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La recollida comercial de car-
tró es farà tots els dimarts i 
divendres a partir de les 20 h. 
El comerç interessat ha d’avisar 
a l’Ajuntament.

La recollida de voluminosos 
(mobles, electrodomèstics, etc.) 
serà els dies indicats al calen-
dari, encara que abans heu de 
trucar a l’Ajuntament per indi-
car quines són les andròmines 
i el carrer on s’ha de fer la 
recollida.

HORARI D’AUTOBUS



Estimats veïns; em dirigeixo a vosaltres des d’aquesta tribu-
na privilegiada que és aquest nou butlletí el qual, finalment, 
avui veu la llum. I dic finalment, perquè ha significat la suma 
de molt de temps i esforç d’unes persones que sense cap 
mena d’atribució, ni compensació han treballat molt dur per 
aconseguir el seu objectiu: un butlletí informatiu per a tots els 
pallaresencs i no una “arma electoral” com alguns pretenen 
veure. 
Aprofito per incloure el capítol d’agraïments i espero no obli-
dar-me de ningú. Gràcies a Montse, que va començar aques-
ta aventura, malgrat que després va decidir voluntàriament 
deixar-la; gràcies també a Jordi Roldán, el nostre magnífic 
reporter gràfic; a Araceli, Sandra, José; al Napi que amb 
el seu particular humor ens delitarà desinteressadament en 
cada número; a Jordi Pardo, que ha tingut infinita paciència 
amb tots (regidors, entitats, treballadors...) a la recerca de 
material per publicar. Tots han format un gran equip per tal 
que el butlletí es converteixi en la font d’informació que el 
poble necessita.
Algunes persones m’han comentat que el poble no es “mou”, 
que no es “feia res” i això em sabia força greu. Sí, s’han 
fet actuacions els darrers cinc mesos i s’han realitzat moltes 
gestions amb vistes de futur per al benestar de tots, gestions 
transparents i eficaces per dur a terme tots els projectes 
promesos.
A tots els que venen a veure’ns, a demanar, a queixar-se... a 
tots gràcies. Jo particularment he escoltat a tot el qui m’ha 
requerit i he intentat solucionar les queixes fins allí on m’ha 
estat possible:  unes solucions són més immediates, altres 
portaran el seu temps tramitar-les... Sabeu que les portes es-
tan obertes per a tots; perquè la millor manera de fer avançar 
el poble és escoltar el poble.
Una salutació a tots i, per suposat, desitjar-vos bones festes i 
que l’any nou vingui ple de salut i benestar per a tots.

Ana Maria Ramos Castro
Alcaldessa

La publicació que presentem, ve a posar a fi a la man-
cança d’informació municipal que patia el nostre poble 
des de feia anys. 
Avui en dia, es fa necessari tenir una eina com aquesta 
que actuï com a eix vertebrador, permetent la cohesió 
del conjunt social del municipi. El butlletí és un primer 
pas i, des de l’Ajuntament, es vol apostar fort en aquesta 
àrea. Ja s’està treballant per poder disposar en el trans-
curs del proper any d’una pàgina web de gestió pròpia, 
que ofereixi informació i serveis als nostres veïns.
La revista tindrà una periodicitat quadrimestral i com 
veureu, el contingut de les 24 planes, a part d’informació 
general, inclou un repàs a les diferents actuacions que 
s’han dut a terme des de les diferents regidories, notícies 
d’entitats i associacions, presentacions de comerços i 
empreses, entrevistes, etc. 
Aquest és un model obert, que vosaltres heu d’anar mo-
delant amb el  pas del temps, per aconseguir un format 
personalitzat, dins el qual, tots ens sentim representats. 
És per això, que aprofito aquest espai per convidar-vos 
a participar d’aquest projecte que avui iniciem, fent-nos 
arribar les propostes que considereu que podrien ser 
interessants per tal de ser publicades.
Finalment, voldria aprofitar aquestes línies per mostrar 
el meu agraïment a totes les persones  que col·laboren 
amb la regidoria, perquè sense el seu esforç i dedicació 
altruista no seria possible que aquesta publicació pogués 
ser avui a les vostres mans. Gràcies a tots i a totes.
Esperant que la disfruteu, només em queda desitjar-vos 
bones festes i un any 2008 ple de salut.

Jordi Pardo Gimeno
Regidor de comunicació
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Noves instal·lacions municipals

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 9 A 13 H

DIMARTS A LA TARDA
DE 17 A 19:30 H

Per demanar visita amb l’Alcaldessa o qualsevol regi-
dor s’ha de trucar previament per demanar hora.

Per sol·licitar certificats d’empadronament o 
convivència es pot sol·licitar per telèfon i us 

indicaran el dia que podreu recollir-lo.

personal administratiu

personal de neteja

brigada i plà ocupacional
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Ana Maria Ramos Castro 
Alcaldessa - CiU

Àrees: Personal i Sanitat

Claudi Domenech Bonachí
1 er tinent d’alcalde - GP

Àrees: Urbanisme i serveis

Carles Vidaller Espinosa
2 er tinent d’alcalde - ICV

Àrees: Festes, Esports, Comerç, 
Indústria, Agricultura, 

Solidaritat i Col·laboració

Manel Gómez Porta 
3 er tinent d’alcalde - CiU
Àrees: Cultura, Joventut, 

Gent Gran, Relacions Ciutadanes

Inmaculada Sánchez Fernández 
Regidora - ICV

Àrees: Ensenyament 
i Benestar Social

Jordi Pardo Gimeno
Regidor - GP

Àrees: Hisenda, Medi Ambient 
i Comunicació

Maria Jesús Coronado Fuentes
Regidora - PSC

Francisco Javier Marcos Tuebols
Regidor - AIP

Jaume Domínguez Ruíz
Regidor - ADMC

Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Regidor - PP

Julián oller Rubio
Regidor - PSC



Després de tres anys sense 
poder aprovar els pressupos-
tos municipals, el passat mes 
d’octubre es va celebrar el ple 
extraordinari on es van aconse-
guir tirar endavant els comptes 
municipals. A banda de la pro-
posta pressupostaria del pròxim 
any, es va incloure l’aprovació 
del pressupost del 2007, per po-
der regularitzar la situació actual 
i tractar d’arribar a final d’any 
obtenint l’equilibri pressupostari.
Les inversions contemplades als 
pressupostos de 2008, volen 
prioritzar els serveis, ja que re-
presenten una de les mancances 
més destacades del nostre muni-
cipi. Entre les partides destaca la 
destinada a un pavelló cobert, la 
construcció d’una llar d’infants, 
infraestructures esportives noves 

a la urbanització d’Hostalets, a 
més d’una específica per l’inici 
d’un centre d’atenció primària. 
El finançament d’aquestes obres, 
comptarà amb subvencions 
del PUOSC de la Generalitat i 
PAM de la Diputació, i el termi-
ni d’execució seran els propers 
quatre anys. 

Nova taxa d’escombraries 
que redueix el rebut de 

les famílies

Pujada d’impostos per sota 
del creixement estimat

En la mateixa sessió es van 
aprovar les ordenances fiscals. 
Els impostos directes (que son 
els que ens afecten a la majoria 
dels veïns)  experimentaran el 
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Després de la pressa de possessió, el nou equip 
de govern va encarregar un estudi econòmic-
financer al Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona, per poder conèixer la 
situació  econòmica actual del municipi. Aquest 
informe indicava que tant  l’exercici 2005 com 
el 2006, s’havien tancat amb dèficit, en concret 
de 94.264 i 153.849 euros respectivament.

Davant d’aquesta situació, aquesta regidoria 
ha iniciat una política de contenció de la 
despessa pública, basada en una gestió res-
ponsable que ens permeti acabar l’any sen-
se dèficit, optimizant al màxim els recursos 
que disposem, i tractar  d’aconseguir-ne de 
nous per garantir la prestació dels serveis 
que s’hauran de donar en el futur.

