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SERVEIS

PALLARESOS PARK

PALLARESOS POBLE
JARDINS IMPERI
TARRAGONA

7,10 - - - - 11,35 - - - - - - - - -
7,15 7,55 8,20 9,35 10,35 11,40 12,25 14,40 16,10 - 16,25 17,25 18,30 19,25 20,40
7,20 8,00 8,25 9,40 10,40 11,45 12,50 15,05 16,15 - 16,30 17,30 18,35 19,50 21,05
7,50 8,30 8,55 10,05 11,05 12,10 13,10 15,25 16,35 - 16,50 17,50 18,55 20,10 21,25

 

DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) EXCEPTE JULIOL I AGOST

6,20 7,55 8,30 9,15 11,00 12,00 13,15 14,15 15,10 16,00 17,00 18,15 19,00 20,15 21,30
- - 8,45 - - - - - - - - - - - -

6,40 8,15 8,50 9,35 11,20 12,20 13,35 14,35 15,30 16,20 17,20 18,35 19,20 20,35 21,50
6,45 8,20 8,55 9,40 11,25 12,25 13,40 14,40 15,35 16,25 17,25 18,40 19,25 20,40 21,55

- - 9,00 - - - - - - - - 18,45 - - 21,55

TARRAGONA

HOSTALETS
JARDINS IMPERI
PALLARESOS POBLE
PALLARESOS PARK

8,05 10,35 12,25 16,45 20,05
- - - 16,50 20,05

8,10 10,40 12,50 16,55 20,10

8,30 11,05 13,10 17,15 20,35
 

PALLARESOS POBLE
PALLARESOS PARK
JARDINS IMPERI
HOSTALETS
TARRAGONA

DISSABTES (FEINERS) TOT L’ANY

TARRAGONA
HOSTALETS
JARDINS IMPERI
PALLARESOS PARK
PALLARESOS POBLE

9,15 12,00 13,15 19,15 21,30
- - - 19,30 21,45

9,35 12,20 13,35 19,35 21,50
9,35 - 13,40 19,40 21,55
9,40 12,25 13,40 19,40 21,55
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HORARI D’AUTOBUSOS RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

Ajuntament dels Pallaresos
977 610 600
977 610 627

Fax 977 610 568
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

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

Servei de TAXI Pallaresos ................................................................................609 794 645
............................................................................................................................................606 999 800
Atenció al Ciutadà de la Generalitat ............................................................................ 012
Servei d’emergències Generalitat ...................................................................................... 112
Bombers ............................................................................................................................................. 085
Mossos d’Esquadra les Gavarres .................................................................977 635 300   
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

TELÈFONS D’INTERÈS

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL/2009

LLOC MES/DIA
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

JARDINS IMPERI 19 - - -

PALLARESOS POBLE - 17 - -

PALLARESOS PARK - - 21 -

HOSTALETS - - - 19

CALENDARI RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS/2009

DIA/SETMANA MES/DIA
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

DIMECRES 16 14 11 16

DIJOUS 17 15 12 17

DIVENDRES 18 16 13 18

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

TRUCA’NS AL 

977 610 600 -977 610 627
I ELS PASAREM A RECOLLIR PER CASA 

TEVA GRATUÏTAMENT
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L’ESPAI DEL NAPI

Aquests dies es compleixen dos anys des de l’inici de la legislatura. 
Les passades eleccions van donar com a resultat un pacte de tres 
forces polítiques per tal de propiciar un canvi en la política municipal 
que nosaltres enteníem necessari.

En aquest temps el nostre objectiu ha estat mantenir el compromís 
i el treball a què tots ens vam comprometre a l’inici per aconseguir 
millorar la qualitat de vida dels residents i fer dels Pallaresos un poble 
millor del que vam trobar. És cert que el context econòmic que ha 
afectat de manera especial als Ajuntaments, amb retallades importants 

d’ingressos, ha fet que alguns dels projectes que volíem desenvolupar 
quedessin en punt mort, perquè primer de tot cal ser responsables i 
tenir clar fins on podem arribar.

És per això que quan arribem a l’equador del mandat volem rendir 
comptes del treball dut a terme des de totes les regidories i transmetre’l 
als ciutadans per tal de mantenir-vos informats de la nostra feina en 
aquest període de temps. Des del primer dia hem cregut que un dels 
aspectes que calia millorar era la comunicació amb els ciutadans i hem 
ofert un canal transparent i públic, perquè tothom tingui coneixement 
de les gestions que es duen a terme des de la política municipal. 

El butlletí especial pretén ser un element informatiu, no valoratiu, del 
treball realitzat, ja que posar nota no ens correspon a nosaltres sinó al 
conjunt dels veïns i veïnes que sou els qui teniu la potestat de fer les 
valoracions i el dret de manifestar-les a les urnes, d’aquí a dos anys.

Sense voler estendre’ns més, aprofitem per saludar-vos i posar-nos a 
la vostra disposició.

Atentament.

L’equip de govern municipal
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ACTUACIONS 2007/2009 Ana Mª Ramos
Alcaldessa

CESSIó DE TERRENyS PER A LA CONSTRuCCIó 
DEL NOu CAP

INAuGuRACIó DEL NOu EDIFICI DE 
L’AjuNTAmENT

RETIRADA DE LES SANCIONS A CAuSA 
DEL RADAR DE LA TP 2031

ADEquACIó DE L’ENLLumENAT DE L’ESGLéSIA 
I LA SALA PARROquIAL

Durant l’any 2008, el Departament 
de Salut, requereix de l’Ajuntament 
uns terrenys de 2000 m2 (el doble 
del que es tenia previst) per ubicar 
el nou CAP i la creació d’una nova 
àrea de servei sanitari.
Es mantenen diverses reunions per 
expressar la gran necessitat d’agi-
litzar aquesta construcció per les 
deficiències que pateix el nostre 

municipi en matèria sanitària, però 
actualment restem a l’espera que 
el Departament de Sanitat i el Sr. 
Infiesta es pronunciïn.
El trasllat de la Dra. Roselló a Bar-
celona ha suposat la incorporació 
d’un nou doctor, el  Sr. Martín, 
que s’ha guanyat la confiança i 
l’estima dels usuaris.

El 6 d’agost de 2008 es va realit-
zar l’acte d’inauguració del Nou 
Ajuntament a càrrec de l’Excm. 
President de la Diputació de 
Tarragona, al qual van assistir 

diputats, senadors i gran nombre 
de càrrecs institucionals conjun-
tament amb els nostres veïns.

Els Pallaresos s’ha convertit en 
un dels pobles més famosos 
d’Espanya per la cobertura que 
van donar els mitjans de comu-
nicació al famós radar de la TP 
2031. La contundència i agilitat 
de les gestions realitzades per 
aquesta Alcaldia amb el servei 
Català de Trànsit va donar el 
seus fruits i es va aconseguir que 
es retiressin les 4000 sancions 
que s’havien emès en tan sols 
15 dies, de les quals 800 eren 
de ciutadants dels Pallaresos. 

També es realitza l’obra per can-
viar l’enllumenat de l’església i la 
Sala Parroquial. Aquesta obra era 
molt necessària ja que la instal-
lació era molt vella i incomplia la 
normativa i ja havia donat algun 
que altre ensurt.
El local destinat a Sala Parroquial 
és utilitzat per “l’Afer de la Dona” 
per realitzar diferents cursos i 
activitats, i per gran quantitat 
de nens que hi assisteixen als 
cursos de catequesi i que es pre-
paren per rebre el sacrament de 
la comunió.  Aquestes obres  han 
estat subvencionades en part per 
l’Arquebisbat de Tarragona.

sanitat

alcaldia

alcaldia

alcaldia

No podíem permetre que una 
situació tan anòmala com va ser 
un canvi en el límit de velocitat 
sense preavís desestructurés 
algunes economies familiars.
Com a curiositat, volem agrair a 
les persones d’altres municipis 
inclosos els de fora de Catalunya 
que ens tinguin com a referència 
d’assessorament per saber com 
poder gestionar alguns temes 
amb d’altres institucions.
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ACTUACIONS 2007/2009

S’inStal•laran SemàforS a la tP-2031 
ENTRE ELS PALLARESOS I EL CATLLAR

CamPanyeS SolidàrieS. donaCionS de 
SANG, “PALLARESOS CAmINA”

CONDICIONAmENT DE L’ANTIC AjuNTAmENT. 
NOvA SEu DE L’ASSOCIACIó DE jubILATS

ACTE D’hOmENATGE A L’ARquITECTE 
jOSEP mARIA jujOL

L’Alcaldia havia fet saber al 
President de la Diputació la ne-
cessitat de regular el trànsit de 
la TP-2031 en el tram comprès 
entre la gasolinera i la rotonda 
d’entrada al municipi. Després 
de diverses reunions amb el 
responsable de carreteres Sr. 
Ceballos i l’alcalde del Catllar, 
s’ha aconseguit que es dugui a 
terme un ambiciós projecte per 
a l’adequació d’aquesta via.

Des de l’àrea de Sanitat hem fo-
mentat en aquest temps diverses 
activitats solidàries com les dona-
cions de sang a les instal•lacions 
de l’Ajuntament coincidint amb 

S’ha aconseguit ampliar la sub-
venció concedida per la Diputació 
de Tarragona per a l’arranjament 
i condicionament de l’antic Ajun-
tament per tal d’ubicar-hi les en-
titats i sobretot per tal d’adequar 
la planta baixa com a local de 
l’Associació de Jubilats.
La primera fase de la rehabilita-
ció d’aquest emblemàtic edifici, 
que acollirà les entitats del poble, 
ha finalitzat amb la millora de Homenatge a l’arquitecte Josep 

Maria Jujol, per primer cop des 
que van ser traslladades les 
seves restes mortals al cementiri 
municipal de la nostra localitat. 

