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AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

SALUTACIÓ ALCALDE
Benvolgudes veïnes i veïns dels Pallaresos.
És un gran honor per a mi poder-me dirigir a tots vosaltres per primera vegada, com Alcalde dels Pallaresos. El
resultat de les darreres eleccions municipals va fer que
la suma dels partits, amb 1038 vots (45, 99 %), em doni la
força necessària per assolir aquesta responsabilitat davant
la ciutadania.
Molts de vosaltres em coneixeu força, d’altres no tant, però
la meva dedicació, la meva responsabilitat i el meu compromís es per tots els veïns i veïnes dels Pallaresos.
Aquest compromís va començar l’any 2007, quan de la mà
de l’Agrupació d’Independents dels Pallaresos, vaig entrar
a formar part del Consistori, com a Regidor a l’oposició al
nostre Ajuntament. Tanmateix, l’any 2011, ja de la mà de Independents dels Pallaresos, vaig tornar a ocupar el mateix
càrrec i va ser l’any 2015 quan els resultats de les votacions
i les negociacions posteriors en van permetre formar part
de l’Equip de Govern responsabilitzant-me de les regidories d’Urbanisme, Serveis i Mobilitat. Aquesta vegada, els
resultats , els millors resultats d’un partit independent a la
història del nostre poble i les negociacions posteriors, m’ha
dut a poder encapçalar el govern d’aquesta legislatura.
Sóc nascut a Tarragona però porto més de 45 anys relacionat directament amb Els Pallaresos i em sento un pallaresenc mes, igual que tots aquells que hem vingut de fora
i que ens va portar a aquest poble la qualitat de vida que
ens oferia aquest municipi i la seva gent. Políticament em
considero totalment demòcrata i defensor de la terra que
em va veure néixer però, alhora, defensor del respecte i
la pau sobre totes les coses . Representaré i defensaré el
nostre poble arreu i quan dic això, ho dic per tots, pensin el
que pensin, sempre que el respecte i la democràcia sigui la
base del seu raonament. Les portes del nostre Ajuntament
estaran obertes per tots i totes perquè res no han d’amagar,
però també perquè hem d’estar atents i sempre disposats a
escoltar i convertir en participació totes i cadascuna de les
preocupacions que té la ciutadania. I dic totes i tots, amb
independència d’ideologies, creences o condició.

D’esquerra a dreta: Samuel Urbano Botella (IP)
regidor de Cultura, Patrimoni, Joventut, Sanitat i
Participació ciutadana / Jordi Sans Ferrer (PSC)
regidor de Benestar social, Comunicació, Esports,
Comerç i Indústria / Maria Jesus Coronado Fuentes
(PSC) regidora de Festes, Ensenyament, Seguretat
ciutadana, Transport i Mobilitat / Xavier Marcos
Tuebols (IP) Alcalde i Regidor de Governació,
Urbanisme, Serveis i Gent Gran / Araceli Molina
Camacho (C’s) regidora de Personal, Igualtat i
Turisme / Felicià Fortuny Roselló (C’s) regidor de
Medi ambient, Hisenda i Oficina d’atenció al ciutadà.

de tots els membres que conformen aquesta nova corporació municipal, des de la necessitat que tenim de fer participar en totes les qüestions de govern a tots i cadascun
dels agents socials dels Pallaresos, des del manament que
la ciutadania ens ha traslladat, tinc la necessitat de dir-vos
a tots i a totes que és el moment d’obrir un nou temps en la
manera de fer política i d’afrontar la funció pública.

Tenim l’obligació de ser referents de transparència i honradesa, però també de ser enormement generosos en l’esforç, en el treball, en el que significa estar al servei de la
societat.

Som un poble amb un enorme potencial que de ben segur
ens farà progressar i créixer mirant cap a un futur d’optimisme. No importa el lloc on vivim, si al nucli antic o a una
urbanització, si hem nascut aquí o a l’altre costat del món,
si la nostra manera d’entendre la vida és d’un color o d’un
altre, l’únic que us demano és que penseu amb clau poble,
que penseu amb Pallaresos, que el nostre objectiu sigui
aconseguir un municipi que miri al futur, i que puguem construir les bases sòlides d’una societat sense desigualtats,
amb tots els drets que ens atorga un sistema democràtic i
amb una obligació comuna: construïm des de la confrontació d’idees, però sempre mitjançant el diàleg. Fem un futur
millor i recuperem la dignitat de ser poble, un gran poble.

Des de la responsabilitat que sé que tenen els treballadors i
les treballadores d’aquest ajuntament, des de la implicació

Xavier Marcos Tuebols
Alcalde dels Pallaresos

President: Xavier Marcos Tuebols.
Redacció: Equip de govern.
Correcció: Mireia Rué.
Col·laboradors: Napi.
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Mª JESÚS CORONADO

ENSENYAMENT

Iniciem el curs escolar 2019-2020, amb tot a punt a les escoles del municipi. Ara fa 17 anys que l’escola Sant Sebastià es va
posar en funcionament, i any rere any, el nombre d’alumnes del centre va en augment.
Durant aquest mes d’agost, s’han realitzat treballs de pintura i adequació del terra del porxo, perquè al principi de curs,
estigués tot llest.
Un any més, també s’han posat en funcionament les classes de reforç al Punt de Cultura, destinades a alumnes d’ESO,
Batxillerat i primària, i d’anglès per a joves i adults. Les inscripcions es poden fer a l’ Ajuntament o al Punt de Cultura. Per
més informació info@leoholiday.com. Apostem per l’ensenyament, ja que és el futur de la nostra societat!

Mª JESÚS CORONADO

SEGURETAT CIUTADANA

Ateses les observacions realitzades aquests darrers mesos durant les quals s’ha
pogut comprovar que molts veïns i veïnes infringeixen diverses normes de circulació.
Es comunica a la ciutadania que a partir de l’1 de novembre del present, el cos de
Vigilància municipal durà a terme controls periòdics, als punts més conflictius del
municipi, per a controlar les ITV, vetllar per la col·locació dels cinturons de seguretat
per part de tots els ocupants dels vehicles, vigilar l’ús dels telèfons mòbils durant la
conducció, entre d’altres.
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PERSONAL ARACELI MOLINA
Apreciados vecinos, con la noble tarea de dar servicio y
servir a lo público y desde las concejalías que se me han
encomendado, espero en la presente legislatura dar cumplimiento a los objetivos marcados por el actual equipo de
gobierno en estas áreas
Destacable en cuanto al ámbito de personal ha sido la incorporación de una nueva vigilante a la plantilla, lo cual me
complace por doble partida, primero por ser mujer y segundo porque de alguna manera con ello se inicia uno
de nuestros retos; instaurar la vigilancia 24 horas en el Municipio. Actualmente está publicada una convocatoria para
cubrir nueva plaza de vigilante y, en breve, una de las plazas
vacantes se sacará a concurso-oposición, de tal manera
que con 6 personas en la plantilla de vigilantes se intentará abarcar dicho servicio al completo. De todos es sabido
que la seguridad es un tema preocupante pero más aún
para Els Pallaresos, por lo disperso de la población en ur-

ESPORTS

banizaciones y la distribución mayoritaria de las viviendas
- aisladas o adosadas- de ahí la necesidad de implementar
este servicio público todos los días de la semana. No obstante, para tranquilidad de todos los vecinos, apuntar que
tras la reunión mantenida de los responsables del consistorio con los jefes de Mossos de Esquadra, éstos han verificado que los incidentes han disminuido respecto al pasado
año, según informes y estadísticas documentadas que nos
aportaron.
Por otra parte, con el objetivo de mejorar el servicio, se reforzará antes de final de año el personal del Excelentísimo
Ayuntamiento adscrito a la brigada, para ello en breve se
publicarán bases para la pronta incorporación de personal a la plantilla, y así paliar, en la medida de lo posible, las
deficiencias achacables a la falta de personal y a la falta de
especialización del cuerpo de brigada.