Aprovats el pressupost i ordenances fiscals de 2008
proper any un increment que se 
calcula es situarà al nivell del 
IPC. Però sens dubte, el cen-
tre del debat va ser la reforma 
de la taxa d’escombraries, per 
tractar d’aconseguir redreçar la 
situació creada amb l’augment 
aprovat el passat any 2006, i 
aplicat dins l’actual exercici.
La proposta presentada per 
l’equip de govern, i que final-
ment va comptar amb el reco-
lzament majoritari, contempla 
una reducció d’un 18% respecte 
a l’import d’aquest any 2007 pel 
que fa als habitatges, aconse-
guint un estalvi total d’un 33% 
si tenim en compte l’augment 
del cost del sevei previst per al 
próxim any. 
Cal dir que aquesta reducció 
s’aconsegueix reformant i actua-
litzant el padró, fet que perme-
trà  aconseguir nous contribue-
nts i establint una classificació 
d’activitats en funció de la ge-
neració de residus i m2.
Dins d’aquesta ordenança es 
fixa el fraccionament en dues 
quotes anuals, aixi com bonifi-
cacions fiscals per les famílies 
amb ingressos que no arribin 
als limits previstos dins la ma-
teixa norma reguladora.

Ajuts per llibres curs 2007-2008
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya d’ajuts per a famílies amb fills en edat 
escolar la qual inclourà com a únic requisit la necessitat que tots els membres de la llar 
estiguin empadronats al municipi. La inscripció al padró, a més a més, es pot fer just 
abans de la sol·licitud de l’ajut, ja que, en aquest cas, no es tindrà en compte l’antiguitat, 
tot i que l’any vinent serà necessari un any de permanència.
Els ajuts, que s’atorgaran automàticament un cop es comprovi que es compleixen les 
condicions, beneficiaran les famílies amb fills que iniciïn aquest any algun dels cursos 
d’educació infantil, educació primària o secundària obligatòria (ESO).
Concretament, els beneficis econòmics seran de 25 euros per fill a educació infantil; 
30 euros si cursa educació primària, i, finalment, de 40 euros en cas d’estar matriculat 
en un curs d’ESO.
El termini màxim de presentació d’instàncies a les oficines de l’Ajuntament és el 31 de 
desembre, i els ajuts es començaran a fer efectius a partir del mes de gener de 2008.  
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Neteja d’abocadors incontrolats
Durant aquest temps s’han realitzat els treballs de 
neteja de l’abocador incontrolat situat en un terreny  
de propietat municipal, en concret a l’Era de Soler, 
en una zona propera al nucli del poble. Aquest 
abocador feia anys que existia i les denuncies dels 
veïns que el patien eren constants. En l’abocador 
havien residus de tot tipus, bàsicament:  mobles, 
fustes, plàstics, ferralla i andròmines. Aquests  resi-
dus s’han gestionat degudament en una deixalleria 
a través d’una empresa especialitzada del sector. 
Els treballs de neteja  han estat coordinats direc-
tament per l’Ajuntament, des de la regidoria de 
medi ambient. Per tal que  aquests terrenys no  
tornin  a patir l’abocament de residus, l’Ajuntament 

ha sol·licitat  la col·laboració dels propietaris més 
propers per poder exercir un major control sobre el 
trànsit en la zona.
També s’ha netejat l’abocador localitzat a la carre-
tera de Sant Salvador, vora el barri tarragoní del 
mateix nom. Aquesta actuació coordinada amb el 
Consell Comarcal, ha permès posar fi a un dels 
focus de brutícia més deplorables existents en el 
nostre terme municipal.
Aquests no són els únics abocadors incontrolats 
del municipi. Esperem poder actuar en un període 
de temps el més breu possible sobre la resta. Per 
això, sol·licitarem ajuts en forma de subvencions 
a l’Agència Catalana de Residus, per mirar de fer 
actuacions de neteja i manteniment en els espais 
afectats.
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Els Pallaresos, poble amic 
dels animals i antitaurí

El ple de l’Ajuntament va aprovar la mo-
ció elaborada conjuntament per diverses 
associacions, mitjançant la qual es va 
declarar “poble amic dels animals” i “mu-
nicipi antitaurí”. 
La moció va rebre els vots a favor dels 
grups integrants de l’equip de govern, 
mentre que les forces restants es van 
abstenir, excepte el Partit Popular que 
va votar en contra. D’aquesta manera, el 
nostre municipi s’ha convertit en el tercer 
de tota la província i el 47é de tot l’estat 

en aprovar aquesta moció.
El text aprovat manifesta també la volun-
tat del municipi que no se celebrin cur-
ses de braus ni altres espectacles en els 
quals es produeixi la mort o tortura d’un 
animal als Països Catalans, i sol·licita la 
modificació de la llei de protecció dels 
animals.
Cal dir que a ran de l’aprovació d’aquesta 
moció, s’han rebut al compte de correu 
de l’Ajuntament més de cent missatges, 
on associacions i particulars de totes les 
parts del mon feliciten a tot el municipi 
per aquest pas endavant de civisme i es 
mostren  molt interessats en conèixer el 
nostre poble en el futur.

abocador carretera de Sant Salvador

estat actual dels terrenys a la carretera de Sant Salvador un cop nets

abocador terreny a l’era del Soler

estat actual del terreny a l’era del Soler



ENSENYAMENT
Des del mes de juny la Re-
gidoria d’Ensenyament treba-
lla en els projectes que s’han 
determinat com prioritaris en 
l’acció de govern. A la pre-
sent legislatura es volen asso-
lir com a metes l’adjudicació 
d’una escola bressol municipal, 
la construcció del CEIP ELS 
PALLARESOS, segon centre de 
primària al nostre municipi i 
l’avançament en la data de 
posada en marxa de l’IES a 
Els Pallaresos.  La  nostra vo-
luntat és fer arribar els serveis 
públics allí on estan les perso-
nes que els necessiten i, amb 
aquest motiu, els centres es 
distribuiran en diferents punts 
del municipi, aconseguint així 
un mapa educatiu més proper 
als ciutadans. Evitant el cen-
tralisme que només ens porta 
problemes de comunicació i de 
manca de recursos de circula-
ció i mobilitat de vehicles.
    

Escola bressol 
municipal

Actualment ja s’ha començat 
a preparar l’avantprojecte 
d’aquest repte. Molt aviat es  
podrà presentar a tots els 
veïns i veïnes de Els Pallaresos. 
Aquesta escola estarà situada 
a la urbanització d’Hostalets, 
al costat de la Residència de 
gent gran “La Nostra Llar”. La 
Regidoria d’Ensenyament tre-
balla per tal que sigui una llar 
d’infants amb dues línies per a 
nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Abans de finalitzar aquest 
any, l’Ajuntament presentarà 
l’avantprojecte al Departament 
d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya per obtenir 
el vistiplau i el finançament. 
Cal recordar que la Genera-
litat té previst subvencionar 
amb 5.000 € cada nova plaça 

que s’utilitzi pels habitants del 
nostre municipi. Una vegada el 
centre entri en funcionament, 
la Generalitat aporta cada curs 
1.500 € per nen matriculat, po-
dent utilitzar aquests recursos 
per una millora immediata de 
les instal·lacions. La regidora 
Inmaculada Sánchez creu que 
el mes de setembre de 2009 
l’escola bressol serà una rea-
litat a Els Pallaresos i podrà 
obrir les seves portes als in-
fants del municipi.

CEIP Els Pallaresos
El segon Centre d’Ensenyament 
Infantil i Primària del nostre 
municipi estarà ubicat al carrer 
de l’Onze de setembre, a la 
urbanització de Jardins Imperi. 
El 8 de novembre passat, el 
ple de l’Ajuntament va aprovar 
una modificació puntual dels 
terrenys que han d’acollir el 
centre per poder disposar d’un 
espai més adequat ja que la 
zona era molt irregular. Una 
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vegada finalitzats els tràmits 
administratius corresponents es 
procedirà a la cessió dels te-
rrenys per part de l’Ajuntament 
a la Generalitat per a la cons-
trucció de l’escola. 

