguns casos pitjor), podem trobar 
la majoria de les illes de contenidors soterrats del nos-
tre municipi, sobretot els caps de setmana.
Aplicant l’Ordenança municipal de policía i bon govern, 
concretament Capítols 3 i 4, artícles. 9 i 12 respecti-
vament, on es regulen aquestes actituds incíviques, es 
procedirà a sancionar a tot aquell que les incompleixi, 
aplicant-li el reglament sancionador inclòs al Cap. 10 
(arts. 41 i 43).
Per tot això es demana col•laboració ciutadana per tal 
d’acabar amb aquests fets que a tots ens perjudiquen. 
Des de l’Ajuntament s’assegura la confidencialitat de 
tots aquells que denunciïn aquestes pràctiques.

L’INCIVISME TINDRÀ SANCIÓ

REUNIÓ DE SEGURETAT
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La casa Bofarull és un dels edificis més representatius de l’Arquitecte Jujol i també 
dels Pallaresos. Tot i que la casa en l’actualitat no està oberta al públic, la seva mes-
tressa ens ha obert les portes per poder-la visitar i poder-vos ensenyar l’interior i els 
seus detalls més representatius. Diuen que una imatge val més que mil paraules i per 
això el reportatge se centra en les imatges.

LA CASA BOFARULL “UNA JOIA ALS PALLARESOS”

Porta d’entrada de la Casa Bofarull 

Detall interior “Una pica amb molt d’estil”            

La font vista des de lluny on s’aprecien les vinyes de 
fons i la totalitat de la  font amb la reixa posterior feta 
amb estris del camp. Part superior: detall per on surt 
l’aigua d’aquesta font tant original.  
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L’entrada l’antic galliner represen-
tant una gallina o una au (no està 
molt clar)

Una rentadora molt original, aquí 
es rentava la roba antigament

La reixa contra lladres, totalment 
treballada

La porta d’accés al primer pis 
amb uns detalls molt remarcats i 
doble obertura.

Passadís d’accés a les habitacions 
del primer pis.

Detall de les arcades del terrat 
posterior de la casa.

Aquesta és una de les sales de la 
casa, situada a la primera planta. Com 
ens va indicar la seva propietària, sem-
bla que aquesta paret va ser tirada a 
terra durant la seva ampliació, ja que 
el retaule de la paret només repre-
senta la meitat del Sant Sopar i, per 
això, es creu que l’altre part era en 
una paret que en algun moment es va 
tirar a terra.
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CONÈIXER
LA RESTAURACIÓ DE LA CASA FETA 
DURANT L’ANY 2000 

Aquesta reforma es va dur a terme durant 
l’any 2000 per part de l’empresa Construccions 
Salvat-Jové i l’artesà del ferro Sr. Joan Garriga, 
els quals van portar a terme una obra molt 

delicada i laboriosa per tal de restaurar les 
zones de la casa que mostraven un deteriora-
ment més important.
Les despeses d’aquesta restauració van ser su-
fragades en la seva totalitat per la mestressa 
de la casa que no va voler indicar-nos el cost, 
però que devia ser força elevat.

La restauració de l’àngel “Custo-
di” va ser tot un repte. La feina 
va ser molt laboriosa i feta per 
experts. A l’àngel se li van afegir 
les ales que l’any 37, durant la 
guerra, van ser tretes per tal 
d’evitar l’aparença d’àngel i que 
semblès un guerrer per por a  
bombardejos i represàlies. Tam-
bé es va canviar tot el sistema 
de parallamps i penell (l’aparell 
que gira segons la força i direc-
ció del vent) restants ambdós 
en perfecte estat i funcionant 
correctament.

El terrat també era una de les 
zones més malmeses pel pas 
dels anys on destacava el de-
teriorament del ferro. A la foto-
grafia es pot veure l’abans i el 
després de la restauració en la 
qual es van intentar respectar 
els colors originals. 

Fotografies cedides 
per Francesc Salvat
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L’escala interior també va ser 
pintada totalment. Els detalls de 
l’escala també formen part de 
l’obra de Jujol.                                