JORDI SANS
Un cop constituït el nou equip de govern de l’Ajuntament dels
Pallaresos, ens vam trobar amb el gran repte de confeccionar i coordinar la celebració de la prova esportiva Eternal
Running amb molt poc temps de marge.
Ens vam posar a treballar incansablement durant molts dies
i hores per poder oferir als veïns i veïnes dels Pallaresos, la
realització d’aquesta prova esportiva amb les màximes garanties de diversió i esforç físic.
Des de l’Ajuntament dels Pallaresos agraïm l’ajuda dels voluntaris, col·laboradors, patrocinadors, personal de l’Ajuntament i sobretot als participants.
Tant mateix, en aquest mesos s’han realitzat diversos actes
esportius o de millora d’instal·lacions esportives com: el
Mulla’t per l’Esclerosi, les reparacions de desperfectes al
camp de futbol municipal, els premis Auriga Fuscus, la BTT
Eutiches i la presentació de tots els equips del Club Base
Pallaresos, entre d’altres.
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Mª JESÚS CORONADO

FESTES

És Festa Major, sortim tots al carrer!
Aquest any la Festa Major ha vingut carregada d’actes per a totes les
edats. Les nostres entitats han tingut
un paper primordial amb la seva participació.
Vam iniciar les festes amb la tradicional Baixada de Carretòmines, la qual
ens va fer vibrar de valent! La participació dels veïns amb les carretòmines
més divertides, ens va fer somriure
durant un vespre molt especial.
Amb la Despertada del Patró vam
sortir a gaudir pels carrers del poble,
tot fent molt soroll. Vàrem acabar tots
remullats i ens ho vam passar pipa!
Seguidament tots vam participar de la
festa de l’escuma.
La plaça de l’Església es va omplir,
per poder escoltar el concert d’havaneres amb Neus Mar, el qual va ser
tot un èxit! Un any més ens va delectar
amb la seva magnífica veu. Seguidament, tots els assistents vàrem poder
assaborir el tradicional rom cremat!
El pregó de festes d’aquest any va
anar a càrrec de Laura Centella Madorrán, guanyadora dels 400m llisos
d’atletisme al Campionat d’Espanya.
Atleta nascuda als Pallaresos el 2001.
Va estudiar a l’Escola Sant Sebastià
del poble, i es va iniciar en l’atletisme
animada per haver guanyat el Cross
de l’escola. Una noia emprenedora
i constant a qui desitgem que arribi
molt lluny en el món de l’esport.
La Festa Jove va ser tot un èxit! Les
actuacions de Cultrum i Gertrudis
van animar-nos tota la vetllada. Ens
van fer passar una nit de dijous força
engrescadora. La seva força, la seva
energia, la seva passió, van fer ballar
fins i tot al més tranquil!
Foc, gresca i soroll van omplir els carrers del poble mentre participàvem
del correfoc amb el Ball de Diables

dels Pallaresos i les colles convidades. La Banda Neon ens va fer ballar fins ven entrada la matinada amb
les seves cançons dels anys 80 i el
rock de tots els temps. Vàrem gaudir
d’una nit brillant!
Durant el vermut i pinxo de la Penya
Nàstic, els Xatos ens van fer ballar a
ritme de rumba, com sempre, magnífica!
L’elegància de l’orquestra Metropol
va fer del tradicional concert de tarda tota una experiència. Ens va fer
vibrar amb el seu repertori i seguidament va animar a tota la població
amb la revetlla de nit. La Despertada
dels Gegants ens va fer ballar al ritme
de l’Amparito Roca, sempre amb la
col·laboració de la Colla Gegantera
dels Pallaresos.
La Música i l’Aigua van ser el fil conductor al vermut i pinxo electrònic del
diumenge, organitzat pel Ball de Diables dels Pallaresos. Tots vam acabar
ben remullats i vam passar una molt
bona estona!
El dilluns al vespre, mentre gaudíem
del sopar de motxilla, vàrem poder
distreure’ns amb el Cinema a la Fresca, amb la projecció de la pel·lícula
Aladín. Va ser tot un èxit d’assistència!
Aquest any, com a novetat, i a causa de
les altes temperatures que estàvem
patint aquells dies, podem destacar
el canvi d’hora del tradicional seguici
i de la missa en honor al nostre patró
Sant Salvador, es va dur a terme a la
tarda i va ser tot un encert!
Amb el tradicional sopar familiar del
Pa amb Tomàquet i l’espectacular
castell de focs es va posar punt final
a unes festes carregades d‘actes i
d’alegria!
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GOVERNACIÓ

XAVIER MARCOS

Aixó no ha de pasar mes!
Cada estiu el foc ens visita però també es cert, que cada vegada
s’acosta mes i això no hem de permetre que torni a passar. Les
altes temperatures que estem assolint als darrers estius en fan
estar en màxima alerta d’incendis una gran part de l’any i alhora, ens ha de fer estar a tots també en estat de màxima alerta.
Es importantissim, tindre molta cura amb barbacoes, burilles,
vidres, i qualsevol altre activitat que pugui comportar un potencial risc d’incendi. Al nostre mon, per desgracia, li calen mes arbres i cada dia en desapareixen mes. Des de l’Ajuntament s’esta
creant un nou cos de Voluntaris de Protecció Civil al qual os convidem a participar, on podreu contribuir a ajudar a minimitzar
aquest i d’altres problemes.

GENT GRAN

XAVIER MARCOS

El passat dia 1 d’octubre vam celebrar el dia de la Gent Gran. Va ser un dia ple d’actes, entrega de plaques commemoratives
als avis de mes edat a la Residencia, Missa a l’església parroquial, dinar de germanor al local d’Hostalets, ball i una molt
bona xocolatada feta com es feia abans....tot fent xup xup. El passat dia 19 de novembre l’alcale Xavier Marcos es va reunir
amb la Sr Presidenta de la Diputació de Tarragona tot fent’li esmen de l’intenció de la Assosiaciò de Gent Gran del Pallaresos
de la celebració del 40º aniversari d’aquesta assosiació que tindra lloc el proper Octubre de 2020.

BENESTAR SOCIAL

JORDI SANS

Durant aquest curs s’han destinat 4.147,02€ en concepte d’ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar, a un total
de 33 famílies, i 1.414€ per a cobrir les sortides de colònies, excursions i casal municipal, a un total de 19 famílies, amb la
qual cosa, ja podem donar per tancat el curs 2018-2019, amb el pagament de la segona convocatòria d’ajudes a diferents
famílies del nostre municipi, que així ho van sol·licitar.
La Regidoria de Benestar Social ha volgut donar la benvinguda als 7 nadons que
han nascut al nostre municipi entre els mesos de gener i setembre, fent lliurament del Xec nadó, a les 7 famílies que així ho han sol·licitat. L’import total que
s’ha destinat a aquestes famílies ha estat de 1.050€.
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SAMUEL URBANO
A partir d’aquest 29 de juliol ha entrat en funcionament el
nou Dispensari Mèdic dels Pallaresos, situat a l’Av. Prats de
Motlló. L’interior està distribuït en una àrea d’entrada, una
administrativa, de medicina general, pediatria, una àrea
polivalent i un espai d’emmagatzematge i d’instal·lacions.
La zona polivalent compta amb una consulta mèdica, una
altra per a tractaments i extraccions i una sala d’espera distribuïts en un total de 503,82 metres quadrats de superfície
construïda.

SAMUEL URBANO

SANITAT

A més a més, a partir d’aquest 30 de setembre s’ha augmentat l’horari d’atenció a l’usuari amb l’obertura del Dispensari els dilluns de 15h a 18h i els dimarts de 15h a 20h.
Celebrem aquesta noticia, però continuarem treballant per
assolir l’augment de serveis i especialistes. Tanmateix, reiterem un cop més la importància d’escollir el nostre Dispensari com a centre de referència per tal d’augmentar el
nombre d’usuaris de cara a l’augment d’especialistes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els pressupostos participatius són una eina de participació i
gestió en la política municipal, mitjançant la qual la ciutadania pot
proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos municipals
emplenant un formulari disponible al web de l’Ajuntament i al
mateix edifici en si.
Els terminis per presentació de projectes és del 16 de setembre
fins al 18 d’octubre. Participar és molt fàcil! És suficient amb tenir
una idea positiva que repercuteixi en la majoria dels vilatans i que
compleixi uns requisits tècnics i legals mínims.
El Regidor de Participació ciutadana va organitzar diferents
xerrades informatives, una dirigida a clubs, entitats i associacions
i un altre a qualsevol veí i veïna interessat. La idea és continuar
aquesta línia i fer més partícip al ciutadà.
Per donar més transparència, existeix una comissió de
seguiment, on està present el representant del poble (escollit
d’entre les sol·licituds) i el representant de les entitats. Enguany,
es van presentar dos voluntaris a ambos òrgans representatius,
i per tal de flexibilitzar, tots quatre formen part amb dos vots
respectivament.
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REGIDORIA D'HISENDA INFORMA
FORTUNY
HISENDA LAFELICIÀ
EN QUÈ ES GASTEN ELS NOSTRES DINERS ?
Una bona gestió dels afers públics comporta també tenir un alt grau de transparència. Amb aquesta intenció us
oferim aquesta informació econòmica per tal que tothom sigui coneixedor de què es fa amb els nostres diners.
A continuació us mostrarem un petit estudi del què han estat els exercicis 2017-2018 en l'àmbit econòmic i un
resum de l'estat dels comptes al canvi de corporació.