L’acte anava a càrrec del Gremi 
de Pagesos de Sant Llorenç i 
Sant Isidre i l’Ajuntament dels 
Pallaresos.

alcaldia

sanitat

alcaldia

alcaldia

Ana Mª Ramos
Alcaldessa

Aquest projecte que ja està en 
tràmit suposa solucionar el peri-
llós encreuament situat davant la 
gasolinera, amb la implantació 
de semàfors tant per al tràn-
sit rodat, com per a vianants. 
També inclou voreres i passos de 
vianants senyalitzats i il•luminats 
en les zones de més trànsit de 
persones, com són les illetes 
situades a Jardins Imperi en la 
zona comercial i l’Av. Catalunya.

les festes majors i el programa 
“Pallaresos Camina” per tal de 
millorar la salut i la qualitat de 
vida de les persones.

l’antiga zona d’oficines per tal 
que els jubilats disposin d’unes 
instal·lacions adequades per a la 
realització d’activitats.
Paral·lelament s’ha reparat part 
de la façana i de l’antiga Sala de 
Plens que queda habilitada per 
realitzar-hi diversitat d’actes, com 
exposicions o conferències.
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ACTUACIONS 2007/2009 Jordi Pardo
Regidor

CONSTRuCCIó DE FRANGES PERImETRALS 
DE SEGuRETAT EN CAS D’INCENDIS

NETEjA D’AbOCADORS INCONTROLATS I RETIRADA 
DE LA CANONADA D’uRALITA

A l’estiu del 2008 es van fer els 
treballs de neteja de terrenys 
al voltant de les urbanitzacions 
per tal de fer complir la norma-
tiva vigent en matèria de risc 
d’incendis. Aquestes franges 
representaven la neteja tant del 

sotabosc com del volum de pins 
en un perímetre de 25 metres 
entre els habitatges i les zones 
forestals, actuant de tallafoc 
amb el propòsit de garantir la 
seguretat dels veïns en cas d’in-
cendi forestal. Durant aquest temps s’han 

realitzat treballs per netejar di-
ferents abocadors incontrolats 
del municipi. L’abocador situat 
a l’Era del Soler o el localitzat 
a la carretera de Sant Salvador 
que portaven anys sent focus 
de brutícia, són les actuacions 
més importants que s’han dut a 
terme per la regidoria de Medi 
Ambient. Una altra actuació 

significativa va ser la retirada 
de la canonada d’uralita de més 
d’un quilòmetre que vorejava la 
carretera de Sant Salvador i 
que feia més de vint anys que 
estava inactiva. Cal recordar que 
la uralita presenta un alt risc de 
contaminació per la presència 
d’amiant i la seva retirada es va 
gestionar en un temps record.

medi ambient medi ambient

abans després

bOSSES ECOLòGIquES I DE RECICLATGE 
GRATuïTES PER FOmENTAR POLíTIquES 
FAvORAbLES Amb EL mEDI AmbIENT medi ambient

L’Ajuntament va fer entrega de 
bosses de tela reutilitzables 
per poder separar les fraccions 
reciclables a casa a tots els re-
sidents que es van apropar a les 
oficines municipals. La campanya 
anava acompanyada d’un tríptic 
on s’informava a tots els veïns 
de la importància de fer un bon 
ús dels contenidors soterrats 
anomenada “Recicla, és vida”.
També es van posar a disposició 
dels ciutadans bosses ecològi-
ques per reduir l’ús de les bosses 
de plàstic que tant perjudiquen 
el medi ambient. Cal recordar 
que cada minut es consumeixen 
1 milió de bosses de plàstic al 
món, que el seu ús mitjà és de 20 
minuts i el seu temps de degra-
dació pot arribar als 400 anys.

aCtualitzaCió del Plà d’aCtuaCió 
muNICIPAL (PAm) I NOu PAu 
PER PALLARESOS PARk

Un dels aspectes més impor-
tants en les tasques municipals 
és disposar de tots els elements 
necessaris per fer front a 
qualsevol situació d’emergèn-
cia. Potser el més necessari 
d’aquests és el Pla d’Actuació 

medi ambient

Municipal per tal de fer front 
a emergències tant provinents 
del sector químic com de risc 
d’incendis. Per això vam voler 
en primer lloc actualitzar tant el 
PLASEQTA com l’INFOCAT, cosa 
que no es feia des de l ’any 1997. 
Paral.lelament també es va de-
manar la redacció d’un PAU (Pla 
d’Autoprotecció de les Urbanitza-
cions) per a Pallaresos Park ja que 
la seva situació geogràfica dins el 
municipi el feia necessari. El pla es 
va posar al servei de l’Associació 
de veïns d’aquesta urbanització.
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ACTUACIONS 2007/2009

mILLORA DEL SERvEI PúbLIC DE NETEjA 
DE CARRERS

A finals del 2008, l’Ajuntament 
va estrenar una màquina escom-
bradora ecològica que permet la 
filtració de la pols i la possibilitat 
de treballar sense utilitzar aigua. 
El repte era poder complir dos 
objectius: aconseguir tenir els 
carrers nets i minimitzar l’im-
pacte mediambiental del vehicle 
que fes els treballs. La inversió, 

de prop de 110.000 euros, ha fet 
que passéssim de tenir un servei 
contractat amb el Consell Comar-
cal del tot insuficient amb només 
7 hores mensuals de neteja de 
carrers, a tenir-ne un de 7 hores 
diàries que fa que la neteja arribi 
setmanalment a tots els nuclis de 
població del municipi.

medi ambient

Jordi Pardo 
Regidor

mILLORA DE PARCS PúbLICS

Aquest any 2009 s’han portat a 
terme diferents millores en parcs 
i espais verds del municipi. Cal 
destacar la millora del parc situat 
entre els carrers President Macià 
i Av. Països Catalans amb una 
extensió d’una hectàrea. 
En aquest espai es van plantar 
arbres i plantes autòctones i es 
van reomplir els camins amb sauló 
compactat per fer-los transitables 
als vianants. En les fotografies 
podeu veure l’abans i el després 
de l’actuació de millora.
També es van fer millores al nou 
parc dels Plans, amb la instal•lació 
de reg per goteig i aspersió en els 
espais enjardinats.
Pel que fa a les zones verdes, 
aquest any s’han realitzat trac-
taments preventius per mantenir 
controlat el creixement de les 
males herbes i s’han obtingut uns 
resultats satisfactoris en tots els 
espais.

medi ambient

abans

després després després

després després després

abans abans

PLANTACIó D’ARbRES ALS CARRERS 
DE jARDINS ImPERI

Després de més de catorze anys 
en alguns casos els veïns de 
les avingudes Generalitat i Parla-
ment van veure com es plantaven 
arbres als escocells buits dels 
seus carrers. Seixanta arbres de 
l’espècie Ligustrum Japonicum 
amb tutors de subjecció es van 
plantar en els forats buits. Sabem 
que encara falten escocells per 
omplir i la voluntat és tenir-los 
tots omplerts d’aquí al 2011.

medi ambient
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ACTUACIONS 2007/2009

CAPDAvANTERS EN RECICLATGE, 
NOuS CONTENIDORS

POTENCIEm LES NOvES TECNOLOGIES
ENTRE LA CIuTADANIA. 
CuRSOS D’INTERNET GRATuïTS

Durant els dos anys s’han posat 
en funcionament una sèrie de 
contenidors destinats a potenciar 
el reciclatge entre els nostres 
ciutadans. Hem instal•lat conteni-
dors per reutilitzar la roba usada 
mitjançant el programa “Roba 
Amiga”, un projecte destinat a la 
inserció laboral de persones amb 
problemes socials greus. També 
participem en una iniciativa pio-
nera a la província que consisteix 
en la recuperació de l’oli domèstic 
i obtenir d’aquest residu contami-
nant biodièsel. Els resultats de la 

A través de l’Organisme Autònom 
per a la Societat de la Informació 
(OASI), ens de la Diputació de 
Tarragona, es va realitzar a l’Ajun-
tament la “TINETaula”, activitat 
pensada perquè els ciutadans as-
solissin els coneixements bàsics 
per saber moure’s per Internet i 

medi ambient

comunicació

primera buidada feta al municipi 
confirmen Els Palleresos com a 
municipi amb més litres recollits-
475- de tots els que participen en 
la prova pilot.

perquè aprenguessin a optimit-
zar-ne els recursos.
L’Ajuntament està treballant en 
la implantació de l’Administració 
electrònica i la formació de la ciu-
tadania és un aspecte essencial 
perquè iniciatives d’aquest tipus 
aconsegueixin l’èxit esperat.

imPulS alS mitjanS informatiuS muniCiPalS. Butlletí i Pàgina weB

La consolidació d’aquests projec-
tes ha centrat tots els esforços de 
la regidoria de comunicació en 
els primers anys de legislatura. 
El nostre poble no tenia cap ins-
trument de comunicació amb els 
ciutadans i calia fer una actuació 
urgent que definís una política 
clara en aquest aspecte. En un 
any vam posar en funcionament 
primer el butlletí i posteriorment 
la pàgina web municipal, vam 

comunicació

oferir serveis i notícies d’interès  i 
vam crear dos espais molt definits 
on els veïns poden rebre tota la 
informació relacionada amb el 
nostre municipi
També fomentem l’educació des 
d’un mitjà escrit amb la col.labora-
ció que fem en la revista que edita 
l’IES Els Pallaresos i que tant èxit 
té entre els alumnes i docents del 
centre.