La imatge de  l’àngel és una  de 
les més representatives  del mu-
nicipi i s’ha utilitzat  en diverses 
ocasions  en samarretes i revistes.                                                                                           
                            

Els Rentadors de la Casa Bofarull també cri-
den l’atenció per l’enramat que tenen al seu 
voltant.

Tot el lateral de la Casa Bofarull també va ser rehabilitat, així com el balcó anomenat “dels enamorats” perquè 
en ell hi ha dues “cadiretes” amb el mateix ferro de la barana per poder seure un davant de l’altre.

També es va rehabilitar tota la terrassa del primer pis i refer tot 
el detall superior que es trobava totalment trencat.
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GRUPS
Contestar amb fets

La millor manera de contestar les crítiques, no 
són pas les paraules, sinó els fets. Els fets són 
proves, evidències, realitats. 
És evident que el nostre poble ha de millorar en 
molts aspectes, en som conscients. Que tenim 
moltes mancances fruit del creixement desme-
surat dels últims anys on no s’ha tingut cap 
tipus de previsió sobre com s’assumiria el man-
teniment de tot el que s’estava fent. Eren bons 
temps, on predominaven els ingressos atípics 
provinents de la construcció. La gestió es limi-
tava al present, sense aprofitar aquesta inèrcia 
per dissenyar una estructura de futur, basada 
en criteris de sostenibilitat. El resultat ha estat 
que hem crescut de manera descompassada, 
sense preveure els equipaments i els serveis 
que ens farien falta per tal de donar als nostres 
veïns la qualitat de vida que es mereixen.
Tot això ja ho sabem tots, són fets. El que tam-
bé és un fet consumat és que en nou mesos 
d’acció de govern s’han dut a terme una sèrie 
de gestions encaminades a posar solució als 
problemes més greus que patim al nostre po-
ble.
Aquest govern, ha aconseguit lligar el cicle 
complert d’educació obligatòria, fet que ha de 
permetre als pares i mares del municipi tenir els 
seus nens i nenes a casa fins als 18 anys. Hem 
aprovat el projecte inicial d’una escola bressol 
municipal. Hem redreçat els comptes municipals, 
aprovant uns pressupostos públics que feia tres 
anys que no s’aconseguia, i on s’han inclòs par-
tides tan importants com la que contempla la 
construcció d’un poliesportiu cobert. Hem recu-
perat l’edició d’un butlletí municipal de qualitat 
i més participatiu, a més d’iniciar la construcció 
d’una pàgina web que estarà operativa aquest 
mateix any. S’han fet múltiples gestions, per tal 
de millorar i modernitzar el funcionament de 
l’Ajuntament dins l’àmbit de les competències 
que li són pròpies. Tot això amb la mirada po-
sada en el futur, perquè també hem de pensar 
en les necessitats a anys vista, per evitar la 
situació de falta de previsió que hem de patir 
en l’actualitat.
Encara tenim molta feina per fer, però cal re-
cordar que aquest és un projecte per a quatre 
anys. Llavors serà quan haurem de fer les va-
loracions i decidir si la gestió ha estat positiva 
o no. És clar: nosaltres som optimistes, perquè 
basem la nostra gestió en el treball i també 
realistes, perquè no oblidem que ens queda 
molta feina per fer i segurament, seria més 
fàcil si alguns que ho critiquen tot pensessin 
una mica més en l’interès col·lectiu que en el 
seu propi.