EXERCICI 2017 : Pressupost definitiu 4.153.593,22 €
Segons la liquidació de l'exercici 2017, l'execució pressupostària va ser la següent:
DESPESES: executat al 74,98%

61.442,59
8.632,04

33.744,21

237.206,66

Recordem que:
1 Despeses de personal

1.032.525,54

2 Despeses corrents en béns i
serveis
3 Despeses financeres

1.- Les despeses de personal:
inclouen tant les nòmines dels
treballadors de l'ajuntament com les
quotes de seguretat social a càrrec
de l'empresa.

4 Subvencions i transferències
6 Inversions

1.740.782,61

9 Amortització del deute

INGRESSOS: grau d'execució del 75,96 %
0,00
1 Impostos directes

2 Impostos indirectes

1.043.125,85

1.298.093,18

3 Taxes i preus públics

4 Subvencions per despesa
corrent
7 Subvencions per inversions

740.140,65
59.236,08
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2.- Les despeses de béns corrents i
serveis corresponen a les despeses
de l'operativa diària de l'ajuntament i
dels serveis públics que dóna al
municipi.
3.- Les despeses financeres
inclouen els interessos de préstecs i
altres despeses bancàries per
serveis.
4.- La despesa en subvencions i
transferències correspon a les
subvencions atorgades a d'altres
entitats locals o particulars i
transferències a altres
administracions públiques.
6.- Les inversions inclouen tant
l'adquisició o millora de
l'immobilitzat propi, com aquell
vinculat als serveis públics que
l'ajuntament dóna al municipi.

EXERCICI 2018 : Pressupost de despeses definitiu 5.111.653,08 €
Segons la liquidació de l'exercici 2018, l'execució pressupostària va ser la següent:
102.821,06

1 Despeses de personal

874.706,24

1.051.197,84

EL PRESSUPOST DE DESPESES
ES VA EXECUTAR EN UN 73,34%
DE LA SEVA TOTALITAT

2 Despeses corrents en béns i
serveis
3 Despeses financeres
4 Subvencions i transferències
6 Inversions
9 Amortització del deute

123.231,80

1.590.637,27

6.410,84

Iniciada aquesta legislatura després de les eleccions, l'equip de govern entrant va haver d'aprovar els
comptes de l'últim exercici tancat 2018, resultants de la gestió de l'anterior corporació.
L'exercici 2018 va finalitzar amb una necesitat de finançament per import de -119.947,16, és a dir, els
ingressos de l'exercici (un 69,71 % del previst a ingressar) no van ser suficients per cobrir la despesa
realitzada en l'exercici (un 73,34 % del pressupost definitiu de despeses).
Aquest càlcul de l'estabilitat pressupostària (capacitat o necesitat de finançament) forma part de les mesures
de control de la despesa pública ordenades a la Llei Orgànica 2/2012 "d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de les administracions públiques".

EXERCICI 2018 : Pressupost d'ingressos definitiu 5.111.653,08 €
89.038,64

1 Impostos directes

2 Impostos indirectes

1.059.742,84
1.704.562,21

EL PRESSUPOST D'INGRESSOS
ES VA EXECUTAR EN UN 69,71%
DEL PREVIST INGRESSAR

3 Taxes i preus públics

4 Subvencions per despesa
corrent

617.769,31
7 Subvencions per inversions

71.297,29

Aquesta mateixa llei regula un altre paràmetre a tenir en compte anomenat "Regla de la Despesa" que també
s'ha incomplert en l'exercici 2018, per un import de -291.065,05, segons indica l'informe de la liquidació 2018
emés per la intervenció d'aquest ajuntament.
Aquests dos incompliments de la llei comporten l'obligatorietat d'elaborar, aprovar i implementar un Pla
Econòmic Financer per tal de corregir aquests desequilibris i que poden comprometre la capacitat d'actuació de
l'actual equip de govern en els propers exercicis.
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A continuació fem un breu repàs a l'evolució del volum d'inversions, volum de deute i indicadors de període
mig de pagament a proveïdors.
VOLUM DE LES INVERSIONS 2015-2018
L'evolució del volum d'inversions ha estat força irregular i en l'últim exercici ha estat desproporcionat en relació
al pressupost total.

INVERSIONS

1.000.000,00 €

874.706,24 €

800.000,00 €
600.000,00 €

426.382,39 €
213.828,10 € 237.206,66 €

400.000,00 €

INVERSIONS

200.000,00 €
0,00 €
2015

2016

2017

2018

Les inversions realitzades en l'últim exercici 2018 han estat principalment:
Obres d'adequació al cementiri municipal
Obres d'adequació de parcs infantils i places
Inversions en vies públiques
Inversió en maquinària i equips informàtics

Remodelació parc carrer Nou
Adequació pista Pallaresos Park
Substitució estació de bombeig Pallaresos Park - Hostalets
Construcció Pavelló polivalent - pista poliesportiva, encara en curs

EVOLUCIÓ DE L'ENDEUTAMENT 2015-2018
A data d'avui l'ajuntament té uns passius financers per import de 392.798,72 € corresponents a operacions
de crèdit destinades a inversions.
700.000,00 €

610.854,98 €

600.000,00 €

El rati del deute viu al
tancament de l'exercici 2018
és de 11,31%, dins els límits
establerts per la legislació
vigent en la matèria.

495.619,78 €
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400.000,00 €

EXERCICI

300.000,00 €

IMPORT DEUTE

272.307,19 €
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PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL DEUTE COMERCIAL 2015-2018

2018

29,95 dies

2017

14,88 dies
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19,10 dies
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20,11 dies
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L'ajuntament dels Pallaresos compleix amb la normativa vigent en relació a la morositat del deute comercial,
atès que el seu periode mig de pagament és per sota dels 30 dies.
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SITUACIÓ DEL PRESSUPOST AL CANVI DE CORPORACIÓ
A data del canvi de corporació ens trobem amb el pressupost 2019 ja executat en gran part pel què fa a les
partides d'inversió i d'altres de despesa corrent que deixaran compromesa l'actuació de la present corporació
fins a finalitzar l'any. Us mostrem la situació a data 30/06/2019:
1.800.000,00
1.600.000,00
74,96 %

1.400.000,00
1.200.000,00

162,20 %

1.000.000,00

Pressupost

45,80 %

800.000,00

Executat %

600.000,00
400.000,00

57,79 %

16,29 %

200.000,00

11,03 %

0,00
Despeses de
personal

Despeses
corrents

Despeses
financeres

Subvencions i
transferències

Inversions

Amortització de
deutes

A continuació es mostra el percentatge executat del presupost de les despeses corrents del funcionament
ordinari a data 30/06/2019:

300,00%

275,42%

250,00%
200,00%

227,77%
193,50%
141,87%

150,00%

109,40%

89,27%

100,00%

75,42%

74,78%

50,00%

64,50%
68,36%
51,08%
35,00%

71,23%

56,25%

54,30%

34,96%

80,01%

91,08%

26,28%

Gestió recaptació tributs (BASE)

Serveis tècnics i jurídics

Assistència jurídica

Servei neteja dependències

Recollida escombreries municipi

Aportació transport públic

Activitats joventut

Activitats esportives (Eternal Running)

Activitats culturals

Festes populars

Publicació diaris oficials

Publicitat i propaganda

Despeses de representació

Assegurances

Subministraments (aigua, llum, gas, …)

Comunicacions

Consumibles oficines

Reparacions, manteniment i conservació

Arrendament de maquinària

0,00%

Les inversions realitzades a data 30/06/2019 són les següents:

Maquinària i utillatge
Parcs infantils i places
Mobiliari
Equips informàtics
Exteriors pavelló polivalent
Pavimentació nucli antic
Substitució Estació bombament Pallaresos Park - Hostalets
Pavelló polivalent - pista poliesportiva

1.250,13 €
1.254,77 €
2.109,71 €
5.895,64 €
30.383,84 €

88.334,19 €
160.722,56 €

415.762,70 €
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SAMUEL URBANO

Donar la més gran enhorabona als voluntaris i voluntàries
que van decorar amb tanta cura els carres del nucli antic en
la processó de Corpus Christi. Papallones, catifes, flors... una
explosió de colors per acompanyar els nens i nenes que van
han fet enguany la comunió en la processó!
Els alumnes de l’Escola de música Lautaro ens van delectar
en els seus concerts de final de curs. Grans i petits amb un
mateix sentiment, la música. Continueu posant ritme a les
nostres vides!
El passat 5 de juliol, a Salomó es va fer l’acte de lliurament
dels mèrits de serveis distingits del Consell Comarcal del
Tarragonès. S’atorguen a persones o entitats dels municipis que s’hagin distingit en una continuada laboral cultural,
científica, econòmica, social o urbanística.
El nostre consistori va distingir a la Dra. Elisabet Huntingford
Antigas, professora d’història antiga de la Universitat Rovira
i Virgili, col·laboradora amb la Revista Penallonga dels Pallaresos i peça fonamental en la recent excavació arqueològica
de l’Aqüeducte del Gaià, pel seu pas al nostre poble.