Aquest col·legi el trobem situat 
actualment, i de manera provi-
sional, al costat del CEIP Sant 
Sebastià en un mòdul prefabri-
cat. El treball conjunt de les ma-
res i els pares, la seva directo-
ra i la Regidoria d’Ensenyament, 
ha aconseguit solucionar algu-
na de les seves mancances, 
dignificant aquest centre pro-
visional amb la imminent am-
pliació de la zona d’esbarjo, 
la col·locació d’un porxo a 
l’entrada i baranes protectores 

per tal de garantir la segure-
tat dels infants. Tot i aquestes 
millores, el nostre departament 
sap que encara queda molta 
feina a fer i per això continua 
treballant: perquè els infants 
que són alumnes d’aquest cen-
tre estiguin en unes condicions 
cada dia millors (dins de les 
limitacions que comporta estar 
en un lloc de manera provi-
sional.) L’Ajuntament vol agrair 
a les mares i pares d’aquest 

nou CEIP la seva paciència i 
la confiança dipositada en to-
tes les gestions que s’han dut 
a terme per intentar solucionar 
la problemàtica en què s’havien 
trobat.

IES Els Pallaresos

El nostre municipi comptarà 
amb un Institut d’Ensenyament 
Secundari. Això serà una rea-
litat que garantirà, junt amb 
l’escola bressol i els dos 
CEIP, un ensenyament públic 
als Pallaresos dels 0 als 18 
anys, és a dir, en la totali-
tat de la franja d’educació a 
la que vol aspirar qualsevol 
poble en els nostres temps. 
El Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya 
té previst que el nou edifi-
ci estigui situat al costat de 
l’actual CEIP Sant Sebastià.
La nostra lluita en l’actualitat 
és aconseguir que aquest fet 
no sigui una cosa llunyana en 
el temps sinó que sigui una 
realitat ja l’any vinent. No vo-
lem enganyar ningú tot do-
nant aquest desig com un fet 
consumat, hem de lluitar i no 
serà fàcil. Però amb la nostra 
insistència, l’ajuda d’altres 
organismes com els centres 
escolars que ja tenim, les as-
sociacions de pares i mares 
i la mancomunització d’altres 
municipis faran que la nostra 
veu sigui escoltada allà on 
sigui necessari i que l’IES al 
nostre poble sigui una realitat 
palpable el proper curs aca-
dèmic. Des de l’Ajuntament 
s’han iniciat converses amb 
la Generalitat de Catalunya 
per reivindicar que el curs vi-
nent (2008-2009) l’institut ja 
pugui començar a funcionar 
en aules prefabricades.  

BENESTAR SOCIAL
EL DEPARTAMENT 

DE SERVEIS SOCIALS

El departament de serveis socials 
respon al primer nivell d’atenció de 
la xarxa de responsabilitat pública 
tal com s’explica en l’article 1 del 
Decret 27/2003 de 21 de gener.
També trobem el Decret 284/96 
de regulació del sistema català de 
serveis socials quins són els ser-
veis bàsics d’aquest organisme.. Són 
el conjunt organitzat i coordinat 
d’accions professionals, integrat pel 
respectiu equip tècnic, que tenen 
per objecte promoure els mecanis-
mes per a conèixer, prevenir i inter-
venir en persones, famílies i grups 
socials si es troben en situació de 
risc o d’exclusió.
D’aquí que aquest servei ha de dis-
posar d’un equip multiprofessional 
bàsic format com a mínim per un 
diplomat en treball social (assistent 
social) i un educador social.
La missió del departament respon 
en línies general a: atendre les ne-
cessitats socials més immediates, 
generals i bàsiques de les perso-
nes i contribuir a la prevenció de 

les problemàtiques socials, i a la 
reinserció i integració social de les 
persones en situació de risc social.
Els programes del nostre departa-
ment van adreçats principalment a 
tres grans grups socials com són la 
gent gran, la infància i el programa 
d’atenció a la família i a la dona.
Pel que fa a la gent gran els serveis 
que podem oferir són:  un servei 
d’ajut a domicili i servei d’atenció a 
la dependència, i un consell consul-
tiu de la gent gran.
Respecte la infància tenim diferents 
serveis: el centre obert, els joves en 
línia, propostes d’actuació de joves 
en conflicte i l’equip d’atenció a la 
infància i l’adolescència.
I, per finalitzar, en l’altre gran grup 
d’actuació podem oferir un progra-
ma d’atenció i assessorament a la 
família. El pla integral de la dona. 
Uns sistemes de resposta urgent 
fora dels horaris habituals (24 ho-
res), davant situacions de violència 
de gènere. També oferim suport a 
famílies monoparentals i un progra-
ma d’adjudicació d’ajuts individuals 
per a l’assistència a escoles bres-
sol, colònies i adquisició de llibres 
escolars.

ENSENYAMENT
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urbanisme
Passos elevats
Entre els dies 14 i 20 de Novembre s’han 
instal·lat quatre passos elevats en el terme 
municipal. Dos estan situats al Carrer Cometa i 
els altres dos en Prats de Motlló.
L’elecció dels emplaçaments no és pas alea-
tòria, sinó que ve determinada per la urgent 
necessitat de reorganitzar el tràfic en algunes 
vies municipals.
Durant el període nadalenc es durà a terme la 
reordenació del tràfic al Carrer Cometa, que 
passarà a ser de direcció única en sentit de 
baixada: des de la rotonda que enllaça amb 
l’Avinguda del Parlament fins la cruïlla amb el 
Carrer Arquitecte Jujol (cantonada de la Font 
de la Mina). D’aquesta manera es procedirà a 
habilitar l’entrada del CEIP Sant Sebastià ubica-
da en aquest carrer, perquè puguin tenir accés 
els nens d’Educació Infantil.
De la mateixa manera, l’Avinguda Catalunya 
passarà a ser direcció única al tram comprès 
entre El Carrer Arquitecte Jujol fins la cruï-
lla amb el Carrer Llibertat. L’aparcament serà 
permès a la vorera del CEIP Sant Sebastià i 
prohibit a la vorera corresponent als garatges 
particulars.
Entenem que és la millor solució per descon-
gestionar la zona contigua al CEIP. Però tots 
hem de tenir clar que mentre les famílies que 
utilitzen el seu vehicle per portar els seus fills 
al col·legi no es comportin d’una manera civi-
litzada i respecten les més elementals normes 
de circulació (no aparcar en zona prohibida o 
doble filera, respectar l’aparcament de minus-
vàlids i guals permanents, etc) no es podran 
solucionar els problemes.
Des de l’Ajuntament es començarà a aplicar 
tota la duresa de la llei en aquest sentit; es 
tracta de millorar al 100% la seguretat dels 
nostres fills.
Els altres dos passos elevats s’han ubicat a 
l’Avinguda Prats de Motlló donada l’alta perillo-
sitat i intensitat del tràfic d’aquesta avinguda.
Cal recalcar també que es continuarà el projec-
te d’instal·lació de més passos elevats en les 
zones més conflictives del municipi.
Aprofitem l’ocasió per pregar a tots els vilatans 
que respectin les limitacions de velocitat i in-
culquin als joves les més elementals normes de 
civisme al volant de vehicles i motocicletes.