Jordi Pardo
Regidor

PRESSuPOSTOS muNICIPALS APROvATS. DISmINuCIó D’INGRESSOS I CONTENCIó DE LA DESPESA hisenda

Els pressupostos municipals són 
una eina fonamental per al funcio-
nament d’un ajuntament. Durant els 
anys 2006 i 2007, la falta d’acord 
entre les forces polítiques va fer que 
ens trobéssim amb un pressupost 
prorrogat  que datava del 2005. En 
aquests dos anys de mandat hem 
possibilitat l’acord necessari per 
aprovar els pressupostos dels anys 
2007/08/09 i aportar estabilitat 

política i normalitat al funcionament 
del consistori.
La tasca de confecció dels pressu-
postos s’ha basat en la contenció 
de la despesa propiciada pel context 
de crisi econòmica que ha afectat 
de manera especialment greu als 
ajuntaments ja que s’ha produït una 
disminució notable dels ingressos 
sobretot dels provinents de la cons-
trucció. En aquests dos anys hem 

aprovat pujades d’impostos basades 
en la previsió d’increments d’IPC i 
fonamentades en la generació de 
nous serveis (escoles, neteja, etc.). 
Les taxes han tingut un augment 
moderat i algunes com la d’escom-
braries ha estat reduïda en més de 
30 euros per a les famílies, gràcies a 
una nova classificació del padró en 
funció de la generació de residus.
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ACTUACIONS 2007/2009

ACTIvITATS D’EDuCACIó AmbIENTAL A TOTS 
ELS CENTRES EDuCATIuS DEL PObLE

LOGO DE mARCA. COhESIó SOCIAL I ImATGE 
ExTERIOR

ELS PALLARESOS ENTITAT NúmERO 250 DE LA xARxA DE PObLES I CIuTATS CAP A LA SOSTENIbILITAT

L’escola és un gran motor de 
conscienciació i els alumnes els 
millors missatgers per fer-la arri-
bar a la societat. En aquests dos 
anys 2008 i 2009, la regidoria 
de Medi Ambient ha engegat un 
seguit d’activitats d’educació i 
comunicació ambiental, amb la 
finalitat d’estimular a través de 
l’acció dels més petits els principis 
d’una gestió municipal sostenible. 

En aquest dies hem pogut elegir 
quina serà la nostra imatge 
com a municipi. La marca és un 
element indispensable avui dia 
perquè vivim en una societat on 
la imatge és un factor essencial 
per afavorir el dinamisme del 
sector econòmic. A través d’ella 
podrem donar a conèixer tant el 
nostre teixit social i afavorir la 
cohesió entre la ciutadania, com 
ensenyar a la resta del món què 
és i què fem als Pallaresos.

En aquest temps hem volgut 
posar el nostre poble dins dels 
organismes que treballen per a 
la millora del medi ambient en 
tots els seus àmbits, tant en el 
desenvolupament de normativa 
com en la generació d’accions 
concretes que volen millorar as-
pectes mediambientals. La xarxa 
d’entitats i municipis treballa 
dins un marc de cooperació i 

intercanvi d’experiències per pro-
moure i dur a terme projectes 
d’interès comú. Amb aquesta 
adhesió Els Pallaresos es bene-
ficiarà tant de subvencions com 
dels mitjans que altres entitats 
amb més recursos ens facilitaran 
per garantir el nostre compromís 
amb la sostenibilitat.

medi ambient

medi ambient

comunicació

Els tallers i activitats educatives 
han inclòs diferents temàtiques 
mediambientals com: la gestió 
dels residus urbans, el cicle de 
l’aigua, la tinença responsable 
d’animals de companyia, l’estalvi 
energètic, civisme, etc. Continua-
rem donant suport i potenciant la 
conscienciació entre els nostres 
menors durant els propers dos 
anys.

Jordi Pardo
Regidor

AjuTS A LES FAmíLIES Amb ESCASSA 
CAPACITAT ECONòmICA 

El passat plenari del mes de maig, es van aprovar 
les bases per atorgar ajuts a aquelles famílies 
que més estan patint les conseqüències de la 
crisi econòmica. Els ajuts preveuen que aquelles 
persones que estiguin dins dels grups definits 
(aturats, famílies monoparentals i nombroses, 
afectats per un programa d’assistència social i 
minusvàlids) i que compleixin amb les condicions 
especificades a les bases puguin accedir als ajuts 
fins un límit de 400 euros per unitat familiar.

hisenda

PROmOvEm LA TINENçA RESPONSAbLE 
D’ANImALS DE COmPANyIA. ELS PALLARESOS 
PObLE AmIC DELS ANImALS

Els Pallaresos es va declarar poble 
amic dels animals i antitaurí a 
finals de 2007. La regidoria de Medi 
Ambient vol potenciar el respecte 
envers els animals de companyia 
i la seva convivència dins la so-
cietat. És per això que impulsem 
projectes com la instal•lació d’ex-
penedors de bosses de recollida 
d’excrements de gossos i senyals 
advertint la necessitat de ser res-
pectuosos amb els espais públics. 

La responsabilitat dels propietaris 
d’animals és bàsica per poder 
tenir un marc de convivència 
adequat i s’iniciaran campanyes 
per informar i fomentar el civisme 
entre els propietaris.

medi ambient
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GESTIONS PER ACONSEGuIR EL NOu IES ELS PALLARESOS

Als cinc mesos de legislatura i 
gràcies a les gestions dutes a 
terme per l’Ajuntament, el 12 de 
desembre de 2007 ens van con-
vocar a una reunió als alcaldes, 
regidors  i directors dels centres 
educatius que  ens vam desplaçar 
als serveis territorials del Depar-
tament d’Educació juntament amb 
un grup de pares i mares  que 

volien donar suport a aquesta 
iniciativa.
El director dels serveis territorials 
ens va anunciar que Els Pallaresos 
havia estat la població escollida per 
ubicar un nou IES que entraria en 
funcionament el curs 2008/2009 
i que donaria servei, a més dels 
nostres alumnes, als de La Secuita, 
Perafort i El Catllar.

ensenyament

ObRES D’INSTAL.LACIó DE mòDuLS I POSADA 
EN FuNCIONAmENT DE L’IES

Durant aquest estiu s’instal.laran 
dos mòduls més per al curs 
2009/2010 ja que s’ha hagut 
d’ampliar  enguany en 3 Líneas de 
primer d’ESO, cosa que novament 
ha tornat a sorprendre el Depar-
tament d’Educació. A petició de la 
direcció del centre, es trasllada 
l’alzina que es trobava a l’entrada 
al pati de l’IES per preservar-la com 
a element representatiu i per con-
servar algun element de l’entorn.  

Al juliol de 2008 s’inicien les 
obres del nou IES Els Pallaresos 
en mòduls prefabricats. La ma-
trícula es va gestionar des del  
CEIP Sant Sebastià. Inicialment 
el Departament d’Educació havia 

previst  oferir 2 línies de primer 
d’ESO i una línia de segon, però 
l’èxit de les inscripcions va fer 
replantejar la previsió inicial i 
finalment es van obrir 2 línies de 
primer i 2 de segon. 

Al setembre de 2008 el centre 
comença amb 4 mòduls: hi ha 4 
aules de classe, 1 aula d’infor-
màtica, 1 laboratori, 1 espai per 
a menjador (fora d’horari funci-

ona com a aula d’audiovisuals 
i de suport), els despatxos, la 
secretaria i la sala de professors, 
i un cinquè mòdul amb dutxes i 
vestidors.

ensenyament
nova Cuina al CeiP Sant SeBaStià

Durant el curs 2008-2009, l’ajun-
tament va assumir la construcció 
d’una cuina al CEIP Sant Sebastià, 
amb una inversió de 36.431,95€, 
per tal de millorar el servei de men-
jador que fins aquell moment era 

amb càtering. També s’instal·len 
unes baranes protectores damunt 
dels porxos, ja que era una zona 
perillosa amb molta alçada.

ensenyament

AjuTS PER L’ADquISICIó DE mATERIAL 
ESCOLAR A LES FAmíLIES DEL muNICIPI

Des del primer any de legislatura, 
un dels compromisos adquirits 
per una formació de l’equip de 
govern era la subvenció del 
50% dels llibres pels alumnes 
de primaria. L’equip de govern va 
considerar que seria més idoni 
ampliar els ajuts a tota l’educa-
ció obligatoria. Aquesta iniciativa 
suposa fer una redistribució més 
justa dels recursos, amb un total 

de més de 26.000 euros i 400 
alumnes beneficiats.

ensenyament
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GARANTIR EL CICLE EDuCATIu AL NOSTRE muNICIPI. 
CONSTRuCCIó DE L’ESCOLA bRESSOL muNICIPAL

Al començar la legislatura aquesta regidoria 
es va marcar un objectiu prioritari: “ Garantir 
el cicle educatiu al nostre municipi”. És per 
això que el primer que es va fer va ser redactar 
l’avantprojecte de l’escola bressol municipal, 
que estarà  situada a la urbanització d’Hos-
talets al costat de la residència de gent gran 
“La Nostra Llar”. Aquest solar d’equipaments 
és propietat de l’ajuntament situat al carrer 
Gregal cantonada carrer Priorat i té una su-
perfície de 7000m2, dels quals la nova llar 
ocuparà 2250m2 i es deixaran la resta per a 
altres futurs equipaments. 
La superfície construïda serà de 536m2 amb 
una zona de jocs de 1293m2 i la resta es 
repartirà entre jardí, porxos, etc. Tota la llar 
d’infants s’ubicarà en una planta amb la se-

güent  distribució: aules amb un magatzem 
cada una, vestíbul, despatx d’administració, 
sala d’educadors, serveis, zona de neteja, 
biberoneria, sala d’usos múltiples, magatzem 
de cotxes, sala d’instal·lacions, etc. Tindrà 
capacitat per acollir 1 grup d’infants de 0 a 
1 anys (8 places), 2 grups d’1 a 2 anys (26 
places), i 3 grups de 2 a 3 anys (60 places).
Aquest avantprojecte es va aprovar al ple 
del 17 de gener de 2008 i es va presentar 
al Departament d’Educació de la Generalitat  
per obtenir el finançament de 5000€ per nova 
plaça. Una vegada que el centre entri en 
funcionament la Generalitat aportarà 1500€ 
per cada nen matriculat. 
Seguidament a l’aprovació del projecte bàsic 
de l’escola bressol se’n va redactar el projec-

te definitiu per l’arquitecte Gabriel Bosques 
Sánchez amb un pressupost de 849.273,62€ 
aprovat al plenari del 6 de novembre de 
2008 juntament amb l’estudi de seguretat 
del referit projecte, que importa la quantitat 
de 6.520,38€. El projecte es finançarà amb 
subvencions del Departament d’Educació de 
la Generalitat 470.000€ i 146.981,99€ del 
PUOSC. La resta es farà amb aportació de 
l’Ajuntament mitjançant  un préstec concertat 
amb una entitat bancària.
L’aprovació del plec de clàusules es va fer el 
dia 15 de gener 2009, i esperem licitar aques-
ta obra durant el mes d’octubre, i iniciar-la 
abans de final d’any.

ensenyament

Inmaculada Sánchez
Regidora

AmPLIACIó DEL CEIP ELS PALLARESOS
Aquest curs que ara comença 
els CEIP  Els Pallaresos compta-
rà amb un mòdul més, d’aquesta 
manera comptarà amb aula 
d’informàtica i més espai per 
desenvolupar totes les activitats 
que es realitzen a l’escola.

ensenyament
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EL FONS D’INvERSIó LOCAL

El Fons d’Inversió Local destinat 
al municipi dels Pallaresos i 
valorat en 626.184€ facilitarà la 
realització d’obres de gran im-
portància i repercussió social.
El principal projecte que es 
portarà a terme i que es troba 
valorat en 578.633 és la cons-
trucció d’un col.lector d’aigües 
pluvials al carrer Prat de la Riba 
i avinguda Generalitat, que so-
lucionarà els problemes que els 
veïns de la zona han patit durant 
anys amb la canalització de les 
aigües de pluja.