La Revetlla de Sant Joan celebra l’arribada del solstici d’estiu,
i al nostre municipi ho celebrem amb un sopar de germanor en col·laboració amb la Colla Gegantera dels Pallaresos,
abans d’encendre la foguera amb la Flama del Canigó que
enguany el Club Excursionista Sense Fronteres ens va portar
des del mateix cim en col·laboració amb el MotorClub dels
Pallaresos, Club Patí Quimera i Ball de Diables dels Pallaresos.
Aquests últims, com és tradició, ens van fer gaudir d’un espectacle pirotècnic espectacular per tal de calar foc a la foguera tot just a les dotze. A més, vam ballar fins ben entrada la
matinada!
La Plaça de l’Església es va omplir de gom a gom per gaudir
del Liceu a la Fresca. Aquest acte, gratuït, pretén difondre la
música i l’òpera a un major nombre de ciutadans, enguany
Tosc, de Giacomo Puccini.
La Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda va aprofitar l’ocasió
per presentar el nou club de lectura de l’opera, que per cert,
hi ha places disponibles.

Per iniciativa de la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda, el
nostre municipi va acollir el taller de fotografia impartit pel
Ramon Giner Filella, reconegut professional. Els participants
al taller van fotografiar diferents part de la Casa Bofarull seguint els consells d’en Ramón Giner. En acabar, van enviar-li
unes quantes fotografies i va escollir-ne les que es van exposar en el Hall del Centre Jujol.
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El nucli antic enfosqueix
Des de fa més de 10 anys, al nucli històric del municipi
de Els Pallaresos les cases es veuen afectades per una
pols negra que ennegreix les façanes i d’altres superfícies. Les zones afectades estan properes i encarades
a la fàbrica Silvalac.
Després de diversos escrits presentats pels veïns a
l’Ajuntament i a la Generalitat, durant els anys 2006 al
2013, reclamant la necessitat d’investigar les causes
i els seus possibles efectes sobre la salut de les persones, no s’ha aconseguit una resposta clara i concloent sobre l’ennegriment i la possible solució.
L’empresa esmentada ha ampliat les seves instal·lacions des de fa uns anys i la situació s’ha agreujat. Per
aquesta ampliació, s’ha iniciat la tramitació al Departament de Territori de la Generalitat de l’autorització
ambiental per la modificació substancial. Durant
aquest tràmit, veïns i l’entitat ecologista GEPEC han
realitzat al·legacions i trobades amb els organismes
competents per exposar la problemàtica. La resposta,
de manera molt resumida, sempre ha estat «tot està
dins els marges legals».
Per aquest motiu, un grup de veïns afectats va decidir realitzar un estudi de l’aire per intentar esclarir
la problemàtica. Així, dos laboratoris acreditats de la
UPC i la UAB han analitzat la composició de l’aire i de
la pols negra i apunten que l’ennegriment és causat
possiblement per un fong, de ràpida propagació, que
s’alimenta de dissolvents provinents de les emissions
difuses de l’empresa Silvalac, que es dedica a la flexografia, tècnica per imprimir damunt paper, plàstic o
metall.
En un recent article de premsa publicat a Porta Enrere
(www.portaenrere.cat) es recullen les valoracions de
l’epidemiòleg Eduard Rodríguez Farré, professor d’investigació en fisiologia i farmacologia de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i membre de l’Agrupación de Salud Ambiental del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP) de l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid, on assegura que les concentracions
de dissolvents detectades en l’aire de Els Pallaresos
tenen afectacions sobre el sistema nerviós central i
augmenten el risc de patir Parkinson.
Aquests primers estudis preliminars, aconseguits per
iniciativa veïnal, a més d’apuntar la causa de l’ennegriment, també assenyalen que les emissions de l’esmentada empresa no es corresponen a les habituals
en un nucli habitat sinó a una de semi industrial, que

hauria d’estar més allunyada de zones habitades.
Per tal d’assegurar i corroborar les dades recollides,
l’Ajuntament ha encarregat un estudi més ampli de
la qualitat de l’aire de la zona afectada que ha pres
mostres durant 7 dies. Els resultats es presentaran
pròximament en un acte públic amb la presència dels
tècnics que han realitzat l’estudi i on hi són convidats
tot aquell que vulgui tenir informació més detallada,
així com empreses, Generalitat i Ajuntaments.
Al mateix temps, l’empresa també ha mostrat preocupació per la situació i ha encarregat diversos estudis
que estan en marxa des de fa més d’un any i, fins al
moment, no n’han transcendit els resultats definitius.
Ens trobem davant ’una problemàtica que té un clar impacte ambiental en una àmplia zona del nucli històric
de Els Pallaresos i en desconeixem el seu abast i les
seves possibles afectacions sobre la salut dels veïns.
No es tracta d’una lluita contra una empresa, es tracta d’aconseguir una convivència justa i equilibrada que
garanteixi la salut i el benestar dels veïns i treballadors i, al mateix temps, faciliti una activitat econòmica
al municipi respectuosa amb el medi ambient i la salut
dels veïns.
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Cuidem els nostres boscos!
Aquest estiu hem tingut l´ajuda de personal de la Diputació
de Tarragona, agraïm la seva col.laboració, per tal de dur a
terme la neteja del bosc de la cometa, també conegut com
bosc del cremat, es a dir el bosc que està a les proximitats
de la nova sala polivalent.

Sistema de residus col·lapsat
Benvolguts veïns des de fa ja molt temps el sistema de
gestió de residus es troba en una situació complicada i és
per aquest motiu que volem explicar-vos el que ens vàrem
trobar a la nostra entrada al consistori i més concretament
a la regiduría de medi ambient.
Primer de tot direm que el marge d´actuació és realment
limitat ja que aquests serveis es troben mancomunats a
través del CCT(Consell Comarcal del Tarragonès) i segon,
que la vigència del conveni estava exhaurida des de feia
anys, això vol dir que les unitats de recollida a part d´estar
molt malmeses, moltes ni funcionen i les que queden es troben en molt mal estat i continuament están espatllades o
pendents de reparació fet que dificulta la recollida conjunta
de residus dels municipis que tenim aquest sistema mancomunat però amb un conveni sense vigència.
Aixì doncs, desprès d´anys sense conveni aquest Agost
passat en un ple extraordinari es va procedir a votar el nou
conveni, poques agrupacions polítiques es van abstenir o
varen votar en contra obtenint-se una aprovació per majoria, aquest permetrà una millora substancial al sistema de
gestió de residus, això vol dir nous contenidors, noves unitats de recollida, aixì com sistemes de localització i control

de freqüències de pas, el qual ens donarà un millor servei.
És clar que tot això no es pot preparar en setmanes, parlem
de mesos, els tècnics parlen del voltant de sis o set mesos
per tal de tenir-ho tot enllestit, és a dir muntatge de sistemes als nous camions i poder implementar els nous dispositius, si tot es desenvolupa segons el previst el proper
febrer hauria d´estar tot rutllant.
Actualment el consistori treballa de diverses formes, primer, el control per part de la brigada, sense la feina d´aquest
personal seria impossible tenir la situació controlada, diariament és aquest personal qui passa per tots els contenidors
per recollir tot el que hi ha al exterior, un segon control per
part dels vigilants i finalment el personal administratiu que
trasllada tota l´informació al CCT, aixì com tractar amb la
major celeritat els casos més urgents. Per una altra part
disposem del servei d´atenció al ciutadà i la línea verda on
tots els veïns poden deixar els seus suggeriments per tal de
que siguin tractats pel consistori. Malgrat tots els esforços
que fem tots els dies volem recordar a tots els veïns que la
tasca és dura i que depèn una mica de cadascun de nosaltres, perquè tenir cura de l´entorn on vivim és cosa de tots.