10



serveis públics
Actuacions brigada municipal

Acondicionament
cementiri municipal

rampa d’accés per discapacitats 

passarel·la d’accés contenidors miralls per la circulació

neteja d’espais públics

acondicionament de les illes de trànsit

estat de les instal·lacions al mes d’agost

passarel·la d’accés CEIP els Pallaresos

estat actual estat actual
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FESTES
Unes noves festes amb gestió responsable

12

El passat mes d’agost la Regi-
doria de Festes de l’Ajuntament 
va organitzar la Festa Major de 
Sant Salvador, (la festa gran del 
nostre poble) introduint algu-
nes novetats amb l’objectiu de 
potenciar la participació dels 
més petits i anar canviant el 
format per aconseguir un nou 
model més modern. Els actes 
van comptar amb una gran as-
sistència de públic.
Es va incidir, doncs, en fer una 
programació continuada per als 
nens i nenes i cada dia van 
gaudir d’espectacles dirigits als 
infants. El lloc triat va ser la 
Font de la Mina on van poder 
riure i participar d’unes actua-
cions molt variades i pensades 
especialment per a ells.
També es va introduir a la pro-
gramació festiva un concurs 
de mascotes del nostre poble 
i  va ser un èxit en participació. 
Gossos, gats, conills, tortugues, 
crancs de riu, eriçons, serps, ca-
naris, lloros, tota mena d’animals 
van ser els protagonistes d’un 
acte que oferia l’oportunitat de 
gaudir plegats de les nostres 
mascotes. 
Les colles Xiquets de Tarrago-
na, Xiquets del Serrallo i Xiquets 
de Reus van participar realitzant 
una gran exhibició castellera.
La Colla Gegantera dels Pallare-
sos va estrenar el nou element 
del seguici popular, la Mulassa, 
i el van presentar amb una gran 
posada a escena mitjançant una 
performance que va sorpren-
dre tothom. El bateig el va fer 
l’Elèctrica Dharma amb un dels 
seus mítics temes, introduint a 
les festes el format de concert 
multitudinari.
L’humorista Jordi LP va oferir una 
esplèndida i divertida actuació, i 
ens va felicitar per l’agradable 



FESTES
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acollida que va rebre per part 
del públic. Les havaneres, el 
castell de focs i un pa amb 
tomàquet per a 400 persones 
van posar el punt i final a 4 
intensos dies de festa.
Des del punt de vista econò-
mic, s’ha assolit un estalvi en 
relació a l’any anterior del 
42%. El rigor econòmic i la 
gestió responsable dels recur-
sos públics és una de les prio-
ritats de l’equip de govern i és 
per això que s’ha incidit en la 
reducció de la despesa i en 
l’augment dels ingressos. Les 
festes van comptar amb un 
pressupost de 90.000 € i es 
van obtenir ingressos per valor 
de 30.000 €. D’aquesta mane-
ra, a les arques municipals les 
festes els hi van comportar una 
despesa final de 60.000 € en-
front dels 103.000 € de l’any 
anterior. 



El passat diumenge 16 de Setembre de 2007 el 
municipi dels Pallaresos va viure la IV TROBADA 
DE GEGANTS; una diada anual en la qual, els prin-
cipals protagonistes són els gegants: en Vador i 
la Tiana, dels Pallaresos, i d’altres gegants vinguts 
d’arreu de Catalunya.
Ens van visitar un total de 11 colles geganteres 
de diferents pobles del país, pobles que han estat 
visitats o visitaran properament els gegants dels 
Pallaresos. Aquestes 11 colles sumaven un total 
de 26 gegants i 2 bèsties (una d’elles la Mulassa 
dels Pallaresos).
Entre totes les colles es van aplegar al voltant de 
300 geganters pels carrers dels Pallaresos.
La cercavila amb tot el seguici de gegants va 
començar sobre les 12 del migdia. Per acabar, 
es va realitzar la tanda de lluïment a la pista 
poliesportiva amb balls de cada colla de gegants, 
entrega de records de la Trobada a les colles i 
ball final; per acabar, dinar de totes les colles a 
la Font de la Mina.

IV TROBADA GEGANTERA DELS PALLARESOS

LA MULASSA
Un altre dels elements festius del nostre poble és 
la MULASSA de Els Pallaresos, que va ser presen-
tada durant la festa major d’aquest estiu després 
d’una posada en escena amb acompanyament i 
presentació del grup “Elèctrica Dharma”. Aquesta 
bèstia pesa 57 quilos i fa 2,62 m d’alçada i va 
ser ajudada a construir i confeccionar per la Colla 
Gegantera de Els Pallaresos.

REMODELACIÓ SALA PARROQUIAL
Estem posant en marxa la remodelació de la sala 
parroquial, seu de l’associació “Afer de la dona”, 
ja que calen mesures urgents per refer tota la 
instal·lació elèctrica i poder dotar a l’entitat d’un 
lloc més acollidor on trobar-se.

CULTURA
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CURS DE MONITORS EN EL LLEURE

L’Ajuntament dels Pallaresos ha organitzat un curs 
de monitors en el lleure el qual està impartit per 
l’Escola el Sol i està inclòs dins el Pla Local de 
Joventut 2007.
El curs té per objectiu adquirir els coneixements 
necessaris, tant teòrics com pràctics, per poder 
treballar en un centre de lleure com a monitor/a 
d’infants i/o joves.   
Aquest curs es va realitzar fruit de la demanda 
dels joves en la reunió inicial que es va celebrar al 
municipi. La participació dels joves va ésser força 
bona (24 joves) i, fins i tot, va despertar l’interès de 
gent d’altres municipis. Els assistents es trobaven 
entre els 18 i els 35 anys.
En aquest curs es va donar també cobertura a 
diferents municipis del Tarragonès en col·laboració 
amb el Consell Comarcal.

FESTATENCIÓ
El passat 5 d’agost, a la pista polivalent del muni-
cipi, i durant la festa major, vàrem situar la nostra 
carpa del Festatenció. Es tractava d’una carpa 
amb quatre jocs que tenien per objectiu la promo-
ció d’hàbits de vida saludables, i donar informació 
als joves sobre els seus possibles consums. Els 
temes dels jocs eren els següents:

-Sexe segur (els joves havien de llençar una xapa 
dins el forat del sexe segur, i si encertaven, els 
donàvem un preservatiu)
-Què en saps de les drogues? (havien de connec-
tar l’inici d’una afirmació amb el seu final, i si es 
feia correctament s’encenia un llum)
-Pots conduir? (El jove havia de contestar unes 

qüestions relacionades amb el consum d’alcohol 
que havia realitzat aquella nit, i veure si estava 
capacitat per conduir)
-Informació diversa (joc de puzle amb informació 
diversa)

La carpa va atraure la curiositat de molts joves, 
de totes les edats. Hi havia certa expectació pel 
que fa als jocs, que resultaven força divertits. Es-
tem contents de la participació dels joves, encara 
que molts d’ells venien només per divertir-se amb 
els jocs (no per obtenir informació).
Estem satisfets de com va anar la realització de 
l’activitat. Tot i això considerem que tornar-la a 
realitzar de cara a l’any que ve seria molt re-
petitiu, i per atraure els joves hem de fer coses 
noves, de manera que creiem que el més adient 
serà pensar en alguna altra activitat diferent que 
cobreixi els objectius de l’eix de la salut.

CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL

PPer donar resposta a l’eix educatiu vàrem 
programar un curs de fotografia digital al mu-
nicipi, el qual s’està duent a terme actualment, 
amb una bona participació de joves d’entre 17 
i 27 anys.
Per donar “cert valor” al curs, vam decidir 
establir un preu simbòlic que va ser de 10 
euros per jove.

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Des del passat mes d’octubre s’ha posat en 
marxa l’escola municipal de música que finalit-
zarà el curs el mes de juny de 2008. Hi ha un 
total de 39 nens matriculats, 27 a llenguatge 
musical i 12 a classes de piano. L’edat dels 
alumnes és a partir de 4 anys i el lloc de reali-
tzació de les classes és al CEIP Sant Sebastià.     

JOVENTUT
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entitats

CLUB PETANCA ELS PALLARESOS
La nostra entitat va ser creada l’any 1999 i es re-
geix per uns estatuts i una junta directiva formada 
per la presidenta Yolanda Sánchez, el vicepresident 
Elies Torres, la secretària Isabel Pangua i el tresorer 
Francisco Leura.
Entre els actes més destacables del nostre club cal 
destacar el Memorial Joan Jové el passat 15 de 
maig, l’Interclub del 10 de juny, el campionat de 
Nadal i social entre d’altres.
Pel proper any 2008, de moment, tenim en previsió 
el Campionat Social Sant Sebastià.

SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 646 934 606

APA CEIP SANT SEBASTIÀ
L’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Sant 
Sebastià dels Pallaresos va ser fundada l’any 1994 amb 
els següents objectius. En primer lloc, promoure la inter-
venció dels pares en el control i en la gestió del centre. 
Donar suport i assistència  als membres de l’associació 
en tot allò necesssari per a l’educació dels fills. Cooperar 
en les activitats educatives del Centre. Presentar i pro-
posar programes d’activitats complementàries o extraes-
colars així com participar en la seva realització. Realitzar 
activitats culturals i de formació de pares. Organitzant-
ne també d’altres de tipus esportiu  per esbarjo dels 
associats. I per finalitzar, fer de nexe entre l’escola i el 
seu entorn, facilitant la col·laboració entre el centre i el 
pares.
Són òrgans de govern de l’associació,  l’Assemblea Gene-
ral i la Junta Directiva.
L’Assemblea General està formada amb igualtat de drets 
per tots els socis i sòcies que hi assisteixin. La Junta Di-
rectiva està formada en l’actualitat per la seva presidenta, 
Araceli Ortega , vicepresidenta, Loli Fernández, secretària, 
Montse Tolrà, tresorera Isabel Ruíz i  dues vocals, Estrella 
Manzano i Maribel Laborda.
En l’actualitat l’APA CEIP SANT SEBASTIÀ, s’ocupa en-
tre d’altres coses del menjador escolar que l’utilitzen 

PENYA NÀSTIC ELS PALLARESOS 
La nostra associació es va fundar el 9 de setembre 
de 2004. La nostra principal activitat és el seguiment 
del nostre equip de futbol el Nàstic. Així, també portem 
de bandera l’escut del nostre poble amb molt d’orgull, 
dedicació i respecte.  
La directiva de l’entitat està formada pel president Juan 
Carlos De La Morena, el vicepresident Paco González, 
secretari Ricardo Pérez, tresorer Ricardo Escaso i com 
a vocals Juan Gómez, José Villar, Quim Culebret i Joa-
quín De La Morena. 
Volem que l’associació sigui un nexe d’unió al poble 
fent diferents activitats lúdiques i esportives. D’entre 
elles destacaríem la nostra festa d’aniversari on rebem 
la visita de directius i jugadors del Gimnàstic de Tarra-
gona amb la seva gran afició nastiquera:  la millor de 
totes les comarques tarragonines. Per finalitzar, diríem 
que ens agrada col·laborar amb les diferents associa-
cions i comunitats educatives dels Pallaresos i en la 
difusió de l’afició pel futbol.
SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 977 610 967

L’AFER DE LA DONA
L’Afer de la Dona va néixer el 27 de Febrer de 1991, la 
seva junta directiva està formada per la presidenta Mª 
del Carme Poy, vicepresidenta Mª Àngels Buch, secre-
tària Esther Jové i vocals com Emilia Cortés, Mª  Rosa 
Jové i Maria Borrás.
La nostra entitat col·labora de manera habitual amb 
diferents organitzacions benèfiques com l’organització 
de la tómbola del dia 29 de novembre.  La recaptació 
va anar destinada a la Marató de TV3. També voldríem 
destacar la nostra col·laboració amb l’APA del CEIP 
Sant Sebastià i l’Ajuntament dels Pallaresos en el Parc 
Infantil de Nadal que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 
de desembre.
Per a les nostres associades estem impartint un curset 
de manualitats i una activitat de gimnàstica.
SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 977 610 665
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entitats

COLECTIU D’AMICS DE SANT SEBASTIÀ 
(ASSOCIACIÓ DE CARNAVAL, COMPARSA 

“LOS DUENDES”) 
L’associació va néixer el setembre de 2007 i està dirigida 
per la seva presidenta Manuela Fernández , vicepresi-
denta Mª Jesús Coronado i secretària Esther Guadalupe 
Sánchez.
El nostre objectiu és passar una bona estona fent una de 
les coses que més ens agrada com és ballar i passar-ho 
bé. L’any 2007 participarem en el carnaval de Tarragona 
desfilant a la rua d’artesania i a la de lluïment.  Ens 
classificarem entre els 15 primers. També participarem a 
la rua que es va organitzar a Els Pallaresos. 
Enguany, tornarem a participar en les diferents rues del 
carnaval de Tarragona. També ens hem proposat orga-
nitzar tota una sèrie d’activitats pels nostres associats 
com excursions.
SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 676 413 497

COLLA GEGANTERA DELS
PALLARESOS

La data de creació d’aquesta colla fou l’11 de set-
embre de 2004. La junta directiva està formada per 
la presidenta Cristina Aymerich, el vicepresident Aleix 
Poblet, i la secretària Margarida Ramon.
Durant aquest any hem fet diverses sortides represen-
tant el nostre poble mitjançant els nostres gegants: 
en Vador i la Tiana.  Hem participat activament en 
la festa major d’estiu  fent la baixada de gegants i 
la sortida del seguici popular. En aquestes dates va 
ser quan vàrem inaugurar La Mulassa. També hem fet 
diverses sortides fora del nostre municipi: Alacant, 
Molins de Rei i dins de les nostres comarques com 
Perafort entre d’altres. Cal destacar també la trobada 
gegantera que va tenir lloc al nostre municipi. Ac-
tualment estem elaborant el calendari de sortides i 
diferents actes dins del municipi.
SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 977 627 705

aproximadament 235 nens i nenes. Organitza 9 activitats 
extraescolars que les realitzen al voltant de 325 nens i 
nenes. Entre aquestes activitats cal remarcar la participa-
ció de l’equip aleví de futbol sala en el torneig de futbol 
platja que va organitzar el Consell Esportiu del Tarra-
gonès, sent l’única participació d’un equip escolar de les 
comarques del Tarragonès quedant en 4ª posició. També 
hem de destacar la trobada intercomarcal de judo que 
es va celebrar a la pista polivalent del municipi el mes 
d’abril organitzada pel Consell Esportiu del Tarragonès, el 
del Baix Camp i l’APA, també vam tenir la col·laboració 
de l’Ajuntament de Els Pallaresos i la Federació Catalana 
de Judo. L’acte va acollir 234 judoques sent un del més 
multitudinaris d’aquest any. Altres serveis que dona l’APA 
és l’aula d’acollida tant matinal com de tarda. I, a més 
a més, participa activament en totes aquelles propostes 
que des del centre es fan per col·laborar en les festes 
tradicionals com Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi… 
Enguany la nostra nova proposta ha estat l’activitat de 
ioga per adults destinat als pares i mares associats. 
I per finalitzar, com a novetat col·laborem amb l’Ajuntament 
dels Pallaresos en l’organització del Parc Infantil de Nadal 
adreçat a tots els nens i nenes del municipi. 

LLAR D’AVIS DELS PALLARESOS
Entitat fundada al voltant dels anys 60 i dirigida en junta 
directiva pel seu president Elies Torres,  el seu secreta ri 
Norbert Parera, tresorer i altres vocals. Durant aquest any 
2007 hem fet diversos actes destinats principalment als 
nostres associats. Al carnaval vam gaudir d’un dinar i d’una 
festa. Diversos berenars i sopars incloent el dinar de ger-
manor. També vàrem fer una excursió de dos dies a la Vall 
de Tena (Sabiñánigo). Entre d’altres projectes ens queda per 
celebrar la sortida prèvia al Nadal, fent una visita a l’Espluga 
de Francolí, una visita al Museu de l’agricultura i un gran 
dinar amb ball inclòs per acabar un gran dia de festa.
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NOTICIES
Aclariment butlleti ADMC

El passat mes de novembre, vàrem rebre a les 
nostres cases un butlletí editat per l’agrupació de-
mocràtica (ADMC), on s’afirmava que en el servei 
de recollida d’escombraries “no es respecta el medi 
ambient, ja que els veïns fem una separació dels 
residus i tots els residus es porten a incinerar”.  A 
part d’això també feia referència al fet que la re-
collida del rebuig tenia una freqüència de dos dies 
a la setmana.
Des de l’Ajuntament s’entén que aquestes informa-
cions havien d’haver estat contrastades abans de 
publicar-se donada la gravetat de les acusacions, 
per tant, invitem a les persones que van editar 
aquest butlletí a presentar les proves dels fets que 
denuncien, per posar-les en mans dels nostres ser-
veis jurídics i poder iniciar les accions correspo-
nents. En el cas que la informació no fos certa, 
exigim una rectificació immediata, donat que els 
veïns mereixen conèixer la realitat d’aquest cas. 
Per avançar en el tema, l’Ajuntament ha demanat 
a l’altra part implicada, el Consell Comarcal i a 
l’empresa FCC un informe tècnic per aclarir concep-
tes. L’informe entregat diu el següent:  