Així mateix, a la urbanització Pa-
llaresos Park, es portarà a terme 
una adequació de l’enllumenat 
públic tot adaptant-lo a la nova 
llei de contaminació lumínica. El 
cost de l’actuació està valorada en 
més de quaranta-set mil euros.
Ambdós projectes tenen  en comú 
el foment de l’ocupació ja que 
entre tots dos donaran feina a 
setze aturats preferentment del 
municipi.

urbanisme ARRANjAmENT DE LES REIxES 
DE RECOLLIDA DE PLuvIALS SITuADES
AL CARRER CAmí DELS PLANS

INSTAL.LACIó DE NOvA SENyALITZACIó 

Amb la finalitat de posar fre als 
incidents que s’ocasionaven al 
carrer Camí dels Plans, davant 
de les naus industrials, a causa 
del trencament de les reixes de 
recollida de pluvials, la Regidoria 
d’Urbanisme i Serveis va decidir 
portar-ne a terme la reparació 
tot instal.lant de noves amb més 
qualitat i més segures. 

Des de la Regidoria de Serveis i moltes vegades 
amb l’ajuda dels ciutadans que ens fan arribar 
les seves queixes i suggeriments, s’ha procedit a 
fer una reordenació del trànsit en tota la zona 
de l’avinguda Catalunya, i els seus voltants.
A més a més, s’ha procedit a pintar nous passos 
de vianants a la zona comercial Els Hostalets, i 
nou cediu el pas al centre de poble. 
Com sempre, la nostra brigada municipal, tre-
balla al servei dels ciutadans i per a la millora 
del municipi.

urbanisme

serveis

el deSenvoluPament del Sau-5 urbanisme

És públic que l’empresa immobiliària 
IBERDROLA s’instal·larà al nostre 
municipi per construir un conjunt 
d’habitatges a l’esmentat urbanís-
ticament sector SAU-5, concreta-
ment al costat de la urbanització 
Pallaresos Park.
El projecte constructiu que recull 
des de l’habitatge unifamiliar fins 
a pisos de protecció oficial, permet 
oferir un tipus d’habitatge més as-
sequible a un sector de població 
amb poca oferta constructiva al 
nostre municipi, parlem de gent 
jove i gent més gran que no pot 
accedir als preus d’un habitatge 
unifamiliar aparellat o individual 
que són els que predominen al 
nostre terme, i han de marxar 
a altres zones per iniciar noves 
vides.
Aquest projecte substitueix a un 
d’anterior que plantejava el desen-

volupament d’una zona urbana 
formada únicament amb habitat-
ges unifamiliars i zona comercial, 
i que no va donar temps a de-
senvolupar-se a causa d’un canvi 
en la Llei d’Urbanisme. L’antiga 
proposta recollia determinacions 
que eren inviables amb la nova 
llei, com eren, edificacions en 
terrenys amb forts desnivells, 
carrers amb pendents fins al 8%, 
no es respectaven les franges 
de protecció de 25 metres vers 
incendis forestals, zones verdes 
sota línies d’alta tensió,..
És per aquest motiu que l’Ajunta-
ment va apostar per tirar enda-
vant la nova proposta, valorant 
sempre què era el millor per 
als ciutadans que ara formen 
el nostre poble, i per al nostre 
futur.
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INSTAL.LACIó DE PASSOS ELEvATS RENOvACIó DE LA SENyALITZACIó
hORITZONTAL AL muNICIPI

adquiSiCió de maquinària Per a treBallS 
DE jARDINERIA

Durant l’últim any s’han instal.
lat diversos passos elevats al 
municipi tot fent front a proble-
mes greus de seguretat viària. 
L’Avinguda Prats de Motlló i el 
carrer Cometa han estat els dos 
punts on s’han instal•lat un total 
de quatre reductors de velocitat.

Conscienciats que la seguretat dels 
vianants és fonamental al munici-
pi, properament s’instal•laran més 
passos elevats en altres carrers 
i avingudes amb problemes de 
velocitat.

Durant el passat hivern es va 
portar a terme la millora de la 
senyalització horitzontal del mu-
nicipi. Es van pintar passos de 
vianants, cediu el pas, senyals 
de pareu i zones de reserva 
d’aparcament, que a causa del 
pas del temps tenen un deterio-
rament i poden arribar fins i tot 
a esborrar-se tot fent dubtar al 

conductor o bé provocant una 
situació de perill per al vianant.
Així mateix s’han millorat dife-
rents illes de trànsit. S’han pintat 
i s’ha renovat la seva senyalit-
zació i també s’han renovat més 
de trenta senyals indicatius de 
carrers a la urbanització Palla-
resos Park.

Amb el propòsit de millorar i 
modernitzar els treballs que de-
senvolupa la brigada municipal 
es van adquirir un camió i una 
trituradora de restes vegetals.
La despesa es va gestionar 
mitjançant un préstec conveniat 
amb la Diputació de Tarragona 

que es farà càrrec d’una part dels 
interessos que se’n generin.
Les restes de poda triturades 
serviran per minimitzar el creixe-
ment de vegetació no desitjada 
en els espais públics.

urbanisme
serveis

serveis

RESIDENCIAL ELS PLANS 

El passat dia 20 d’octubre de 
2008, aquest Ajuntament va 
signar juntament amb la promo-
tora Grup Redwater SL, la recep-
ció de les obres d’urbanització 
de residencial Els Plans.
L’atorgament de les llicències de 
primera ocupació ha estat l’inici 
de tots els treballs necessaris 
per poder dotar els habitatges 
d’alguns dels serveis bàsics per 
poder viure en condicions.
Actualment la majoria dels habi-
tatges ja gaudeixen de llum de-
finitiva, s’han fet reparacions en 
les conduccions d’aigua potable, 
i s’ha arreglat la zona verda  tot 

posant en marxa els sistemes 
de reg. També s’ha incorporat la 
llista de vials a la planificació de 
neteja viària municipal setmanal 
que realitza el nostre equip de 
neteja.
La comissió de tècnics i regidors 
de les diferents àrees que con-
trolen en tot moment els treballs 
que poc a poc es realitzen per 
millorar la zona, segueixen es-
tudiant cada un dels problemes 
a fi de trobar les solucions que 
ajudin a millorar les condicions 
de vida dels nostres vilatans.

urbanisme
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CONSTRuCCIó DE LA 
muLASSA DELS PALLARESOS

REhAbILITACIó DEL CAPGROS DEL SEGuICI

TRObADA DE CORALS DEL TARRAGONÈS

doS vigilant-agutzilS Per millorar
LA SEGuRETAT I FER COmPLIR 
LA NORmATIvA muNICIPAL

A l’estiu del 2007 es va acabar 
d’impulsar la construcció de 
la Mulassa de Els Pallaresos 
passant aquesta a ser el primer 
element  festiu que formarà part 
del Bestiari del municipi.
Aquesta va esser presentada 
a la Festa Major d’aquell estiu 
després d’una gran posada en 
escena per part de la Colla Ge-
gantera dels Pallaresos , amb un 

acompanyament de luxe com van 
ser, el grup “ Elèctrica Dharma” 
que va fer l’acompanyament i la 
presentació de la Mulassa.
La bestia pesa 57 quilos i la seva 
alçada arriba fins als 2,62 m, es 
va construir amb la inestimable 
ajuda de la Colla Gegantera dels 
Pallaresos.

Enguany també es va prendre 
la iniciativa de rehabilitar els 
Cap Grossos del seguici, fent 
la presentació d’aquests durant 
la Festa Major de 2009 contant 
amb un gran espectacle per part 
de la Colla amb la participació 
de més de 500 persones com a 
públic. 

L’any 2008, a l’inici d’aquest es va 
programar des de l’Àrea de Cultura 
La trobada de Corals del Tarrago-
nès,  després de demanar la seva 
organització al Consell Comarcal 
del Tarragonès ens van concedir 

L’equip de Govern ha decidit in-
crementar la seguretat al nostre 
municipi incorporant a la plantilla 
de personal per l’any 2009 dues 

cultura

cultura

cultura

seguretat

el gran plaer i feina d’acollir una 
trobada d’aquesta dimensió, van 
assistir en aquest acte mes de mig 
miler de persones, a més d’una 
quantitat semblant de persones 
acompanyants i participants de 
totes les Corals assistents. Vam 
contar amb l’assistència de l’Alcal-
dessa dels Pallaresos, el President 
del Consell Comarcal i el Regidor 
de Cultura dels Pallaresos.

places de vigilants, amb un gran 
esforç pressupostari.
La seva tasca principal serà la 
de vetllar per la seguretat dels 
nostres veïns i veïnes, així com 
fer complir les ordenances muni-
cipals i controlar l’incivisme que 
patim al municipi com podrien ser: 
pintades, abocaments, estaciona-
ments incorrectes, escombraries 
llençades fora dels contenidors 
on pertoca. Tota la vigilància i 
seguretat ciutadana es farà amb 
la col·laboració del cos de Mossos 
d’Esquadra.