Tenim cura de l’entorn
Malgrat el poc temps que portem al consistori, des de la
regidoria de medi ambient volem anar més enllà i volem
implementar tan aviat com sigui posible un nou sistema de
tractament als nostres carrers, parcs i jardins, un tractament realment ecològic i respectuós amb l´entorn.
Així doncs, hem decidit fer un gran pas endavant, com tots
sabem els herbicides emprats per tal de controlar el desenvolupament de les males herbes al nostre municipi, tenen
un petit problema, són productes químics molt nocius amb
el medi ambient i fins i tot per a la vida, fins i tot per a les
nostres mascotes, és per aquest motiu que en un breu espai
de temps durem a terme la substitució d´aquest compostos
químics per un únic i completament natural i ecològic herbicida, produit al nostre país es tracta del BIO EMPE, emprat ja
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per molts ajuntaments d´arreu
del país.
Aquest herbicida totalment natural ens donarà una sèrie d´avantatges, ja esmentats abans
alguns i d´altres també molt importants com pot ser per exemple el sistema d´aplicació, que al ser un producte natural
permet que qualsevol operari pugui aplicar-lo de manera
senzilla i sense cap perill i altrament quelcom molt interessant, és l´herbicida més barat del mercat el que permet
reduïr les despeses que generaven o generen els actuals
herbicides.
Aixì doncs podrem dir entre tots que al nostre poble tenim
cura del nostre entorn, de veritat!

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Telèfons 977 61 06 00 / 977 61 06 27 - Fax 977 61 05 68
www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat

Escola bressol municipal
Escola Sant Sebastià
Escola Arquitecte Jujol
Institut Els Pallaresos
Dispensari mèdic
Biblioteca Mercè Rodoreda
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
Parròquia Sant Salvador
Taxi Pallaresos
Oficina de Correus
Atenció al Ciutadà de la Generalitat
Servei d’Emergències de la Generalitat
Hospital Joan XXIII
Hospital Santa Tecla
Creu Roja (ambulàncies)
Centre de Gestió Cadastral
BASE (Gestió d’Ingressos Locals)
Servei d’Atenció a la Dona en Situació de Violència Masclista
Farmàcies de guàrdia

977 26 06 25
977 61 05 39
977 62 71 24
977 62 72 03
977 61 07 62
977 62 65 45
977 52 29 27
639 049 934
606 999 800
977 62 72 96
012
112
977 29 58 00
977 25 99 00
977 22 22 22
977 24 58 00
977 25 34 03
900 900 120
www.coft.org

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 2020
HORARI: MATÍ: 9-13 h - TARDA: 16-19 h
ZONA

GENER

Jardins Imperi

FEBRER

MARÇ

ABRIL

18

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

16

Pallaresos Poble

15

SET

OCT

20

Pallaresos Park

NOV

21

17
18

Els Hostalets

DES

19
21

18

29

19

CALENDARI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
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17
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13
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15

SERVEIS

XAVIER MARCOS

Millora del transport public intermunicipal
L’antic regidor de mobilitat i actual Alcalde dels Pallaresos, en Xavier Marcos Tuebols, ja va iniciar converses l’any 2018 amb els
Serveis Médics del nostre municipi i amb difentes companyies de transports, per intentar trobar alguna manera de poder apropar
a totes aquelles persones amb dificultat de mobilitat al nou Dispensari, no tan sols a la gent que viu al nucli antic si no a totes les
persones arreu del municipi. De fet, en la proposta de Pressupostos que el Sr Marcos va presentar pel pressupost de l’any 2019,
es varen tindre que deixar en suspens per discrepàncies amb l’anterior Equip de Govern ja que no ho consideraven prioritari, (no
mes dir que amb l’import de l’Eternal Running hi hauria prou per poder haver donat aquest servei). Es trist saber que aquells que
abans deien NO, ara han intentat presentar una Moció al Ple de l’Ajuntament per instar a l’actual Equip de Govern a formalitzar
aquesta solució, una pena, quina llàstima que no atenguessin la demanda de l’anterior regidor de Mobilitat i ara, fent servir l’estil
que els caracteritza, vulguin penjar-se la medalla de torn.
Així mateix, el darrer mes de setembre es va realitzar una reunió amb membres dels AMPA’s en la que també se’ls hi va oferir la
possibilitat dìnstal.lar un servei matinal de recollida d’infants per anar a escola. Aquest servei tindria que anar acompanyat sempre, d’un/a monitora facilitada per l’AMPA. A hores d’ara, l’ajuntament esta a l’espera de la resposta de les AMPA’s, per poder tirar
endavant aquest servei, el qual evidentment no es podra posar en marxa fins el proper 2020 per manca de pressupost a l’actual
pressupost municipal.

La part negativa de la fibra
Un cop mes , l’actual Equip de Govern, s’ha posat en contacte amb l’empresa Movistar perquè sol ventin totes les “xapuces” que van fer les empreses subcontractades per ells, per dur a terme l’instal·lació de la fibra
òptica al nostre municipi. La portada a Pallaresos de la fibra va estar un
fet àmpliament demanat per la ciutadania però mol mal finalitzat per
part de l’anterior regidor , qui no es va preocupar de la revisió general de
l’instal·lació abans de finalitzar l’obra . La gran quantitat de cables penjant, cables excessivament baixos amb mol de perill, restos de cablejat
penjant de postes i faroles, etc, va ser en definitiva un desencert, que ara
ens costarà i mol que aquesta empresa ho vingui a arreglar. A dia d’avui,
ja s’estan fent treballs de millora d’aquestes instal.lacions.
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La nostra Brigada
De les moltes feines que acumulen en el dia a dia els nostres
companys de la Brigada Municipal, una d’elles es mantindre
nets els embornals, canals i en definitiva totes les sortides
d’aigües pluvials per evitar situacions incomodes quan arribin les fortes pluges que de ben segur arribaran. Un cop mes,
demano a la població, una mica de comprensió davant les critiques que pateix aquest col·lectiu. La Brigada no embruta, la
Brigada neteja, tot allò que els veïns embrutem. Per desgracia,
aquest municipi esta mol limitat a l’hora de poder contractar
personal i recursos i davant l’extensió del municipi. Cal col·laboració de la ciutadania. Tot plegat us demano ajut per mantenir
el poble dels Pallaresos en un estat de neteja òptim, penseu
que aquest poble es casa nostre i com a tal, es la nostre obligació ajudar en lo possible a mantindre la neta. Moltes gracies.

Aixo NO es feina de la Brigada!!
Ja ni ha prou veïns, això no pot ser. La nostre responsabilitat com a veïns, també comporta el
mantindre lliures les voreres dels nostres carrers de les herbes que nosaltres tenim plantades als
nostres jardins. Molta gen ho arregla tot dient, “dons que els hi posin una multa” i realment no
caldria arribar a aquest punt, però per desgracia, aquets veïns despistats, solen ser sempre els
mateixos i repetitius. La reforma de l’ordenança municipal que s’aprovarà ben aviat, farà augmentar
substancialment l’import de les sancions per aquets fets. Hem de respectar les vies publiques perquè
son de tots els veïns i veïnes del nostre municipi.

SAMUEL URBANO

JOVENTUT

El nostre Regidor de Joventut, Samuel Urbano, ha participat en la
Trobada de regidors i regidores de joventut a Tarragona, celebrada el
passat 5 d’octubre a l’Espluga de Francolí.
En aquesta jornada es van compartir experiències i mecanismes per
assolir unes polítiques de joventut municipals, on s’engloben aspectes
com la participació juvenil, l’emancipació o la inserció laboral entre
d’altres.
Apostem per una política de joventut molt més amplia que una simple
esquiada!
Tens entre 16 i 29 anys?
No estàs treballant ni estudiant?
Busques feina?
Tens dubtes en quant el teu futur?
Vine al Punt Jove de l’Ajuntament dels Pallaresos! Cada divendres
quinzenalment de 11h a 14h.
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URBANISME

XAVIER MARCOS

Vandalismo
Una vez màs , el vandalismo ataca nuestro municipio. La imagen de la
foto ya es “una costumbre” y esto no lo podemos permitir, ni el Ayuntamiento ni los vecinos. Hechos como este ya son màs que habituales
y deben de cesar en nuestro municipio. El Ayuntamiento solicita la colaboración de todos los vecinos para denunciar esta serie de actos incivicos ya que con los medios que dispone en estos momentos, es casi
imposible poder controlar esta serie de actos. Por otra parte, el actual
Equipo de Gobierno està redactando una nueva Ordenanza Municipal
que incluirá un règimen sancionador actualizado el cual comportara
importantes sanciones para este tipo de acciones incìvicas.