• Respecte a l’afirmació de la revista que ens ocupa 
que hi ha poca freqüència de recollida de rebuig 
(afirma que és recollida 2 dies a la setmana) s’ha 
d’indicar que no s’ajusta a la realitat. La fracció re-
buig es recull els dilluns, els dimecres i els divendres, 
i es pot acreditar mitjançant els “partes de treball” 
de l’empresa.
• Pel que fa a l’afirmació que diu que “els veïns fem 
una separació dels residus i tots els residus es por-
ten a incinerar” s’ha de dir que no és així:
Pot crear confusió el fet que es vegi que el mateix 
camió, en hores diferents, tant recull rebuig com 
paper o envasos. Els vehicles estan adaptats per 
a recollir totes i cadascuna de les fraccions. Així, 
un camió pot fer pel matí el servei de Pallaresos 
d’envasos, i el mateix, per la tarda, un cop buit dels 
envasos, fer el servei de paper.
Cal indicar que només el rebuig és dut a incinerar 
o a un abocament controlat i legalitzat. El paper és 
dut a una planta autoritzada per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya i consorciada a ECOEMBES. El vi-
dre és dut a una planta autoritzada per l’Agència de 
Residus de Catalunya i consorciada a ECOVIDRIO. I 
els envasos són duts a una planta autoritzada per 
l’Agència de Residus de Catalunya i consorciada 
així mateix a ECOEMBES. En totes i cadascuna de 

la plantes es fan caracteritzacions per veure el grau 
d’impropis que cada fracció duu, i estem en condi-
cions d’afirmar que no es barregen.
També cal dir que si això fos cert, l’Ajuntament hau-
ria de pagar molt més pel servei, doncs eliminar una 
TM de rebuig (el que va a incinerar) costa 72,50 € 
més IVA, i en canvi té un cost zero per l’Ajuntament 
el servei de recollida i gestió del paper, del vidre i 
dels envasos.
De gener a agost de 2007 (últim més amb da-
des processades) al municipi s’han recollit un total 
de 46,08 TM de paper provinent d’àrees soterra-
des; 37,24 TM de vidre; i 69,66 TM d’envasos. Si 
s’haguessin incinerat l’Ajuntament hagués tingut una 
despesa afegida d’11.867,42 €

Tarragona, 7 de novembre de 2007

Tarja de l’EMT subvencionada 
per als jubilats

Des del 7 de novembre de 2002, totes les 
persones de mes de 65 anys o pensionistes 
poden gaudir de la tarja de lliure circulació de 
l’empresa de Transports de Tarragona (EMT) per 
desplaçar-se gratuïtament per la ciutat. El cost 
d’aquesta tarja és de 18 €,  dels quals 12 € són 
subvencionats per  l’Ajuntament i l’interessat, 
doncs, només ha d’abonar-ne 6 €. Per a més 
informació podeu posar-vos en contacte amb 
les oficines de l’Ajuntament dels Pallaresos.
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Xerrada informativa
La regidoria d’hisenda ha organitzat una xe-
rrada informativa amb el títol “testaments, 
herències, llegítimes i impostos”. La ponència 
anirà a càrrec del Sr. Francesc Poy Martí, coor-
dinador de gestió tributaria de la direcció ge-
neral de tributs de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: saló de plens de l’Ajuntament el dia 
25 de gener a les 19.30 h (Av. Catalunya, 8)



NOTICIES
El trasllat de l’Ajuntament

El passat dia 15 i 16 de novembre l’Ajuntament 
dels Pallaresos es va traslladar a les noves de-
pendències municipals, l’antic Ajuntament estava 
situat al C/ Alt, 23 i actualment està situat a 
l’Avinguda Catalunya, 8. 
Fer el trasllat d’un edifici sencer és realment 
una feina laboriosa i complicada, però amb la 
col·laboració de tots els treballadors de les ofici-
nes, l’agutzil, el personal dels plans d’ocupació i 
la brigada municipal, als quals volem agrair públi-
cament el seu esforç i la seva paciència, ha estat 
tot un èxit i l’únic que s’ha extraviat han estat 
unes tisores que segur que surten en algun o 
altre racó. El dia 19 l’Ajuntament ja funcionava al 
100% i encara que hi ha alguna cosa que manca  
perfilar, actualment s’està funcionant amb total 
normalitat.
La inauguració del recinte es farà properament i 
tothom estarà convidat a l’acte.

Del 19 de desembre al 20 de 
gener, activitats festives i 

culturals a l’envelat
Amb l’objectiu d’oferir un programa d’activitats 
festives i culturals al llarg de l’any, des del 19 
de desembre fins al 20 de gener s’ubicarà un 
envelat, condicionat amb calefacció, a la pista 
poliesportiva del carrer de Tarragona el qual a 
més de l’acte central de la Festa de Cap d’Any 
(veure informació a la contraportada) acollirà 
entre d’altres: una trobada de corals, un recital 
de poesia, un concert de cambra, una exhibició 
de judo, un concert d’òpera i  els actes de les 
Festes de Sant Sebastià.

Programa de festes de Nadal, Cap d’Any, 
Reis i Sant Sebastià *

Dimecres 19 de desembre, a les 17 h, a 
l’envelat: Trobada de corals.
Dijous 20 de desembre, a les 9.30 h, a l’envelat: 
Cantada de nadales dels alumnes, obra de teatre 
i patges reials, a càrrec del CEIP els Pallaresos.
Divendres 21 de desembre, a les 9.30 h a 
l’envelat: Cantada de nadales del CEIP Sant Se-
bastià. 
Els dies 27, 28 i 29  de desembre, de 10 a 13 
h i de 16.30 h a 18.30 h, al CEIP Sant Sebastià: 
Parc de Nadal.
Dilluns 31 de desembre, a les 21.30 h, a 
l’envelat: Festa de Cap d’Any.
Dissabte 5 de gener: Cavalcada de Reis. Re-
partiment de regals a l’envelat.
Diumenge 6 de gener, a les 12 h, a l’envelat: 
Concert del Cor de Cambra de Vila-seca.
Divendres 11 de gener, a les 20 h, a l’envelat: 
Recital de poesia i concert del cantautor José 
Hernando. El recital de poesia anirà a càrrec 
del col·lectiu literari: Rates de Biblioteca de To-
rredembarra, l’Agrupació Literària de Constantí i 
diversos poetes de les nostre terres.
Dissabte 12 de gener, a l’envelat: Exhibició de 
judo.
Diumenge 13 de gener, a l’església: Concert 
d’òpera.
Dissabte 19 de gener i diumenge 20 de ge-
ner, a l’envelat: Festa Major de Sant Sebastià.

* Consultar a l’Ajuntament el programa definitiu

Si ets afeccionat a la fotografia, i vols 
que la teva imatge sigui la portada d’un 
dels pròxims butlletins, pots portar les 
imatges en format digital jpg, a resolució 
de 300 pixels per polzada i a tamany Din 
A4 a les oficines de l’Ajuntament.
L’únic requisit que es demana és que la 
imatge estigui relacionada amb el nostre 
municipi.
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GRUPS
Entesa amb les persones

Després dels excel·lents resultats 
obtinguts a les darreres eleccions 
municipals, la nostra agrupació va 
tenir clara des de bon comença-
ment quina era la línia d’actuació. 
El plantejament a l’hora de pactar 
per obtenir un govern estable va 
ser en tot moment el mateix; trac-
tar de trobar una entesa, posant 
les persones per davant dels partits 
que representaven. Per nosaltres 
era bàsic formar un grup de treball 
que pogués desenvolupar una tasca 
en equip, mirant el  benefici conjunt 
del nostre poble. Pensem que amb 
l’actual equip de govern això s’ha 
aconseguit amb escreix i  no tenim 
cap dubte que el pas del temps ens 
omplirà encara més de raó.
Aquest butlletí que teniu avui a les 
mans, té per nosaltres un valor afe-
git de satisfacció, ja que esdevenia  
un dels punts pel qual vàrem apos-
tar més fort al nostre programa 
electoral. La informació, representa 
en l’època que ens toca viure un 
dels elements més importants de 
la societat, de fet estem vivint en 
els últims anys una important revo-
lució en aquest sector. Ajuntament 
i veïns, han d’anar de la mà, per 
poder dissenyar l’entorn que tots 
volem i per això és necessari te-
nir eines com aquesta que s’inicia, 
que ens posin en contacte i ens 
ajudin a conèixer més els uns als 
altres. La comunicació en qualse-
vol de les seves manifestacions, ha 
de ser el canal pel qual ens hem 
d’interrelacionar, i a partir d’aquí 
poder construir l’essència de poble 
que en aquest municipi degut al rà-
pid creixement i les circumstàncies 
atípiques de la seva composició, 
encara no hem pogut aconseguir.
Finalment, volem manifestar el nos-
tre agraïment a tothom pel recol-
zament rebut, i desitjar-vos unes 
bones festes i  bon any 2008.