REuNIONS Amb LES AuTORITATS COmPETENTS 
PER POTENCIAR LA PRESÈNICA 
POLICIAL AL muNICIPI

Dins de l’àmbit de la Seguretat 
Ciutadana, durant tres mesos 
aproximadament vam estar afec-
tats per una onada de robatoris 
al nostre municipi i es van pren-
dre una serie de decisions des 
d’aquesta Regidoria. Una  va ser 
demanar una reunió amb el De-
legat del Govern, màxim respon-
sable dels cossos de seguretat 
que en aquells moments teníem 
al nostre territori. Quan ens vam 
assabentar que municipis propers 
al nostre també patien la mateixa 
situació, però amb una incidència 
mes baixa ens vam posar en con-
tacte amb aquests i vam decidir 
conjuntament demanar aquesta 
reunió i que ens representes el 
President del Consell Comarcal 
del Tarragonès.

seguretat

En aquella reunió amb el Delegat del 
Govern Sr. Abello i amb la presencia 
del President del Consell Comarcal, 
els Alcaldes dels diferents municipis 
afectats i l’únic regidor assistent 
d’aquests municipis que va ser el 
dels Pallaresos com a emprenedors 
de la iniciativa. Vam demanar més 
presencia d’efectius i més rapidesa 
en les seves investigacions per posar 
fi a aquesta situació.
En pocs dies es van veure els resul-
tats d’aquella reunió, els cossos de 
seguretat van fer una actuació molt 
contundent amb registres simulta-
nis a les vivendes dels sospitosos 
que van ser detinguts, i que eren 
residents a diferents barris de la 
població veïna de Tarragona. Des 
de aquells moments es van veure 
reduïts els robatoris pràcticament al 
100%.
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ESTRENA DELS NOuS GEGANTS 
DELS PALLARESOS

CuRSOS DE FOTOGRAFIA DIGITAL, GuITARRA 
I mONITORS DE LLEuRE 

aProvaCió del Plà loCal de joventut

Al mes de maig de 2008 es van 
estrenar els dos nous gegants dels 
Pallaresos, l’Isidre i la Rosalia els 
quals van ser apadrinats per la 
colla Gegantera de Molins de Rei 
amb els seus gegants en Bernat 
i Candelera, tot això va succeir 
durant la V Trobada Gegantera 
dels Pallaresos i coincidint amb 
la Festa de Sant Isidre, amb la 
participació de 12 colles d’arreu 
del País.
La construcció dels nous gegants 
es va decidir al novembre de 2007, 
després de diverses reunions 
entre la colla Gegantera i l’Àrea 
de Cultura, per tal de preservar 
els anteriors gegants, el Vador i 
la Tiana per la senzilla raó de 
que aquests es trobaven en mal 
estat de conservació per les mol-
tíssimes sortides realitzades per 
la Colla i també per que aquests 
van ser construïts artesanalment 
i amb molta estima per alguns 

De la mateixa forma també s’han 
dut a terme diferents cursets 
amb la participació de dues re-
gidories com son les regidories 
de Cultura i la de Joventut, més 
encaminades a donar resposta a 
l’eix educatiu. Un d’ells va ser un 
Curs de fotografia digital, on es 
van posar en marxa les bases de 
la fotografia dins el mon de l’in-
formàtica amb el retoc digital.
L’altre curs que va tenir bona 
acceptació va ser un Curs de 
guitarra que va ser impulsat 
conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès.
També es va dur a terme un curs 
que era molt sol·licitat des de 
molts espectres d’edat dins la 
nostra població (des de 18 anys 
fins a 35), però sobretot  amb 
molta acceptació des de el jovent 
del nostre municipi, aquest era el 
Curs de monitors en el lleure.

Dins de l’Àrea de Joventut es va 
aprovar el Pla Local de Joventut 
que a canviat el seu format i 
passa a ser quadriennal amb 
les dificultats que comporta 
pel planejament de tot un Area 
avançant-se quatre anys als 
pressupostos anuals. S’han dut 
a terme durant aquests dos anys 
diferents programes pel jovent 
del municipi com han estat di-
ferents cursets dirigits a joves, 
exposicions, mostres didàctiques 
com a la festa major de 2007 
“Festatenció” on el tema era la 

culturajoventut

joventut

dels membres de la colla que 
encara estan en actiu.
El principal problema que s’ens 
presentava era el seu finançament 
ja que ens calien uns gegants fets 
amb un disseny per resistir tots 
aquests viatges i aquest s’havia 
de fer per uns professionals  
com eren el TALLER CASSERRES 
(Solsona), així doncs tenien un 
cost bastant elevat per l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament. En 
aquells moments vam començar 
a buscar finançament mitjançant 
la  figura del “ PATROCINADOR” 
i vam tenir una grata sorpresa ja 
que moltes entitats tant de caire 
privat com a públic van ajudar a 
cobrir el 100% del cost d’aquests 
gegants el qual va ser 11600€. 
Llavors i encara ara agraïm el 
suport d’aquestes entitats sense 
les quals encara estaríem patint 
per cobrir aquest pressupost tant 
gran.

Aquest curs va ser impartit per 
l’Escola el Sol, i estava inclòs 
dins el Pla Local de Joventut. 
L’objectiu d’aquest curs era el 
d’adquirir els coneixements ne-
cessaris, tant teòrics com pràc-
tics, per poder treballar en un 
centre de lleure com a monitors 
d’infants i joves.

promoció d’hàbits de vida salu-
dables on es donava informació 
als joves sobre els riscos dels 
consums de drogues i alcohol 
així com també del sexe segur, 
concerts de musica, sortides com 
podria ser la de l’any passat a la 
neu, activitats compartides entre 
la mancomunitat de municipis 
de Joventut dins les activitats 
programades amb el Consell Co-
marcal del Tarragonès. Esperem 
poder disposar en breu del nou 
Punt d’Informació Juvenil.
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ADEquAR LES INSTAL·LACIONS PER mILLORAR 
LA FORmACIó ESPORTIvA

POLIESPORTIu A jARDINS ImPERI,
EL PROPER REPTE

CONSTRuCCIó DEL muR PERImETRAL 
I DE LES GRADERIES A LA ZONA ESPORTIvA 
DELS hOSTALETS

uN NOu mODEL DE GESTIó ESPORTIvA

Creiem que la formació dels nens 
i de les nenes ha de complementar-
se amb una educació esportiva i 
en aquesta matèria estem desen-
volupant un centre esportiu de 
qualitat als equipaments ubicats 
a la zona d’Hostalets que han de 
canalitzar bona part de l’oferta 

esportiva del nostre municipi. El 
disseny dels nous vestidors de 
la zona esportiva d’Hostalets ha 
estat consensuat amb els veïns 
i veïnes del barri i amb el Club 
Esportiu dels Pallaresos.

Evidentment, el repte és tirar en-
davant el pavelló poliesportiu a 
Jardins Imperi. L’actual situació 
econòmica que viu el país està 
retardant un dels objectius prio-
ritaris, però continuem treballant 
i ja disposem d’un estudi previ i 
del suport dels Serveis Territo-
rials d’Esport de la Generalitat 
a Tarragona. La ubicació del 
pavelló poliesportiu mostra que 

estem incidint en el repartiment 
just dels equipament per tot el 
poble i evidentment descentra-
litzant els serveis, cosa que hem 
manifestat des de l’inici. Volem 
un poble on els serveis estiguin 
en tots els punts poblacionals 
del municipi, tots som poble.

En aquest dos anys que portem 
de legislatura, a més de tirar 
endavant la construcció dels 
vestidors, també estem duent a 
terme el tancament perimetral de 
la zona esportiva dels Hostalets, 
que permetrà que els nens i les 
nenes puguin practicar esport 
en una zona clarament definida 
i delimitada, donant als pares 

i a les mares la seguretat que 
els seus fills practiquen esport 
sense riscos de travessar carre-
teres, etc.
La construcció de les graderies 
permetrà al públic gaudir d’un 
lloc on poder estar asseguts per 
veure les activitats esportives 
que es duran a terme dins del 
recinte municipal.

Des de la Regidoria d’Esports 
hem apostat per donar suport en 
la mesura de les nostres possibi-
litats a les entitats esportives del 
municipi que porten el nom dels 
Pallaresos arreu de la comarca 
com el Club Esportiu, el Club de 
Petanca dels Pallaresos i la Penya 
del Nàstic i a les quals agraïm el 
seu esforç i dedicació.
Enguany cal destacar l’ascens 
de categoria de l’equip de futbol 
del Club Esportiu que aquesta 
temporada jugarà a segona terri-
torial. L’entitat continua creixent i 

donant resposta a les demandes 
esportives del municipi. Pro-
perament, es crearà la secció 
de bicicleta amb uns 30 socis 
inicials i la secció d’handbol. 
L’escola de futbol base és el se-
güent objectiu. S’ha incidit molt a 
crear un model esportiu modern 
i ordenat a través de seccions 
esportives cosa inimaginable uns 
anys enrere on no hi havia cap 
model definit.

esports

esports

esports

esports
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hEm mILLORAT LA PISCINA INFANTIL muNICIPAL 
I EL SEu ENTORN

DELImITACIó DE LA FRANjA DE SEGuRETAT 
a l’àrea Privada de Caça

méS ACTES FESTIuS AL mATEIx PREu

    
SOPAR i COTILLÓ
Menú adult 90€
Menú infantil 45€

ENTRADA COTILLÓ 30€
(a partir de les 00.30h)

Venda de tiquets a les o�cines de 
l’Ajuntament del 9 al 22 de desembre

Sopar de Gala · Orquestra en directe · Campanades i raïm de la sort 
Bossa cotilló · Xocolata amb xurros
A l’envelat  ubicat a la pista poliesportiva del poble

Sin título-5   1 4/12/08   12:25:51

Hem canviat, també, la gestió de 
la piscina municipal i aquí hem 
redreçat una situació deplorable 
ja que els més petits es banyaven 
en un espai sense sistema de de-
puració ni filtres. Nosaltres hem 
construït una piscina infantil com 
cal, una piscina on es prenen 

les analítiques tal com marca la 
normativa, on s’ha millorat l’en-
torn i on ara es disposa de més 
espai. Disposem també d’un bar 
municipal on els veïns i les veïnes 
poden gaudir de l’entorn.  