Adecuació de la zona anexa a la Sala Polivalent
La primera fase del Projecte d’adequació de la zona de la Cometa esta llesta. Les obres realitzades ens han ajudat a resoldre
un greu problema que arrossegàvem des de feia molt de temps, el enbusament de la canonada (1,2 m de diàmetre) que
desallotja les aigües pluvials d’aquesta zona. S’ha instal·lat una canonada (mateix diàmetre) i dos pous, que s’encarregaran
de canalitzar les aigües pluvials de la zona final del Bosc del Cremat, una obra que, sens dubte calia fer des de feia anys i
que per les dimensions de la mateixa ha calgut esperar fins el dia d’avui. Properament s’engegaran les obres de la segona
fase d’adequació d’aquesta obra relatives a l’acondicionament del ferm d’aproximadament 7.000 m2.
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El passat 31 d’octubre, LA CASTANYADA
Una festa tan bonica i tan ben organitzada, com cada any, per la nostre
Colla Gegantera, es va veure deslluïda pels fets que es van produir fora
del recinte. El que va passar aquella nit , trencada de tres parades de
bus, ruptura de tanques, ampolles de vidre trencades, brutícia arreu,
etc, va ser llastimós. Es ben cert que no va ser culpa del nostre jovent
al 100x100 peró si caldria mes ajuda per part dels pares per inculcar al
nostre jovent a que denuncií aquests fets. Des de l’Ajuntament, apostem per la festa del jovent, apostem per que el nostre jovent no tingui que marxar fora del poble per anar de festa, però també apostem
per fer respectar tot allò que tots, amb els nostres impostos, paguem
any darrera any. Es una tasca de tots els veïns i veïnes, grans i no tan
grans, fer del nostre poble un poble, net, tranquil, festiu i envejat per
la resta de poblacions del territori. Anem de festa si, però sense problemes. Gracies.

Sala Polivalente
Con lentitud pero sigue avanzando. Muchos somos los que deseamos
tener finalizada de una vez por todas esta preciosa obra y poder utilizarla pero los problemas con las diferentes empresas constructoras
continùan retrasando su finalización. A la espera del inicio de la 3ª fase
(bar anexo), esperamos poder abrir estas instalaciones a principios
febrero del próximo año 2020.

Senyalització obsoleta
Per sort (aquesta vegada si), ens veiem obligats a substituir moltes d’aquestes senyals ara ja obsoletes. Properament engegarem una campanya per substituir-les i adaptar-les a la realitat actual. Tan mateix, d’altres zones (carrers) del nostre
municipi, a primers d’any patiran una sèrie de canvis encaminats a minvar en tot lo possible l’ inseguretat del tràfic rodat al
nostre municipi. Els carrers mes afectats seran Eixerit, Tarragona, Clotes, Jujol , aquest canvis pretenen millorar la seguretat al centre del casc antic del poble i per l’altre part, Prats de Montllo i Jaume d’Urgell, Avda. Parlament, Guifre el Pîlos i
Pau Claris, que patiran una sèrie de canvis de direcció tot rel.lacionat amb la millora del tràfic (augment substancial previst)
a la zona del nou Dispensari Municipal.
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AGENDA DE FESTES

NADAL - SANT SEBASTIÀ 2019-2020
DESEMBRE
DILLUNS 23 de desembre
ENVELAT DE FESTES
A les 17 hores, ESPECTACLE INFANTIL
“LA MÀGIA DEL TIÓ”.
Com és possible que un tronc sigui màgic?
Vine a descobrir-ho.
En finalitzar l’actuació, farem cagar el Tió per
a tots els infants assistents.
Vine a passar-t’ho pipa a la carpa de festes.
Espectacle infantil recomanat per a menors
de 7 anys.

DIMARTS 24 de desembre
ENVELAT DE FESTES
A partir de la mitjanit, i fins la matinada
DISCOMÒBIL amb DJ RAMÓN! Vine
amb el teu barret de Nadal!

DIMECRES 25 de desembre
ESGLÉSIA
A les 11:30 hores, MISSA DE NADAL.

DIVENDRES 27 de desembre
ENVELAT DE FESTES
A les 18 hores ESPECTACLE INFANTIL
“MÉS TUMÀCAT”.
Els Més Tumàcat ens hem proposat acabar
amb l’avorriment del món. Per aquest
motiu hem fet un beuratge fantàstic. Hi hem
afegit imaginació, globus gegants, dances
d’animació i músiques de creació pròpia
per fer de la nostra fórmula un espectable
on petits i grans viureu una hora de viatges
al·lucinants, ganyotes impossibles i tempestes de confetti... En definitiva, hem creat
una fórmula que ens convida tot ballant a
deixar les cares de peix bullit i l’avorriment i
sortir al carrer a gaudir de la festa!! Gaudeix
d’una autèntica pluja de colors amb el nostre
súper canó de confetti!!!

DISSABTE 28 de desembre
SALA PARROQUIAL
A les 18 hores, TALLER “FES LA CARTA
DELS TEUS DESITJOS”.
T’has portat bé aquest any?
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Has pensat els teus desitjos? Vine i fes volar
la teva imaginació en aquest divertit taller!

Seguidament, a les 19 hores,
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
ESPECTACLE INFANTIL
“SNOW PARTY”, no oblidis portar la teva
carta per als “Reis Mags”.
Tenim una sorpresa moooolt nadalenca preparada! Vine a gaudir d’una encesa de llums
diferent, amb neu màgica amenitzada per un
repertori de cançons nadalenques.

DIUMENGE 29 de desembre
ENVELAT DE FESTES
A les 18 hores, Concert de Nadal amb
l’”Orfeó de l’URV”.
Nascut el 2006, i dirigit per Núria Giménez,
acull uns trenta cantaires entre alumnes i
personal de la URV i gent de fora de l’àmbit
universitari. El repertori inclou obres de
diferents èpoques i estils, passant per la
cançó popular d’arreu del món, estàndards
i musicals.

nens i nenes dels Pallaresos, per tal que
els REIS MAGS D’ORIENT vinguin ben
carregats de regals!
A partir de les 21 hores del vespre.
ENVELAT DE FESTES
Sopar de cap d’any amb càtering servit.
El sopar es servirà a partir de les 21:00
hores.
A partir de mitjanit i després de les
campanades. Revetlla amb l’orquestra
CENTAURO.
Entrada adults amb càtering 35 €
Entrada infantil amb càtering 15 €
A partir de les 00:00h es prohibeix l’entrada
de begudes provinents de l’exterior.
Entrada adults a partir de les 00:30h, 12€.
Menors de 16 anys gratuït.
Data màxima de venda de tiquets fins divendres 20 de desembre
Com a NOVETAT, a la matinada se servirà
coca amb xocolata desfeta!

GENER

DILLUNS 30 de desembre

DIMECRES 1 de gener

ENVELAT DE FESTES
CASAL DE NADAL, de 9 a 13 hores

ESGLÉSIA
A les 11:30 hores, MISSA DE CAP D’ANY

PETIT CHEFS. Vine a cuinar amb nosaltres!
Per a nens i nenes d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8€
Abonament : 25€
Col·labora: Fundació en Xarxa

DIMARTS 31 de desembre
ENVELAT DE FESTES
CASAL DE NADAL, de 9 a 13 hores
EL JOC DEL CLUEDO. Vine a resoldre el
misteri del Nadal!
Per a nens i nenes d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8€
Abonament : 25€
Col·labora: Fundació en Xarxa

HALL AJUNTAMENT
A les 11 hores, EL PATGE REIAL
recollirà, al hall de l’ajuntament, totes
les cartes amb els desitjos de tots els

DIJOUS 2 de gener
ENVELAT DE FESTES
CASAL DE NADAL, de 9 a 13 hores
OLIMPÍADES. Petites proves divertides!
Per a nens i nenes d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8€
Abonament : 25€
Col·labora: Fundació en Xarxa

DIVENDRES 3 de gener
ENVELAT DE FESTES
CASAL DE NADAL, de 9 a 13 hores
CINE, TALLERS I ESPECTACLE, amb la
companya Passabarret.
Per a nens i nenes d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8€
Abonament : 25€
Col·labora: Fundació en Xarxa

DISSABTE 4 de gener
ENVELAT DE FESTES
A les 18 hores, Teatre Familiar.
“EL CARRER DE LA NEU”
Vine i ajuda’ns a descobrir els personatges
de Nadal que es troben al carrer de la neu!

DIUMENGE 5 de gener

CENTRE JUJOL
D’11 a 14 hores,
“EL MAGATZEM DELS REGALS”
Vine a conèixer els Matatàs i com preparen
tots els regals per la nit més màgica de l’any.
Estaran a punt els teus regals?