Agrupació electoral 
Gent dels Pallaresos

Seny i coherència
Que les dones i homes de CiU són dones i ho-
mes de seny ho han demostrat al llarg de la his-
tòria recent del nostre país, ja sigui al govern de 
la Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals..., i 
acabant o començant en els Ajuntaments que és 
el nostre cas, però també al carrer.
Després de les eleccions municipals del passat 
27 de maig, enteníem que Els Pallaresos havia de 
trencar la línia d’aquests darrers anys durant els 
quals, CiU havia intentat amb seny i coherència 
tirar endavant el seu grau de responsabilitat i 
que, per raons de tots conegudes i tristes, no va 
poder fer-ho.
El poble necessitava i necessita estabilitat i conti-
nuïtat en els càrrecs polítics municipals, i aquesta 
va ser la principal i única premissa irrenunciable 
de CiU des del primer moment i es va oferir a 
proporcionar-la. No vàrem donar cap xec en blanc 
ni signar cap pacte que no impliqués un compro-
mís decidit amb Els Pallaresos i l’estabilitat, això 
va costar sacrificis personals per part de CiU, però 
es varen fer per be del poble. L’Ajuntament no pot 
ser escenari de lluites de caire personalista o de 
grups d’interessos, ni d’origen partidista que tenen 
l’origen en despatxos llunyans, el nostre Ajunta-
ment és de tota la gent de Els Pallaresos.  
No vàrem voler entrar en estèrils discussions amb 
aquells que només tenen arguments per dividir el 
món en dretes i esquerres, malgrat l’entossudiment 
d’alguns, perquè ho fan pensant en interessos de 
partit i personals i no en el benestar de la ciuta-
dania. Aquests darrers anys hem demostrat que la 
nostra política estimulava el progrés i l’estimació 
a Els Pallaresos per davant d’etiquetes i qüestions 
personals.      
Els Pallaresos necessita que se sumin esforços 
per construir el futur, no per garantir llocs de 
treball de polítics, tècnics i grups d’interessos. 
L’Ajuntament no és una agència de col·locació 
ni una font de negoci. És una eina per millorar 
la qualitat de vida de les persones, i CiU només 
es volia entendre amb aquelles formacions que 
entenguessin aquesta premissa. No va ser fàcil!        
A CiU ens refermem en la idea que podem repre-
sentar molta més gent de la que finalment ens 
ha votat. CiU volia ser la garantia, des del govern 
o des de l’oposició, que l’Ajuntament treballés per 
construir un poble d’excel·lència per a tothom, 
sense sectarismes ni exclusions. 
CiU lamenta la pèrdua de pluralitat en els plens, 
malgrat la diversitat de candidatures. Des del 
convenciment que hi ha més aspectes que ens 
uneixen que no ens separen, apostem per es-
tendre ponts amb totes les organitzacions que 
creuen en el poble, que han treballat honesta-
ment per un objectiu noble.      
Finalment, volem expressar el nostre agraïment 
a totes les persones que ens han votat, amb 
el convenciment que som la força política que 
té un mandat més clar de la ciutadania. Aquest 
mandat és continuar treballant per Els Pallaresos, 
essent capaços de compartir amb altres la feina 
iniciada.

Bones festes i bon any 2008

Compromís amb la ciutadania

El primer que voldria remarcar per in-
troduir l’article del nostre grup d’ICV és 
agrair el suport que ens donàreu a les 
passades eleccions i dir-vos que som un 
partit que compleix el seus compromisos 
i que, malgrat la situació econòmica que 
hem heretat, els complirem. 
Hem iniciat una nova etapa al nostre po-
ble i volem, sobretot, aplicar seny. Els 
Pallaresos ja no és el cortijo de ningú i 
volem incidir decididament per dotar el 
nostre municipi de tots aquells equipa-
ments que necessiten els ciutadans i ciu-
tadanes perquè som una clara proposta 
de progrés. Mireu, la capacitat de gestio-
nar econòmicament un municipi és bàsica 
i fonamental per aconseguir una millor 
redistribució dels recursos i optimitzar-los. 
Creiem en un poble descentralitzat, fent 
arribar els serveis allà on estiguin els veïns 
i veïnes, estem treballant en aquesta línia 
per dinatmitzar EL CONJUNT DEL POBLE, 
tots fem poble, tots fem Els Pallaresos.
Hi ha molt a fer, en som conscients, hi ha 
una manca d’equipaments que el municipi 
necessita des de fa molt de temps i que 
els veïns reivindiquen des de fa anys. No 
som un partit que vengui fum i us asse-
guro que tots aquest serveis es duran a 
terme. Des d’aquestes línies us donem no-
vament el nostre compromís. Molts polítics 
arriben a governar i ho fan d’esquenes a 
la ciutadania, aquest no és el nostre cas. 
Perquè un poble avanci hem de sumar es-
forços i aquí és on us demano que doneu 
suport a través del teixit social del nostre 
municipi. Des de les associacions veïnals, 
des dels col·lectius, des de les agrupacio-
ns, tots hem de posar fil a l’agulla per fer 
del nostre poble un model a seguir. 
Volem agrair públicament la gran tasca 
que estan fent tots els col·lectius i entitats 
del municipi ja siguin veïnals, esportives, 
culturals, etc., en la dinamització a la qual 
abans em referia perquè volem un poble 
viu i sense vosaltres no seria possible. 
Així, doncs, el nostre reconeixement, te-
niu el nostre suport i sobretot  MOLTES 
GRÀCIES!
En nom de la meva companya Inma Sán-
chez i en el meu propi, bones festes i 
bon any.

Salut.

Carles Vidaller Espinosa
Portaveu del Grup Municipal d’ICV

GP CiU ICV
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MUNICIPALS
Benvolgut/da veí/ïna,

Avui comença aquest butlletí municipal, i 
des d’ADMC volem felicitar a l’equip de 
govern per sumar-se a la proposta que 
ja fa uns mesos que vam començar des 
d’Agrupació Democràtica amb el nostre 
butlletí, i d’aquesta manera informar als 
veïns del municipi del que succeeix al 
nostre Consistori.
Nosaltres entenem de la importància 
d’informar als veïns per mirar d’aconseguir 
que la ciutadania s’impliqui més amb 
la política municipal, ja que des de fa 
temps es ve observant un desencís ge-
neral, que es fa cada cop més patent en 
època electoral, amb molt poca partici-
pació ciutadana.
Cal dir que al passat Plenari Municipal, 
Agrupació Democràtica va votar en con-
tra del Reglament proposat per l’equip de 
govern, ja que presentava moltes man-
cances, i no definia d’una manera clara, 
quin és el sentit d’aquesta publicació, 
una publicació que ha de ser una eina 
d’informació municipal, i no el que pot 
acabar sent, una eina de propaganda 
electoral. Cal recordar que aquesta pu-
blicació surt dels diners de tots els veïns 
del municipi. 
ADMC només va votar en contra del Re-
glament, tal i com va estar presentat, i 
degut a la negativa per part de l’equip 
de govern en modificar els articles que 
podien generar dubtes. Mai votaríem en 
contra de la publicació d’un butlletí mu-
nicipal.
Hem de ser crítics amb la manera d’actuar 
que està prenent l’equip de govern dels 
Pallaresos, negant la possibilitat de tenir 
una informació objectiva, ja que aquest 
equip de govern prefereix el control de la 
informació, que no fer partícips d’aquesta 
nova etapa a tots els grups municipals, 
no només amb un espai reservat pels 
diferents grups municipals, sinó fent que 
participessin a l’elaboració del butlle-
tí municipal que avui comença. L’equip 
de govern prefereix que els regidors que 
pertanyem a l’oposició no formem part 
del Consell de redacció.
Volem aprofitar aquest espai per dema-
nar a l’equip de govern que es replante-
gi la manera d’actuar, i encara que no 
estem d’acord amb totes les actuacions 
que portin a terme des de l’equip de 
govern, no dubtin a comptar amb tots 
els grups municipals per mirar d’arribar al 
màxim de consens possible, ja que això 
és la democràcia.