Una salutació per a tothom,

Grup Municipal Gent dels Pallaresos.
Claudi Domènech Bonachí
Jordi Pardo Gimeno

En aquesta ocasió ens dirigim a tots 
vosaltres, pallaresencs i pallaresen-
ques, vingueu d’on vingueu; fills del 
poble o nouvinguts, residents o estiue-
jants, empadronats i no empadronats; 
als que ens visiten i als que viuen tot 
l’any... a tots vull parlar-vos del “ser 
pare”.
Som uns privilegiats per viure en 
l’entorn en el que vivim; la seguretat 
que gaudim de saber que els nos-
tres fills poden jugar al carrer, que 
poden sortir amb les seves bicicletes 
a gaudir de l’aire lliure. Tot hauria 
de ser perfecte. Pares tranquils, fa-
mílies tranquil·les. Tot seria ideal si 
no hi haguessin “pares” que obliden 
utilitzar correctament els conteni-
dors soterrats, que deixen mobiliari 
al costat dels contenidors de poda; 
que aconsegueixen, sobretot els caps 
de setmana, que la imatge del nostre 
municipi sigui deplorable i, fins i tot, 
“bruta”. Pares que saben perfectament 
que els seus fills es dediquen a “diver-
tir-se” fent curses de vehicles, motos 
i cotxes, pels carrers de les nostres 
urbanitzacions amb el conseqüent pe-
rill per a les seves vides i la dels 
demés. Pares que saben que els seus 
fills es dediquen a pintar amb firmes 
el mobiliari urbà, els col·legis i locals 
comercials.
Ser pare és no tancar els ulls a tot el 
que fan els nostres fills.
No tanqueu els ulls, ajudeu la nostra 
joventut per tal que gaudeixi del seu 
poble i del seu entorn, de la seva 
tranquil·litat i la de tots.

Gràcies.

Treballem per progressar

Ja portem nou mesos de legislatura i hem 
de començar a valorar quina és l’acció de 
govern. Entenem que encara resta molt a 
fer, ho sabem. Encara no veieu tots aquests 
equipaments que ja hem assegurat per al 
nostre poble, però aviat arribaran els re-
sultats d’una gestió política molt intensa i 
alhora molt reeixida. 

Tenim assegurat tot el cicle educatiu de 0 
a 18 anys al nostre poble: tenim IES, segon 
CEIP i tenim Escola Bressol Pública. Hem as-
segurat un dels nostres compromisos polítics 
en només nou mesos. Hem aprovat un pro-
jecte de millora de la zona esportiva dels 
Hostalets com a equipament esportiu a l’aire 
lliure i, en pocs mesos, s’iniciaran les obres, 
però ara ens queda lluitar pel pavelló polies-
portiu i us assegurem que lluitarem. 

Hem patit molts anys d’inoperància política 
i ara ens toca recuperar tot aquest temps 
perdut, perquè vosaltres ho mereixeu, perquè 
el nostre poble ho mereix. Han estat molts 
anys veient com d’altres pobles disposaven 
de serveis com cal i nosaltres estàvem sense 
res. Ja us dèiem al programa electoral que 
el temps del silenci s’havia acabat i ara toca 
obrir pas. Ho fem decididament i sense com-
plexos perquè hem de ficar Els Pallaresos al 
nivell que li pertoca. Hem de dinamitzar el 
teixit comercial del poble i ja ho estem fent, 
hem de crear habitatges de protecció oficial 
per als nostres joves i ja estem treballant. 
Som d’esquerres i sabem que l’única manera 
de progressar és treballant i això és el que 
estem fent. El nostre compromís amb la ciu-
tadania és de debò; no venem fum i en tot 
allò que en el seu dia ens vam comprometre 
ho durem a terme, no tingueu cap dubte. 
Volem un model de poble descentralitzat 
amb equipaments per tot el territori del nos-
tre municipi, sense afavorir a uns, més que 
d’altres: tots som iguals.

Ens agradaria també mostrar el nostre 
agraïment a totes les persones que van 
col·laborar i participar en les festes de Na-
dal i de Sant Sebastià perquè entre tots i 
totes fem poble.

Salut.

Grup Municipal d’ICV
Carles Vidaller Espinosa
Inmaculada Sánchez Fernández

GP CiU ICV
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MUNICIPALS
De què té por el govern dels 
Pallaresos?