A petició dels agents forestals, 
s’han instal·lat unes balises 
indicadores de les franges de 
seguretat d’aquesta àrea de 
caça de la Societat de Caçadors 
dels Pallaresos. A partir d’ara, 
caçadors i ciutadans coneixen 
millor els límits territorials on es 
practica aquesta activitat.

Evidentment les festes majors 
d’un poble són un element que 
s’ha d’impulsar perquè són mo-
ments de diversió i de promoció 
del nostre poble. En aquests dos 
anys hem triplicat l’oferta festiva 
del nostre municipi primer amb 
el mateix pressupost que hi havia 
abans i ara amb una important 
retallada per raons de contenció 

econòmica, cosa que demostra 
el canvi en el model de gestió. 
Cal destacar que hem estat els 
impulsors d’ubicar un envelat per 
oferir unes festes de Nadal, Cap 
d’Any i Reis com cal i d’impul-
sar la revetlla de Sant Joan. En 
definitiva, tres vegades l’oferta 
festiva anterior.  

esportsesports

festes

SOm SOLIDARIS I COOPERANTS

Vam crear la Regidoria de So-
lidaritat i Cooperació, que se 
sustenta únicament i exclusiva-
ment a través de les aportacions 
econòmiques dels membres de 
l’equip de govern, ja que cap dels 
regidors de l’oposició ha volgut 
destinar ni un trist cèntim d’euro, 
fet que lamentem profundament. 
Des d’aquesta regidoria, hem 
creat el Premi de Cooperació 
Internacional dels Pallaresos per 

donar suport a projectes desti-
nats a aconseguir un món més 
just. L’any 2008 el vam entregar 
al reconegut indigenista brasiler 
Sydney Possuelo per a la compra 
de medicaments destinats a tribus 
de l’Amazònia. 

solidaritat
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REFORCEm ELS ACTES CuLTuRALS ImPuLSEm I DONEm SuPORT A TOTS ELS 
GRuPS muSICALS DE jOvES DEL PObLE

Conjuntament amb la Regidoria 
de Cultura hem potenciat la ca-
valcada de Reis i hem aportat 
unes carrosses i elements de so 

i llum per tal de realçar aquest 
acte. Volem que els nens i nenes 
visquin moments màgics.  

Obrir-se pas en el difícil i compli-
cat món de la música costa, és 
per això que des de la Regidoria 
de Festes volem donar pas a les 
joves promeses del municipi i cada 
any, conjuntament amb grups 

musicals reconeguts, actuen els 
nostres grups locals. Cal desta-
car i agrair als grups que han 
anat actuant a les festes majors 
del poble la seva participació.

festes
festes

mERCAT AmbuLANT muNICIPAL 
A L’AvINGuDA CATALuNyA

LA FEINA DEL REGIDOR DELS PALLARESOS 
AL CONSELL COmARCAL DE TARRAGONÈS

Des del passat gener de 2008, 
Els Pallaresos compta amb 
un mercat ambulant situat a 
l ’Avinguda Catalunya, davant 
de la piscina municipal. Tots 
els dijous podem trobar intal.
lades les parades de fruites i 
verdures, roba, embotits, etc. 
L’objectiu és donar més dina-
misme a la població i ampliar 
els serveis comercials per als 
veïns i veïnes.

La millora dels Pallaresos s’acon-
segueix, també, a través d’altres 
administracions. El regidor Carles 
Vidaller és el vicepresident segon 
del Consell Comarcal del Tarra-
gonès i una de les seves accions 
ha estat organitzar un nou servei 
per a la gestió i recuperació d’un 
residu altament contaminant, 
l’oli d’ús domèstic. En la posada 
en marxa d’aquest servei gratuït 

per al poble s’han adherit quatre 
municipis més. Els Pallaresos 
hem sigut pioners en la gestió 
integral d’aquest residu, les dades 
i la valoració d’aquest servei les 
podeu consultar a la secció de 
Medi Ambient d’aquest butlletí. 

comerç
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L’AjuNTAmENT ES COORDINA Amb ELS 
muNICIPIS vEïNS PER REDuIR 
LA PRESÈNCIA DE mOSquES 

FELICITACIONS A L’EquIP ALEví DEL CEIP SANT 
SeBaStià delS PallareSoS

vOTACIó POPuLAR PER ESCOLLIR EL LOGOTIP 
DE mARCA DELS PALLARESOS

L’Ajuntament va iniciar una sèrie 
de contactes amb dos municipis 
veïns, Perafort i la Secuita, per 
tal de lluitar conjuntament contra 
la proliferació de mosques que 
hem patit aquest estiu. En con-
cret, tots tres consistoris van 
acordar realitzar conjuntament 
una fumigació contra aquests 
insectes, ja que, segons han 
defensat, serà molt més efectiva 
una actuació conjunta que di-

verses d’aïllades. Va realitzar-se 
una primera fumigació al terme 
dels Pallaresos que, tal com va 
informar el consistori, no com-
porta cap risc per a la població. 
Els darrers mesos l’Ajuntament 
també va iniciar accions infor-
matives sobre la presència de 
mosca negra al municipi, insecte 
que últimament s’ha estès per la 
vall del riu Francolí.

El passat dia 3 de juliol es va 
reunir el jurat per celebrar l’acte 
d’obertura de les obres pre-
sentades al concurs públic del 
logotip de marca del poble dels 
Pallaresos. El jurat va escollir-ne 
dues d’entre les obres presenta-
des que són les que van passar 
a la següent fase, la de votació 
popular. 
Cal destacar l’important número 
d’obres presentades, un total 
de divuit, signades per artistes 
d’arreu del nostre país, fet que 
certifica el ressò que aquest con-
curs ha assolit fora del nostre 
municipi. 
Les dues obres selecciones res-
ponen al pseudònim de: PA•DOS 
i LA RITA 3. Els dos han estat 

exposats al vestíbul de l’Ajunta-
ment fins el dia 10 d’agost perquè 
tots aquells veïns que ho desitgin 
puguin votar per la seva opció 
preferida.
Cal recordar que només aquells 
ciutadans empadronats al muni-
cipi han pogut votar mitjançant la 
regla d’un vot per persona.
El resultat després de realitzar 
l’obertura de vots realitzats a 
l’Ajuntament i mitjançant vot 
electrònic és que l’obra més 
votada ha estat l’anomenada 
PA-DOS per la qual cosa serà la 
imatge del nostre municipi i el 
logotip de marca dels Pallaresos. 
Agraïm la bona acceptació que 
va tenir aquest projecte i a tots 
els participants l’enhorabona. 

NOu CONTROL D’ACCéS A LA PISCINA muNICIPAL
El passat dia 24 de juny l’Ajunta-
ment dels Pallaresos va obrir la 
piscina municipal. Del dia 24 fins 
el dia 30 l’accés a la piscina va 
ser gratuït per a tothom i a partir 
del dia 1 s’ha iniciat el control 
d’accés a la piscina amb un nou 
sistema totalment modernitzat i 
amb targeta magnètica.

La primera setmana de juliol 
quatre jugadors del Ceip Sant 
Sebastià dels Pallaresos de 
futbol sala de categoria aleví i 
el seu entrenador van ser con-
vidats per l’equip del Nàstic, 
secció de futbol sala, al torneig 
internacional Tarragona Costa 
Daurada Cup 09, durant el qual 
després de passar la primera 
fase van eliminar als quarts de 
final a la selecció d’ Ucraïna 
(Ukrainian Team), en semifinals 
a l’Azkar Lugo FS i en la final 
al potent AD Collado Villalba 
(Madrid).
Un altre èxit del planter del 
poble, i dels jugadors dels Pa-
llaresos. Gerard Garriga, Víctor 
Gil, Raúl Garcia i Santiago Ras 
(premiat com a millor porter 
del campionat de categoria 
aleví).
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elS PatiS d’infantil i Primària del CeiP 
Sant SeBaStià S’eStan reformant

RENOvACIó DE LA bARANA PERImETRAL DE 
L’AvINGuDA CATALuNyA

Gràcies al projecte Tu ajudes i a 
l ’àrea d’ensenyament de l ’Ajun-
tament dels Pallaresos s’estan 
fent algunes reformes als patis 
d’infantil i primària de l ’escola.
Des del programa Tu ajudes de 
la Caixa Tarragona s’han acon-
seguit 5.195 euros a més dels 
destinats per l ’Ajuntament a la 
reparació de l ’escola.

Les obres s’estan duent a terme 
durant aquest mes d’agost i con-
sisteixen a:
− Reparar definitivament el pro-
blema d’absorció de l’aigua de la 
pluja en el pati d’infantil.
− Delimitar i tancar la muntanye-
ta, cimentar  les zones de terra 
que hi ha darrera i al costat de 
les porteries i col·locar una font 
en bones condicions d’ús al pati 
de primària.