A les 18 hores,
Arribada de SSMM REIS MAGS D’ORIENT a l’Ajuntament, on saludaran a la
població, i on l’alcalde oferirà les claus
màgiques del poble per tal que aquella
nit entrin a totes les cases a deixar els
seus regals.
Els Matatàs amenitzaran l’espera dels
Reis Mags d’Orient!

ENVELAT DE FESTES
A Partir de les 21 hores
SOPAR DE MOTXILLA (prèvia reserva de
taules a l’ajuntament amb un màxim de 400
persones) per tal que tothom pugui gaudir
de sopar i música.
Data màxima de reserva de cadires fins
dimecres 8 de gener.

Ens acompanyarà la música del nostre
veí, l’Agustí Aspa amb el seu grup HABANA! Un espectacle molt mogut amb ritmes

DIUMENGE 19 de gener

En finalitzar, DISCO-MÒBIL amb el “DJ
TITU” fins la matinada...No t’ho perdis,
vibraràs de valent!

ENVELAT DE FESTES
A les 19 hores, sessió de CINEMA DE
TARDA. La pel·lícula s’escollirà per votació

DIUMENGE 12 de gener

		

DIVENDRES 17 de gener

CENTRE JUJOL
A partir de les 10:30h i fins la 13:30h,
“TALLER FAMILIAR DE L’ ALEGRIA”.

DIVENDRES 10 de gener

DISSABTE 18 de gener

ENVELAT DE FESTES
A partir de les 23 hores,
Ens acompanyarà la música dels grups
locals:
“COPIA DE SEGURIDAD”, ens delitarà

AJUNTAMENT
A partir de les 16:30 hores i fins les 20:30
hores, CAMPANYA DE DONACIÓ DE
SANG. Demostrem una vegada més que
som un poble solidari.

amb versions de pop – rock nacional actual.
“CHICANOS”, farà un show amb les
millors versions de rock dels anys 70, 80, 90 i
temes del seu últim disc “Amèrica”!
No t’ho perdis, Els Pallaresos amb la música!

ENVELAT DE FESTES
A partir de les 17 hores, Cercavila “Porta el teu gegant i balla” 5ena edició,
amb la COLLA GEGANTERA.

A partir de les 19 hores, des de la plaça
Guillem Agulló i Salvador, (parc infantil del carrer Nou), passant pel carrer
Eixerit i fins l’envelat de festes, “CORREFOC INFANTIL”, amb la participació del
“Ball de Diables dels Pallaresos” i colla
convidada, “Ball de Diables Els 7 pecats
capitals de la Pobla de Mafumet”.

popular entre els dies 20 i 30 de desembre
(ambdós inclosos) a la pàgina de Facebook
“Ajuntament Els Pallaresos”.

ENVELAT DE FESTES
A les 12:00 hores, VERMUT POP – ROCK
amb el grup “EL ÚLTIMO VINILO”.

Posteriorment ofrena al Nen Jesús a l’Església Parroquial, i seguidament recorregut
fins a l’envelat on faran lliurament dels
primers regals als nens i nenes del municipi.

ENVELAT DE FESTES
A les 12 hores Sardanes amb
“LA COBLA REUS JOVE”.
Vine amb ganes de ballar!

A les 23 hores, “Festa YE-Ye”, Vine
disfressat dels anys seixanta, setanta o
vuitanta!
Seguirem amb DISCO-MÒBIL, per ballar
fins la matinada.

llatins, prepareu-vos per moure l’esquelet!

ENVELAT DE FESTES
A partir de les 23 hores,
Ens acompanyarà la música de la BANDA NEÓN, i seguirem amb DISCO-MÒBIL, per ballar fins la matinada.

DISSABTE 11 de gener

(prèvia reserva de taules a l’ajuntament
amb un màxim de 400 persones) per tal que
tothom pugui gaudir de sopar i música.
Data màxima de reserva de cadires fins
dimarts 14 de gener

A partir de les 18 hores i fins les 20
hores, tallers i jocs tradicionals, amb la
COLLA GEGANTERA. Grans i petits participarem d’una tarda plena de diversió.
A partir de les 19 hores, des de la plaça
de l’Església, passant pels carrers Nou,
Alt, Clotes i fins a l’envelat de festes,
“CORREFOC” amb el “Ball de Diables
dels Pallaresos” i la colla convidada
“Ball de Diables Maleïts de Salou”.
ENVELAT DE FESTES
A Partir de les 21 hores
SOPAR DE MOTXILLA

DILLUNS 20 de gener

Festivitat del nostre patró Sant Sebastià.

Taller obert a tota la família per a descobrir
i gaudir una emoció important que no cal
perdre en el dia a dia: L’ALEGRIA, tallers, jocs
i activitats per totes les edats!
Entrada adult: 1 €
Entrada infantil, nens fins a 12 anys: gratuït
Inscripcions a l’ajuntament fins el divendres
17 de gener.
Tots els beneficis aniran dirigit a Càritas
Interparroquial Els Pallaresos, Perafort i La
Secuita.

A partir de les 19h, seguici des de
l’Ajuntament i fins a l’església a càrrec
del Ball de Diables dels Pallaresos, Colla
Gegantera i Pubillatge.
A les 20h, a l’església Missa de Sant
Sebastià, el honor al nostre Patró.

AQUESTA PROGRAMACIÓ ESTÀ
SUBJECTA A CANVIS.
TROBAREU MÉS DETALLS DELS
ACTES A LA NOSTRA WEB
http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat
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GRUPS MUNICIPALS
JUNTS PER CATALUNYA

INDEPENDENTS DELS PALLARESOS

CIUTADANS

Benvolguts, com molts de vosaltres sabeu,
el passat 26 de maig la nostra formació
Junts per Catalunya - Els Pallaresos, va
guanyar les eleccions municipals després
de rebre el vot i la confiança de 700 veïns i
veïnes, uns resultats històrics, que mai cap
altra formació havia rebut. És per aquest
motiu que us volem dir a tots i a totes
GRÀCIES!

Des d’IP volem aprofitar aquest espai, en
primer lloc, per agrair a totes aquelles
persones que, a les eleccions del passat 26
de maig, van donar-nos el seu suport fentnos la tercera força política més votada dels
Pallaresos.

Por primera vez el grupo de Cs entra a formar parte del gobierno en el municipio de
Els Pallaresos fruto del pacto de gobierno
con PSC e IP, donde ha primado el respeto y
las ganas de aportar de todos los grupos.
Cs, con dos concejales electos por el
conjunto de la población, pone en evidencia
la necesidad de un grupo que represente
a una parte de la ciudadanía descontenta
con una política excluyente, que pretende
silenciar otras formas de pensar, obviando
su existencia.
Para nosotros es un reto que intentaremos consolidar ya que nuestro objetivo es
trabajar para todos los vecinos, independientemente de su ideología, con rigor y
transparencia, pues no nos mueve un interés personal o de partido sino el restablecimiento y el fomento de la convivencia entre
los vecinos de Els Pallaresos, donde todos
tengan cabida y se sientan representados.
Si en estos próximos cuatro años todos nos
sentimos más de Els Pallaresos daremos
por cumplido este objetivo: que el Ayuntamiento sea la casa de todos, al que todos se
puedan dirigir sin ningún tipo de discriminación y obtener respuesta.
__