El nostre Ajuntament disposa de diversos 
canals de comunicació per a informar 
la ciutadania. Canals que tenen com a 
objectiu bàsic explicar què passa al nos-
tre Municipi. Eines, està clar, que haurien 
de tenir en compte les diferents mirades 
del nostre poble, mirades que segons 
l’alcaldessa l’enriqueixen i el fan més plu-
ral. Però a la pràctica no és així. El bu-
tlletí municipal és una d’aquestes eines, 
que els grups majoritaris que governen al 
municipi aprofiten per donar a conèixer 
els principals projectes de la seva acció 
de govern i reserven per als grups del 
consistori, govern i oposició, un petit es-
pai per donar a conèixer el seu posicio-
nament sobre aquesta acció i expressar 
les seves propostes. Actualment, l’espai 
per als grups municipals ja és ben petit 
i avui, encara ens trobem amb un altre 
entrebanc. Us l’explicarem: sembla del tot 
lògic que per poder opinar sobre l’acció 
de govern que es dóna a conèixer mi-
tjançant el butlletí municipal, l’oposició 
ha de conèixer la temàtica sobre la qual 
tractarà oi? El sentit comú i el mínim 
sentit del pluralisme polític, permetrien 
que això funciones així. Però l’equip de 
govern del nostre ajuntament no ho con-
sidera així. Els membres del govern han 
negat a Agrupació Democràtica conèixer 
el tema del butlletí que avui teniu entre 
mans. És per això que ens preguntem: 
de què té por l’actual govern dels Palla-
resos? Tem que als ciutadans els arribin 
les diferents mirades que es poden tenir 
sobre els projectes que és desenvolupen 
a la ciutat? Tenen por que els articles de 
l’oposició siguin coherents amb els temes 
de la revista? No ho entenem! Només sa-
bem que negar l’accés a la informació és 
de polítics de terres llunyanes i sobretot 
d’èpoques passades. La proposta d’ADMC 
va lligada a un model comunicatiu més 
obert. Un model en el qual els grups 
amb representació al consistori tinguem 
la possibilitat de fer arribar la nostra 
mirada a la ciutadania, no només a tra-
vés del butlletí municipal, sinó a través 
de tots els mitjans municipals. Per això, 
per millorar el funcionament del butlle-
tí, hem proposat a l’equip de govern la 
creació d’un Consell de Redacció plural 
i obert també a la ciutadania, més enllà 
de l’equip de govern. ADMC aposta per-
què el pluralisme marqui el funcionament 
de l’Ajuntament dels Pallaresos.

Jaume Domínguez Ruiz
Portaveu del grup municipal d’ADMC
Els Pallaresos, a 14 de març de 2008