Atès que érem coneixedors de la 
falta de seguretat de la barana 
perimetral situada a l ’avinguda 
Catalunya i que envolta al CEIP 
ELS PALLARESOS i previ informe 
dels serveis tècnics l ’Ajuntament, 
s’ha decidit portar a terme la 
seva renovació tot insta.lant una 
barana que compleix amb les 
mesures de seguretat legalment 

establertes, i que a més a més, 
és una joia artesanal.
La barana és obra de l’escultor 
IGOR MARTINEW  i està valorada 
en 8992 euros més IVA.
Aquesta obra artesanal repre-
senta elements del nostre muni-
cipi, el nostre escut, la mulassa i 
també la Casa Bofarull, realment 
esperem que sigui del gust de 
tots els nostres vilatans 

RESum DEL muLLA’T 2009

El passat dia 12 de juliol, i seguint 
amb la col·laboració que cada 
any aquest ajuntament destina 
a la Fundació contra l’Esclerosi 
Múltiple, va realitzar-se la jornada 
del Mulla’t. 
Comuniquem a tots els ciutadans 
que la recaptació feta amb la 
venda de material  proporcionat 
per part de la Fundació ha estat 
de 699 € i que l’aportació de 
l ’Ajuntament amb la venda de les 
entrades del dia ha estat de 73.50 
€ per la qual cosa el total que 
l ’Ajuntament dels Pallaresos ha 
transferit a favor de la Fundació 
contra l’Esclerosi Múltiple ha estat 
de 772,50 €. Volem agrair-vos a 
tots la vostra participació. 
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GRUPS MUNICIPALS

GP CIU ICV

GOvERNAR EN POSITIu

Potser aquest espai l’hauríem de començar comentant 
certs comportaments protagonitzats pel que sembla 
ser un “equip d’oposició” que amb actuacions del tot 
irresponsables i poc afortunades intenten en tot mo-
ment enterbolir i obstaculitzar les tasques de l’acció 
de govern. És cert que hi ha persones que en aquestes 
alçades de mandat comencen a estar nervioses i els 
surt el verdader “tarannà”, pero això s’ha d’entendre 
com una conseqüència natural de la seva inoperància 
política i no els dedicarem ni una línia més d’aquest 
article d’opinió. 
Aquests dies es compleixen dos anys d’acció de govern, 
tot just l’equador de la legislatura i potser és hora de 
concretar quina ha estat la feina desenvolupada per 
aquest equip de govern.
Com algú va comentar en aquest espai, governar no es 
fàcil, i prendre decisions encara menys. 
En aquests dos anys s’han pres decisions importants 
tant d’interès comú com de proximitat, que són aque-
lles que els veïns  perceben i valoren més.
La nostra pretensió és governar en positiu, centrant-
nos en treballar en aquelles iniciatives que condueixin 
a millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres 
veïns. Res més ens ha de fer desviar-nos d’aquest ob-
jectiu.
Es cert que aquests no són bons temps per governar. 
Sens dubte ens hauria agradat més gaudir dels recur-
sos del passat on l’època de bonança econòmica per-
metia abordar projectes més ambiciosos, però també 
gestionar pocs recursos et permet ser més imaginatiu i 
filar més prim en cada una de les actuacions previstes, 
en definitiva optimitzar millor els recursos.
En general la nostra valoració dels dos anys és força 
positiva perquè, tenint en compte el context econòmic 
global, hem complert bona part dels objectius que ens 
vam marcar a l’inici de la legislatura. Hem demostrat 
que teníem arguments polítics de pes i hem aportat 
moltes de les nostres iniciatives a la tasca de govern..
Hem treballat conjuntament amb la resta de forces in-
tegrants de l’equip de govern en iniciatives  importants 
com les que han permès aconseguir ajuts per a la 
compra de llibres de text per a tots els ensenyaments 
obligatoris. Crear una partida de fins a 400 euros per 
ajudar econòmicament les famílies que més pateixen la 
crisi. Apostar per polítiques urbanístiques sostenibles. 
Possibilitar un cicle educatiu complet i la creació d’una 
escola bressol pública per al curs 2010/11. Crear una 
xarxa comunicativa potent amb un butlletí informatiu 
plural i una pàgina web que combina informació i ser-
veis.  Millorar els parcs i espais verds públics, invertir 
en neteja viària, a més de crear dues places de vigi-
lants per controlar i millorar la seguretat del nostre 
municipi.
El nostre grup ha col.laborat per tirar endavant cada 
una d’aquestes iniciatives de govern, aportant esforç i 
dedicació. Ara, tenim per endavant dos anys més per 
continuar treballant i ho farem amb la mateixa il.lusió 
del primer dia, no ho dubteu.

Salut i sort per a tothom

jordi Pardo Gimeno
Claudi Domènech bonachí

Grup municipal de Gent dels Pallaresos

En l’equador de la legislatura arriba l’hora de fer ba-
lanç. Els balanços poden tenir diferents visions, però el 
que realment és important són els resultats.
Ens ha tocat gestionar un municipi en una legislatura 
realment difícil, la més difícil dels últims anys, però tot 
i això no ens hem fet enrera i lluitem dia a dia per 
l’economia i el benestar del nostre municipi.
Són molts els comentaris sobre que l’alcaldia no té 
“lideratge” i que són els “altres” els que manen.
Des de l’Alcaldia vull deixar clar que tinc companys  en 
l’equip de govern que treballen i són responsables de 
les seves regidories, i aquesta responsabilitat implica 
tant la feina com la gestió del pressupost de què dis-
posen. Les dictadures i les imposicions no entren dins 
del nostre esperit de partit (aquests són uns altres). 
CIU,que  forma part d’aquest equip, és un més que 
aporta, treballa i governa amb les persones que formen 
l’equip de govern.
No ens cansarem de repetir que el “consens” és la 
millor arma per equilibrar a tres forces polítiques tan 
diferents, i que aquesta unió, encara que a algunes 
persones els costi acceptar-ho, continua sent tan forta 
com el primer dia.
Potser no podrem complir en la seva totalitat tots 
els nostres projectes aquesta legislatura, però estem 
satisfets de la feina ben feta, d’intentar aconseguir el 
benestar per al nostre poble tenint en compte el poc 
pressupost de què disposem. Educació, neteja, rela-
cions ciutadanes, seguretat vial, etc. Sempre al peu 
del canó, atenent a tothom 24 hores al dia , els 365 
dies de l’any, sempre intentant aportar ajuda d’altres 
entitats i aprofitant totes les subvencions a què ens 
puguem adherir.
La consciència tranquil.la, la transparència i una impli-
cació al 100% és el nostre lema i el de tot l’equip de 
govern. Restem a la vostra disposició per a qualsevol 
aclariment sobre qualsevol tema.
Són altres els que, evitant treballar i col·laborar, fan 
un contínua campanya electoral i els que intenten 
desprestigiar-nos amb mentides i posant-nos pals a 
les rodes a totes hores. Hi ha moltes maneres de fer 
oposició, però ha de ser una oposició constructiva, pel 
bé del municipi l’oposició no consisteix a dir mentides, 
provocar enfrontaments i ridículs muntatges teatrals 
als plenaris municipals. El ciutadà és qui ha de valorar 
aquests fets...

Ana maria Ramos Castro
manel Gómez Porta

Grup municipal de Ciu dels Pallaresos

l’ “eSPantà” de l’oPoSiCió delS 

PALLARESOS

No és gaire habitual que als toreros a les places 
de braus, la seva covardia els superi i que hagin de 
sortir corrent empaitats pel toro, a això, els entesos 
l’anomenen l’espantà. 

Vull utilitzar aquest símil per tal de situar el que estan 
fent els regidors de l’oposició a l’ Ajuntament dels 
Pallaresos. Regidors que surten a la “plaça” a lidiar 
idees, models ideològics i socials i que quan surt el 
toro surten corrent, aquestes “espantàs” que ara ja són 
habituals ens demostren que el nivell polític de tots ells 
és, molt “justet”.

Els veïns i veïnes dels Pallaresos mereixen respecte i 
que els temes municipals siguin debatuts. Sabem que 
els plenaris són llargs però els nostres ciutadans no 
han de permetre que els membres de l’oposició mar-
xin a mig plenari al·legant qualsevol cosa. A l’anterior 
plenari va faltar un membre de l’oposició, en aquest 
passat n’hi ha faltat un altre, se’n van a mig plenari. 
Els demano respecte cap a la ciutadania i si més no 
que treballin una mica, ser regidor no és cobrar a 
final de mes, com a mínim s’ha de treballar una mica 
i complir amb els plenaris, que per cert es fan cada 
dos mesos.

Aquests espontanis que entren en política i ni tans 
sols compleixen amb el més mínim respecte cap a la 
ciutadania i que abandonen plenaris en curs, haurien 
de pensar-s’hi i si no tenen temps per treballar pel seu 
poble el millor seria que deixessin pas a altres perso-
nes amb més compromís.

Amb aquest article volem censurar públicament el poc 
respecte que els membres de l’oposició estan oferint 
als veïns i veïnes dels Pallaresos i volem que els ciuta-
dans i ciutadanes siguin conscients de fets que molts 
no s’imaginen.