Junts per Catalunya - Els Pallaresos va obtenir quatre regidors, millorant els resultats
obtinguts fa quatre anys, fet que demostra
l’aprovació i la satisfacció per part dels veïns
i veïnes respecte de la tasca de govern duta
a terme durant la legislatura, tant des de
l’alcaldia com des de les àrees liderades
pels nostres regidors.
Des del primer minut, després d’oficialitzar-se el recompte de vots, i amb la voluntat
de formar un equip de govern continuïsta,
el nostre grup va intentar iniciar contactes
amb gran part de les formacions que havien
obtingut representació al consistori.
La resposta d’IP, dotze dies després de la
nostra sol.licitud (fet que a priori ens feia
intuir poc interès), la va verbalitzar el seu
cap de llista i nou alcalde Sr. Xavier Marcos
Tuebols, que ens exigí els quatre anys d’alcaldia i “el cap” d’un company. Entenem ara,
que quan IP en el seu comunicat deia que
la seva formació no té “línies vermelles”, es
referia realment a que no té “principis”.
Dit això, volem deixar clar que els membres
de Junts per Catalunya – Els Pallaresos
hem demostrat sempre que som persones
honestes, íntegres i lleials, i que per tant
de cap manera podiem cedir davant unes
demandes tan mesquines i desproporcionades. Finalment, lamentem profundament
doncs que l’acord no hagi estat posible, i que
els interessos, les ambicions i les frustracions personals d’alguns hagin prevalgut per
sobre de l’interès general, i en definitiva per
sobre de la voluntat de tot un poble, que havia triat seguir confiant en un projecte iniciat
fa quatre anys, i que ha aconseguit convertir
els Pallaresos en un municipi viu, modern i
de referència a la comarca.
Tanquem un capítol de quatre anys amb
la consciència tranquil·la per haver estat
capaços de respondre a les necessitats
de tots els veïns i veïnes dels Pallaresos, i
a partir d’ara n’iniciem un altre durant el
qual seguirem treballant amb rigor, amb
responsabilitat, i amb el mateix compromís i
proximitat que ens ha caracteritzat fins ara.
Visca Els Pallaresos!
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Independents dels Pallaresos, constituït el
2006, ha aconseguit per primer cop en la
història d’aquest municipi, que el poble sigui
governat pel mateix poble, pels mateixos
veïns i veïnes. Hem aconseguit l’alcaldia, la
qual té com a objectiu principal fomentar i
millorar el benestar, la convivència i la seguretat dels pallaresencs i pallaresenques.
La nostra agrupació, lluny de quedar-se
estancada com han fet altres partits, ha
demostrat una progressió positiva al llarg
dels anys i ha assegurat un futur esperançador, amb la incorporació d’una gran
part del jovent del nostre poble. La barreja
d’història, experiència i joventut defineix al
nostre grup, com a un grup més proper a
tota la ciutadania.
En IP som gent molt distinta, gent plural
amb diferents formes de pensar o sentiments, però precisament això ens fa grans,
la unió de diferents persones amb un únic
objectiu, Els Pallaresos. Ens importa l’aquí,
ens importa cada nucli del municipi, ens
importeu tots vosaltres i volem garantir que
el vostre dia a dia sigui el més confortable
possible. Amb això volem dir que respectem
els interessos i les ideologies polítiques que
cadascú tingui fora dels Pallaresos, aquestes poden ser molt variades, però no són de
la nostra incumbència, creiem en el respecte i la tolerància total envers tot i a tothom,
però nosaltres som i treballem i treballarem
per vosaltres i pels Pallaresos.
Sabemos que no será un camino de rosas,
confiamos en nuestra constancia y nuestro
trabajo, pero, sobre todo, confiamos en
vuestra ayuda para poder desarrollar nuestro programa. Vuestro ayuntamiento tiene
las puertas abiertas para todos vosotros, es
vuestra casa y nosotros, todos los concejales
que formamos este Equipo de Gobierno,
estamos a vuestra disposición.
Nuestra política...los vecinos y vecinas,
nuestro lema.... Els Pallaresos.

Per primera vegada el grup de Cs entra a
formar part del govern al municipi dels Pallaresos fruit d’un pacte de govern amb PSC
i IP, on ha prevalgut el respecte i les ganes
d’aportar de tots els grups.
Cs, amb dos regidors electes pel conjunt de
la població, posa en evidencia la necessitat
d’un grup que representi una part de la
ciutadania descontenta amb una política
excloent, que pretén silenciar altres formes
de pensar, obviant la seva existencia.
Per a nosaltres és un repte que intentarem
consolidar atès que el nostre objectiu es treballar per a tots els veïns, independentment
de la seva ideología, amb rigor i transparencia, doncs no ens mou un interés personal o
de partit sinó el restabliment i foment de la
convivencia entre els veïns dels Pallaresos,
a on tots tinguin cabuda i se sentin representats.
Si en aquests pròxims quatre anys tots ens
sentim més dels Pallaresos, donarem per
satisfet el nostre objectiu: que l’Ajuntament
sigui la casa de tots, al què tots es puguin
dirigir sense cap tipus de discriminació i
obtenir resposta.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

UNIM-PSC

Benvolguts/es,
Comencem una nova legislatura, amb un nou govern i una nova
oposició en la qual hi som nosaltres. Des d’ella seguirem treballant
com ho hem fet fins ara per tal d’aconseguir el millor pel poble i els
seus veïns. Les negociacions a l’hora de formar govern no van ser
fàcils per un costat i inexistents per un altre. En el seu moment ja
vàrem donar les explicacions corresponents.
Venen aires nous i això implica destacar la nostra posició a la diputació de Tarragona, on ERC ha aconseguit la presidència i això ens
permetrà estar més a sobre de tot el que pugui afectar directament
al nostre municipi. Per desgràcia no ha estat igual en tots els llocs.
En el Consell Comarcal del Tarragonès on JxCat ha preferit pactar
amb el PSC, abans que amb ERC per fer un front comú davant
d’aquells que formen part del pacte del 155 i de la repressió als
catalans.
Per ERC Els Pallaresos, ara per ara només hi ha una manera de fer
i de ser, el treball constant i la dedicació plena a treballar tant pels
Pallaresos com per la República Catalana.

Apreciados vecinos y vecinas de Els Pallaresos. Los resultados
electorales de las pasadas elecciones municipales del día 26 de
mayo, dejaron como resultado un reparto de regidores complicado y que únicamente se podría configurar un equipo de gobierno
basado en pactos entre diferentes partidos políticos.
El mismo día 26 de mayo, después del escrutinio total de votos, ya
tuvimos los primeros contactos con algunas fuerzas políticas que
obtuvieron representación en Els Pallaresos, con la intención de
formar un posible gobierno estable y sin tensión.
Las reuniones y negociaciones con los diferentes partidos políticos
fueron correctas y cordiales.
Evidentemente parece más estable o fácil de gobernar un equipo
de gobierno con el menor numero posible de partidos políticos
implicados, pero esto no tiene por qué ser siempre así.
La decisión final del Grupo Municipal de UNIM-PSC Els Pallaresos
para formar parte del equipo de gobierno, se basó en diferentes
aspectos, entre los cuales, el de dotar a nuestro Ayuntamiento de
un gobierno sólido, estable y municipalista.

Maria Grau Alasà
Portaveu del GM ERC Els Pallaresos.

La nostra companya, Elena Martín Ferré, el passat 14 de setembre ens va
deixar. Trobem a faltar el teu somriure i la teva alegria constant, des d’aquí
el nostre petit homenatge en el teu record.
“Existeixen persones que porten al món una llum tan gran que fins i tot quan
se'n van, aquesta llum roman.”
Els familiars ens han manifestat expressar de part seva que agraeixen les
mostres de condol i a tothom que els hi va fer arribar la gran estima en què
la tenien.
Ella estava molt contenta i orgullosa de poder treballar a l'Ajuntament i
atendre els veïns de Pallaresos.
Moltes gràcies a tots.
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CAP D'ANY 2020
ELS PALLARESOS
21h ~ SOPAR amb càtering servit.
00:30h ~BALL amb l'orquestra
Menú Adult (35€)
BENVINGUDA
Ametlles amb flor de salXips vegetalsTartaleta de mousse de formatge blau amb fruits vermells-

PRIMER
Canelons de rostit amb beixamel de la chef.

ENTRANT
Amanida amb escuma de mató i mel.

SEGON
Mini burguers amb patates fregides i salses.

PRIMER (a escollir-ne un)
Caneló de marisc i llamàntol amb gel de mango.
Carpaccio de peus de porc, pinyons, boniato i
cruixent de pa pita.

POSTRE
Coulant de xocolata amb llaminadures de cap
d'any.

SEGON (a escollir-ne un)
Lingot d’espatlleta de xai, poma rostida i xalotes
glacejades.
Cassoleta de rap amb gamba vermella.

PA i AIGÜA
RAÏM i BOSSA DE COTILLÓ
Coca amb xocolata

POSTRE (a escollir-ne un)
Coulant de xocolata quenelle de torró i crumble.
Mousse de fruits vermells, vainilla gelatinada i anís.
PA, AIGÜA, VI i CAVA
RAÏM i BOSSA DE COTILLÓ
NOVETAT: Coca amb xocolata desfeta a la matinada
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Menú Infantil (15€)

LA VENDA D'ENTRADES ES DURÀ A
TERME A L'AJUNTAMENT FINS EL DIA
20 DE DESEMBRE.
MÀXIM DE 6 TICKETS PER PERSONA.
POSSIBILITAT MENÚ VEGÀ I CELÍAC.

Ticket Festa 12€
Ball i coca amb xocolata desfeta de matinada
(A partir de les 00h ~ Menors 16 gratuït)

A PARTIR DE LES 00:00H ES PROHIBEIX
L'ENTRADA DE BEGUDES PROVINENTS DE
L'EXTERIOR.
~
SERVEI DE BARRA DURANT TOTA LA NIT
~
SOPAR LIMITAT A AFORAMENT (350
PERSONES)