LA IDENTITAT D’UN POBLE

La identitat d’un poble és quelcom més que 
unes simples ratlles en un mapa, és quelcom 
més que unes xifres en uns papers: és un re-
cull de petites i grans histories que conformen 
per elles mateixes la pròpia historia d’un po-
ble i d’una gent i, això, no és just que canviï 
i sigui imposat per unes lleis aplicades per 
raons incertes, o si mes no molt mes que dis-
cutibles. És ben cert que d’uns anys ençà hem 
viscut un creixement desmesurat en tot l’estat 
espanyol: la més que anomenada bombolla 
immobiliària que ens ha portat a patir preus 
i condicions devastadores per a les famílies. 
Qui no s’ha endeutat d’una manera o altra? 
Un percentatge mol alt de la població resta 
hipotecat per molts anys, perquè tots ens 
hem llançat al mercat consumista impulsats 
pels mitjans de comunicació i la societat de-
voradora a la que ens han abocat els propis 
governs que hem patit darrerament. El nostre 
poble no s’ha escapat d’aquest creixement, 
però si més no, ha estat ben portat pels 
nostres governants municipals des del punt de 
vista de quantitat de població, encara que de 
ben segur més que discutible en quant a la 
distribució de la població. El que es pretén fer 
ara amb els Pallaresos és, sota el meu parer, 
totalment injust i inacceptable. La imposició 
per part del govern d’obligar a la creació de 
1500 habitatges (ja siguin socials o no), su-
posaria un creixement brutal en una franja de 
temps mínima; i això comportarà, sens dubte, 
la desaparició dels Pallaresos com a unitat 
social, com a exemple de qualitat de vida i 
com a poble tal i com entenem nosaltres la 
paraula poble. La proliferació d’urbanitzacions 
que hem viscut els darrers 30 anys ja ha 
desmembrat força aquesta unitat de poble, 
però la integració dels seus habitants, a poc 
a poc, ha fet que amb esforç, amb il·lusió i 
amb un fort cost econòmic i social, pogués-
sim mantenir aquesta identitat. Tots coneixem 
els problemes de tots tipus que ocasiona tenir 
un poble més ample que alt, els ajuntaments 
fan filigranes per poder donar tots els ser-
veis als seus habitants, però fins ara s’han 
sortit prou bé. Però la massiva arribada de 
població: 1500 x 3 de mitjana = 4500 veïns 
nous en pocs anys, em porta a fer-me mol-
tes preguntes com per exemple: quin consum 
d’aigua tindrem dintre de pocs anys i d’on la 
traurem? tenint en compte que a dia d’avui 
i amb 3800 habitants ja tenim seriosos pro-
blemes d’aigua? Per un altre part, hi ha qui 
pensa que són necessàries les aportacions 
impositives d’aquest nou vinguts per poder 
aportar més diners a les arques municipals 
i, així, poder suportar millor els costos que 
avui pateix la nostra comunitat, però això, 
deixeu-me que os digui, “és pa per a avui 
i gana per a demà”. Des de la nostra po-
sició defensarem un creixement progressiu i 
ordenat, i demanem a l’equip de govern que 
conforma avui el nostre ajuntament, que lluiti 
per defensar la nostra identitat com a poble 
i no permeti aquesta imposició que de ben 
segur ens portarà a convertir-nos en un barri 
més de Tarragona. Seguint aquesta línia tin-
dran el recolzament d’A.I.P. i estic segur, de 
tot un poble. Senyores i senyors del govern 
de l’estat espanyol, deixin que els Pallaresos 
decideixi com i quant ha de créixer.
 
Xavier Marcos Tuebols
Regidor d’A.I.P. a l’Ajuntament dels Pallaresos
Agrupació Independent dels Pallaresos
www.amics internautes dels pallaresos
aip@elspallaresos.cat <mailto:aip@elspallaresos.cat>

ADMC AIP

NOTA: El Grup Municipal del PP, no ha entregat escrit per aquesta secció

PSC
És el primer escrit que fem en la revi  
sta municipal. Volem demanar disculpes 
als ciutadans dels Pallaresos per la falta 
d’informació per no poder dirigir-nos a vo-
saltres en el seu moment.

En el PSC sempre apostem per l’enteniment 
i el diàleg. Malgrat tot, aquest diàleg no 
sempre és possible, a causa de l’actitud 
de l’equip de govern. A aquest equip de 
govern li demanem respostes durant els 
plens i li preguntem, sobre les inquietuds 
i problemes dels ciutadans. L’equip de go-
vern compta amb el nostre suport sempre 
que les seves accions es facin des de la 
transparència i en benefici dels ciutadans 
dels Pallaresos. No oferirem un xec en 
blanc si l’equip de govern persisteix en la 
seva actitud poc dialogant. La majoria del 
poble ens va donar el seu recolzament a 
les urnes i gairebé tot els Pallaresos espe-
ra el nostre treball. La nostra única mone-
da de canvi és la del respecte. Aquest ha 
d’existir en tot moment per tal que hi hagi 
enteniment. Respectar i ser respectat és 
una màxima en el nostre grup municipal.

Senyors de l’equip de governs dediquin-se 
a governar, ja n’hi ha prou de fer oposició 
de l’oposició!