Avui em complau poder dirigir-me 
a tots vosaltres, veïns del nostre 
poble, des d’aquest nou Butlletí Mu-
nicipal que es posa en marxa desde 
l’Ajuntament. La gent d’ A.I.P, estem 
convençuts que tenir una línia de 
comunicació oberta i fluïda entre els 
representants municipals i els veïns, 
és d’allò més important i necessari, 
i avui  comencem a poder gau-
dir d’aquesta eina de comunicació.  
Una altra cosa és com s’ ha fet i 
es fará en un futur  aquest Butlletí  
degut a l’opacitat  i prepotència de-
mostrada per part de la majoria de 
membres de  l ‘equip de govern. I 
dic la majoria  perquè  tot  s’ha de 
dir, alguns d’ells intenten apropar-
se  als membres de l’oposició, gest 
que és d’agrair  i que fins ara,  els 
que se’ns han acostat, han rebut 
tot el nostre suport.  Aquest su-
port i aquesta col·laboració forma 
part del tarannà de la gent d’A.
I.P. , i nosaltres volem  trencar  la 
manera de fer govern  que es ve 
practicant desde fa anys al nostre 
poble. No creiem en les baralles, en 
les grolleries, en els enfrontaments 
personals que porten els nostres 
regidors a fer dels Plens Munici-
pals un circ d’allò mes vergonyós. 
Creiem i practiquem la política de 
cordialitat, de conciliació i d’unió, 
per tirar endavant un sol objectiu: 
el nostre poble. Realment esperem 
i desitgem que avui sigui l’inici d’un 
canvi en el tarannà de l’ equip de 
govern del nostre Ajuntament i que, 
a partir d’ara, emprenguin el camí 
de la cooperació i del diàleg amb 
totes les forces polítiques per dur a 
terme aquest projecte que de ben 
segur a tots ens il.lusiona,i que és 
fer que els nostres veïns es sentin 
orgullosos del seu poble. 

Xavier Marcos 
Regidor d’A.I.P.  (Agrupació Indepen-
dent de Els Pallaresos)
xmarcos@elspallaresos.cat

ADMC AIP

NOTA:
Els Grups Municipals 

del PSC i PP, 
no han 

entregat escrit per 
aquesta secció



Forn Pastisseria Cafeteria 
“Maria Cinta Piñana 

Bertomeu”
 venda de pa i pollastres a 

l’ast
L’horari d’atenció 

al públic és:
De Dilluns a Divendres de 

7h a 14h 
i de 16:30h a 20:30h
Dissabtes de 7h a 14h

Diumenge de 8h a 14:30h
Avda: Parlament s/n Local 

1 i 2 

Nom: Miquel Alimentació  

“suma”
L’horari d’atenció al 

públic és:
De Dilluns a Dissabte 

de 9h a 21h

Adreça: c. Maragall, 9 
Telèfon: 977 626 507

Nom: Perruqueria Unisex 
“COP DE PINTA”

Realitza aquesta activitat 
desde fa uns 6 anys

L’horari d’atenció al públic és:
De Dimarts a Divendres

 de 9 a 18h
Dissabtes de 9 a 14h
C. Corts Catalanes 6-B 
Telèfon: 977 62 63 59
Mòbil: 629 47 21 90

Perruqueria Unisex-Estètica
“CARMEN”

Realitza aquesta activitat 
desde fa uns 13 anys

L’horari d’atenció al públic és:
De Dimarts a Divendres de 9 
a 12.30h i de 15 A 19:30h

Dissabtes de 9 a 12:30h i de 
16 a 19:30h

av. Parlament 1 Local 3 
Telèfon: 977 62 63 20
Mòbil: 653 66 40 79

“PAPERERIA IMPERI”

Activitat : Papereria i objectes 
de regal

L’horari d’atenció al públic és:
Dilluns: 8h a 13,30h

Dimarts a Dissabte de 8h a 
13:30h y de 17h a 20:30h
Diumenges: de 9h a 14h

Adreça: Parlament Local 6-7 
Telefon: 977 626 903

 Centre Veterinari 
“ARBOR”

Realitza aquesta activitat 
desde fa uns 10 anys

L’horari d’atenció al públic és:
De Dimarts a Divendres de 16 

a 20h
Dissabtes i diumenges de 10 

a 13h
Adreça: c/ Maragall 

Telèfon: 977 65 22 59
Mòbil: 638 41 53 34
Mail: arbor@tinet.org

COMER
Aquesta secció, preten donar a conèixer els nostres 
comerços i empreses a tot el municipi. La nostra 
intenció es utilitzar aquest espai per  promocionar 
l’activitat empresarial del poble, en molts casos des-

coneguda pels veïns. Es per això que en cada butlletí  
farem la presentació per zones de totes aquestes 
activitats. En aquest primer número, mostrem els co-
merços localitzats a l’urbanització jardins imperi.

Ç
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L’ENTREVISTA
Manuel Álvarez Crespo “NAPI” • Caricaturista

“En una nit vaig fer 100 
caricatures sense parar”
Lloc de Naixement: San Sebastián (Guipúzcoa)
Data: La del meu PIN
Casat? No, Caçat
Fills? No, Filles

Quants anys fa que vius a Pallaresos i per què vas 
escollir aquest Municipi?
Ja fa 18 anys que estic aquí amb la família. El vam triar 
perquè teníem (tenim) amics i ens agradava (agrada) el 
contacte amb la natura.

Quin ha estat l’últim llibre que has llegit?
“El Buda de la Risa” : Va sobre un monjo vagabund que 
troba la il·luminació sota un pont, un dia de tempesta, 
després de sentir un tro.

Si t’haguessis de perdre, on ho faries?
A qualsevol lloc a prop del mar, sense massificació, ni 
contaminació (existeix això, on?)

Quines son les teves aficions?
M’agrada anar amb moto, jugar als escacs, nedar, una 
bona teca, la “birra” amb els amics, etc.

De tot el que suposa la teva professió què és el 
que més t’agrada: Dibuixar, fer crítiques contructi-
ves o la crítica als polítics?
No entenc el dibuix sense humor i la crítica ben entesa, 
per això m’agrada la caricatura.

La crítica de la societat per mitjà de l’humor, creus 
que és una eina eficaç?
És una eina, no sé si eficaç.

Si haguessis de fer una crítica del municipi en que 
t’inspiraries?
En la recollida de brossa, l’urbanisme, el trànsit, servei 
d’autobusos, la falta d’activitats per a joves, en fi....

Quin ha estat el repte més difícil que t’han propo-
sat?
Aquesta entrevista: exposar-me davant els veïns...Buf! Quina 
vergonya!

Quin és el record més agradable de la teva carrera?
En són molts. El record i el rècord van units en un nit 
d’estiu a Salou, quan vaig fer 100 caricatures sense parar! 
El llapis anava sol.

Ens dedicaries una vinyeta per l’estrena del Butlletí 
Municipal que coincideix amb la del nou edifici de 
l’Ajuntament?
Amb molt de gust, Salut i Força!
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