Carles vidaller
Inma Sánchez

Grup municipal d’ICv dels Pallaresos
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CRISI D’IDEES AL NOSTRE AjuNTAmENT

Com tots i totes sabem, estem en època de crisi. 
Crisi econòmica i quasi ens atreviríem a dir crisi 
d’idees. Crisi econòmica, que tots notem cada dia a 
la butxaca quan anem a comprar els productes més 
bàsics per al dia a dia i, per descomptat, per poder 
pagar la hipoteca. Però voldríem referir-nos a la crisi 
d’idees que especialment té el nostre ajuntament. 
Creiem que abans d’arreglar el món és millor escom-
brar casa nostra, i en aquest cas, casa nostre és el 
nostre poble.
Al ple del mes de novembre uns dels punts més 
importats que es van tractar va ser l ’aprovació de 
les ordenances fiscals per a l ’any 2009. La majoria 
d’elles va tenir un increment que segons el regidor 
d’hisenda, ajudaria l ’equip de govern a afrontar la 
crisi, ja que els ingressos derivats de la construcció 
havien baixat. És a dir, que els nostres governants en 
lloc d’ajudar el ciutadà del carrer a afrontar aques-
ta crisi, ens augmenten els impostos per pal·liar els 
ingressos que ja no té de la construcció. No només 
hem de pagar un increment d’un 5% de l ’IBI i un 5% 
aproximat en la taxa d’impostos de vehicles, etc, sinó 
que s’han inventat noves taxes, amb la finalitat de 
recaptar més impostos.
Des d’ADMC creiem que és vergonyós que un ajunta-
ment, i en concret el seu regidor d’hisenda, no sigui 
capaç de fer un pressupost d’acord als temps que 
estem passant, on aquesta maleïda crisi està ofegant 
el ciutadà del carrer. Molts altres ajuntaments pro-
pers al nostre han pres mesures, bé congelant els 
impostos per al pròxim any o bé presentant un pla 
de xoc on s’inclouen ajudes perquè puguem afrontar 
la crisi, com per exemple proposar reduir els salaris 
dels regidors.
El nostre ajuntament, per contra, el que pretén és 
que nosaltres, els ciutadans, l ’ajudem a fer front a 
la crisi que pateix l ’ajuntament. Senyor regidor, si en 
una situació de bonança econòmica qualsevol ges-
tor ha d’exercir un control de la seva activitat per 
optimitzar tots els recursos, en un context de crisi 
com l’actual l ’administració ha d’introduir les mesures 
adients  i posar-les en acció per intentar contenir-ne 
l ’impacte. La bona gestió comença per no malgastar 
els diners públics.

jaume Domínguez Ruiz
Grup municipal ADmC Els Pallaresos

EL FuTuR I LA NOSTRA AIGuA

Aquest Regidor porta dos anys denunciant la greu 
situació que pateix el nostre poble pel que fa a la 
manca d’aigua. A dia d’avui encara és hora que algú 
m’escolti, tot al contrari, desqualificacions i burles 
és l ’únic que saben contestar, com per exemple la 
resposta de la Sra. Alcaldessa en un dels Plens quan 
un servidor intentava explicar la situació de manca 
d’aigua al nostre poble i ella va tallar les meves 
paraules tot rient i dient “… Sr. Marcos este cuento 
ya lo conocemos todos, no le concedo la palabra…”.  
Dons bé, ara d’altres persones li han explicat aquest 
conte Sra. Alcaldessa, encara que tampoc els ha fet 
gaire cas, ni vostè ni cap dels seus regidors. 
Per fi ha estat EMATSA qui s’ha pronunciat i  ha 
elaborat un Pla Director del Servei d’Aigua Potable 
al Municipi dels Pallaresos.  Fins aquí pot ser fins 
i tot normal, però el que és realment tràgic és que 
s’aprovà aquest Pla Director sense que cap dels re-
gidors de l ’Equip de Govern se l ’hagi llegit. I tan 
segur estic que no se l ’han llegit, que així de clar 
ho dic,  perquè si ho haguessin fet, hagueren pogut 
comprovar que aquest Pla Director conté errades 
de consideració, com per exemple que per fer els 
càlculs de necessitats futures, inclouen com a font 
de captació continuada d’aigua el pou de Pallare-
sos Parc. ¿Com poden incloure aquest pou en uns 
càlculs de futur quan sabem que aquest pou porta 
uns anys ratllant la insalubritat, i que el darrer any 
l ’hem tingut tancat per alta concentració de nitrats?. 
Per altra part el mateix Pla Director ens diu que en 
l ’actualitat Els Pallaresos està al límit de la seva ca-
pacitat d’abastament d’aigua potable i que tenint en 
compte el plantejament urbanístic futur, ni tant sols 
amb les ampliacions proposades, el municipi dels 
Pallaresos, estarà en condicions de poder garantir 
aquestes condicions de subministrament en moments 
puntuals. Per acabar de fer-la grossa, les actuacions 
proposades per aquest Pla Director, com és normal 
repercutiran sobre el rebut d’aigua dels contribuents 
del nostre poble d’una manera similar als increments 
que darrerament hem patit en impostos com ara les 
brosses. Tot això a causa de la manca de planificació 
de futur i d’una gestió totalment ineficaç  per part 
d’aquest equip de govern. 
Nosaltres no estem en contra que el municipi tingui 
un Pla Director del Subministrament d’Aigua Potable.  
Tot el contrari, creiem que ja havia que haver-lo fet 
fa temps, però sí que estem en contra d’aquest en 
concret per les deficiències que hi trobem. 
Creiem que els ciutadans d’aquest poble han de 
conèixer la situació actual i futura envers aquest 
tema i d’altres que els afectin, i és per això que 
des d’AIP, a través d’aquest butlletí i de la nostra 
pàgina web www.elspallaresos.cat, continuarem fent 
el possible per arribar al ciutadà, i per fer-li arribar 
la realitat  del nostre Ajuntament i del nostre poble.

xavier marcos Tuebols
Agrupació Independent dels Pallaresos

“NO COmPTAREm Amb vOSTÈS, PERquÈ 

NO SóN NECESSARIS”

“No contaremos con ustedes, porque no son necesa-
rios”; estas palabras del Portavoz de ICV y miembro 
del Equipo de Gobierno (ICV, GP y CiU) iban dirigidas 
a los regidores de la Oposición en el Pleno dels mes 
de mayo.
Triste y primitiva manera de ejercer la democracia, 
quedando reducida a seis votos contra cinco votos. 
La Oposición tambien representa al pueblo, le ha vo-
tado el 45% de la ciudadanía, ya a estos últimos se 
les convierte en ciudadanos de segunda clase.
Ejemplar manera de celebrar los 30 años de munici-
palismo democrático. Con esta manera de hacer po-
lítica me viene a la memoria lo que se conoce como 
el “sindrome del cortijo”
El “síndrome del cortijo” es una enfermedad que pa-
decen la mayoría de los políticos cuando llegan al 
poder. Es un cambio que sufren, debido a un virus y 
gérmenes muy virulentos que pueden habitar en los 
ayuntamientos.
Al ocupar el despacho, dejan atrás la humildad, a sus 
compañeros, sus promesas y compromisos electora-
les. Al sentarse en la poltrona se creen indiscutibles, 
aparece la soberbia y se creen endiosados. Se con-
vierten en “monarcas” y la ciudadania en “súbditos”
Es un pena, mala consejera y acompañante de viaje 
es la soberbia, lo que hay en el fondo, es una inse-
guridad, un resentimiento de inferioridad. En pocas 
palabras, es el dime de qué presumes y te diré de 
lo que careces.
Hay otra manera de hacer política sin caer en la pre-
potencia, ni en la arrogancia y ni en caros caprichos. 
Els Pallaresos se merece a políticos de trabajen con 
verdadero altruísmo, con respeto y sin exclusiones de 
nadie y con mucho amor al pueblo y su historia.

jaime joaquín vidal Guiamet
Portavoz del Partido Popular de Catalunya
pp@pallaresos.cat

El grup municipal del PSC no ha entregat article per aquesta secció
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L’ENTREVISTA

marià SordÉ • mossèn 

“En aquest poble deixo gent molt maca”

Nascut al Morell el 30 de maig de 1936 i fill de pastissers. Va estudiar 
peritatge mercantil al col·legi de la Bonanova (Barcelona) i posteri-
orment al Seminari a Tarragona. L’any 1961 es va ordenar sacerdot i 
durant tots aquests anys també es va dedicar a l’ensenyament al Morell, 
Falset i Vila-seca entre altres.

Coneixia el nostre poble abans de venir a la nostra parròquia?
Sí. Vaig descobrir Els Pallaresos quan vaig venir a fer un casament 
amb la meva Lambreta (moto). Aquesta moto després em va donar un 
gran disgust ja que anant a fer una extremunció a Valls vaig tenir un 
accident que em va deixar coix.

quan de temps fa que es troba aquí als Pallaresos? 
Vaig estar com a vicari a Mont-roig,  Valls,  Bellmunt del Priorat, 
l ’Alforja, Sant Martí de Maldà, Bràfim i el 27 de setembre de 1999 
vaig arribar aquí als Pallaresos. D’això fa ja 10 anys.

una anècdota.
En tinc moltes, però potser una que sempre es repeteix és el tema 
de l ’accent en el meu nom ja que als documents oficials no el 
posaven i llavors sempre em deien això no és per a vostè és per 
a la seva dona (Marià/ Maria).
També l ’accident de moto anant a Valls que em va tenir durant 6 
mesos enguixat i a partir del qual vaig quedar coix.

què és el que més li ha agradat del nostre poble?
Són tantes les coses que no puc escollir-ne una. Marxo content i 
satisfet, tota l ’estança en general ha estat la descoberta d’un poble 
que estant tan aprop no coneixia.

quin és el pitjor record viscut?
Cada vegada que hi ha hagut una defunció. Recordo amb especial 
afecte en Pep Xolla i la Maria.
També em sap molt de greu no conèixer a tothom pel seu nom i 
cognoms ja que el gran creixement del poble m’ho ha fet impossible 
d’aconseguir.

quin és el millor record que s’emporta d’aquí?
Batejar canalla que després  fa la Primera comunió i segueixen aquí 
amb mi.

quins són els seus plans a partir de setembre?
Seré encarregat de Vistavella tenint cura de la gran obra de Jujol i 
aniré també a la Residència Nostra Llar d’aquí dels Pallaresos.

quin consell li donaria a la persona que vingui en el seu lloc com 
a mossèn del nostre poble?
Que us cuidi, que en aquest poble hi ha gent molt maca.

un desig de part seva cap a tots nosaltres.
En primer lloc voldria agrair tant a aquest govern municipal com a 
l’anterior la seva cordialitat cap a mi.
I en segon lloc dir que cada dia ens superem



Ajuntament dels Pallaresos
Regidoria de Medi Ambient

Mantenir el poble net és responsabilitat de tots i totes. 
Utilitza els serveis que lʼAjuntament posa al teu abast.

GRATUÏT

DEIXALLERIA MÒBIL *RECOLLIDA D’ANDRÒMINES *

*Deixar les escombraries fora dels contenidors pot comportar sancions de fins a 300 euros.

*Consulta els dies de recollida al calendari de la pàgina de serveis.

incívics
campanya

GRATUÏT