En el nostre programa electoral de les 
passades eleccions de març de 2007 ja 
vam dir que el gas natural vindria als 
Pallaresos passant per Sant Salvador, arri-
bant al nostre poble  a finals del 2008, 
circumstància que l’equip de govern ara 
es vol atribuir, com també  la construcció 
de l’IES.

L’IES no és cosa de nou mesos, l’única 
cosa que ha aconseguit l’actual equip de 
govern és avançar-lo en temps però el 
projecte de construcció seguirà sent el 
pactat per l’anterior equip de govern.

No ens sembla coherent el canvi d’opinió 
que han tingut dos membres de l’actual 
equip de govern, els quals en l’anterior 
legislatura van votar en contra de la 
construcció d’un pou i la conducció de 
l’aigua al dipòsit més proper i ara, a ran 
d’un problema del qual ja estàvem avisant, 
se’ns presenta per urgència  en el ple una 
votació per a la recuperació de l’anterior 
petició.

Agraïm la gentilesa de l’empresa EMATSA 
per la rapidesa, col·laboració i aportació 
econòmica per a la construcció del dipòsit 
en Pallaresos Park.

Agrair-vos també la confiança que ens ha 
tornat a donar el municipi dels Pallaresos 
en les passades eleccions generals, sent 
la llista més votada i ajudant que els tres 
senadors per  Tarragona siguin també de 
les nostres llistes.

Grup Municipal del PSC dels Pallaresos
Gràcies
Mª Jesús Coronado
Julian Oller



“CAN PISTRAQUES”  
Activitat: Queviures i xarcuteria 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a dissabte: 

de 9 a 13:30 h i de 17:30 a 20:00 
Any d’obertura: 1783 

 C/Nou, 40 Tel: 977 61 06 28

COMERÇ
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“CAN VICENÇ” 
 Activitat: Cafeteria, fleca, pastisseria. 

L’horari d’atenció al públic és: 
De dilluns a divendres:

 de 8;00 a 20:00 h dissabte i 
diumenge De 8:00 a 14 h 

Any d’obertura: 2008 
 Av. Catalunya, 63 Tel: 977 62 72 55 

Mail:modelhispania@yahoo.es

“CERCA 2” 
 Activitat: Tanques, portes, reixes..
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a divendres: 
de 7:30 a 13:30 h 
i de 15 a 18:30 h 

Any d’obertura: 2003 
C/Del Vent, 5 Mòbil: 619 07 62 01 

Fax: 977 26 04 55

 “COIMPRO ALIMENTACIÓ”  
Activitat: Dipòsit de begudes. 
L’horari d’atenció al públic és: 

per a majoristes 
(emmagatzematge) 

Any d’obertura: 1995 
C/ Clotes 13 

Telèfon: 977 61 07 01  

 “FARMACIA A,. SERRAMIÀ ROFES”  
Activitat: Farmàcia

 L’horari d’atenció al públic és: De 
dilluns a dissabte: 
de 8:30 a 14 h 

Tardes: hivern: de 17 a 20:30h           
estiu: de 17:30 a 21 h

 Guàrdies 48 hores cap de setmana 
Any d’obertura: 1988

 C. Jujol, 3  Telèfon: 977 61 05 52

  “GIMNÀS TOMAS GALVE”  
Activitat: Gimnàs 

L’horari d’atenció al públic és: 
De dilluns a divendres: 

De 7 a 13 h i de 15 a 22 h 
Any d’obertura: 2001 
Ctra. Santes Creus s/n 
 Telèfon: 977 62 67 04 
Web: www.tomasgalve.com

“LA RUTA DE LA SEDA”  
Activitat: Venda al detall i 
major articles de regal.

 L’horari d’atenció al públic és: 
De dilluns a divendres: 
de 8:00 a 15:00 h 
Any d’obertura: 2001 

Ctra. Santes Creus, Nau 3 
Telèfon: 977 62 77 11

Mail: info@larutadelaseda.es

 “MARBRES VIDAL PIQUE SL”  
Activitat: Marbres/Construcció 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a dijous: 
de 8 a 13 h i de 15 a 19:00 

Divendres: de 7 a 15 h 
Any d’obertura: 1998 

Adreça: Ctra. Santes Creus, 
Nau 1 Telèfon: 977 62 63 21 

Mòbil: 669 79 65 63

 “MULTI RECLAMS TGN SL”  
Activitat: Venda i distribució 
d’articles de publicitat i regals 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a divendres: 
de 9 a 14 h i de 17 a 19;30 

Any d’obertura: 2000 
Adreça: Ctra. Santes Creus s/n 

Telèfon: 977 62 65 33 
multireclams@grupouni2.com

 “PERRUQUERIA S.G.” 
 Activitat: Perruqueria unisex 
L’horari d’atenció al públic és: 
De dimarts a divendres: de 
9 a 13 h i de 15 a 19:30 h 

Dissabte: de 9 a 13 h 
Any d’obertura: 2007 

Adreça: Plaça Església, 3 
 Telèfon: 977 62 69 58

 “TALLER ROCH”  
Activitat: Mecànica, electrici-
tat, carrosseria i pneumàtics 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a divendres: 
de 9 a 13:30 h i de 16 a 

19:30 h Any d’obertura: 1998 
Ctra. Santes Creus Parc Nau 3  

Telèfon: 977 61 06 14 
Fax: 977 62 71 87

 “XAPISTERIA RUÉ”  
 Xapisteria i mecànica 

L’horari d’atenció al públic és: 
De dilluns a divendres:

 De 9 a 13 h i de 15 a 19 h 
Any d’obertura: 1978 

Adreça: Prolongació Raval, 3  
Telèfon: 977 61 08 89



L’ENTREVISTA
Joan Font Vizcarro  •  Peregrí

“He fet el Camí de Santiago de 
845 Km en 37 dies” 
Lloc de Naixement: Tarragona
Data: 18-02-74
Casat? Solter
Fills? No

Quants anys fa que vius als Pallaresos i per què 
vas escollir aquest municipi?
Fa 14 anys i vaig venir a viure donat que els meus 
pares van decidir traslladar-se al municipi

Si t’haguessis de perdre, on ho faries? 
A la selva

Quines són les teves aficions? 
M’agrada escriure sobre els meus pensaments, la ma-
quetació, l’escalada (ja he fet l’Aneto), senderisme, 
acampar, tot el relacionat amb el camp, l’aire lliure i 
la natura.

Que t’ha motivat a realitzar el “Camí de Santiago”? 
En primer lloc per motius personals, per desconnectar, 
descobrir el què és sentir el silenci i què és poder 
relacionar-se amb gent que no coneixes de diferents 
cultures i llocs, i també motivat pel Nàstic.

Quants quilòmetres realitzaves al dia i amb quants 
dies has realitzat el trajecte?
Feia una mitjana d’entre 20 i 30 km diaris depenent 
del dia i del clima. El viatge el vaig fer des del 22 de 
gener al 28 de febrer: un total de 37 dies per a un 
total de 845 km recorreguts. Des de Somport (Osca) 
fins a Santiago de Compostel·la.

Quins han estat els moments més durs del viatge?
A Castella-La Manxa, on hi ha unes rectes impressio-

nants on no veus el final. Un altre dels inconvenients 
és que els peus es llagaven però havies de continuar 
el viatge.

Quins són els moments més gratificants?
Sobretot a “Comport”, (camí d’Osca) que són 198 
km que tot és vegetació, muntanya, molta fauna, 
llacs, preses, caigudes d’aigua i túnels. Després Galí-
cia, on hi ha entorns impressionants amb uns pobles 
de no més 3 o 4 cases totes de pedra i amb unes 
vistes espectaculars.

Quina seria la teva valoració del viatge?
Molt bona, una experiència difícil d’explicar, que en-
ganxa i que, fins i tot, és una forma de vida per 
a segons quines persones. Per això, al setembre 
tornaré a fer-lo, doncs he descobert facetes per-
sonals que no coneixia, però aquest cop des dels 
Pallaresos. 
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