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serveis

  TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL

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

www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@pallaresos.cat

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

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

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

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

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

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

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org

HORARI D’AUTOBUSOS     

La recollida de volumino-
sos (mobles, electrodomès-
tics, etc.) serà els dies in-
dicats al calendari, encara 
que abans heu de trucar a 
l’Ajuntament per indicar qui-
nes són les andròmines i 
el carrer on s’ha de fer la 
recollida.
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Fa tot just un any, aquest municipi no tenia cap 
instrument de comunicació capaç de relacionar els 
diferents sectors  socials que el conformen. 
El compromís en l’acció de govern era la creació  primer 
d’un butlletí d’informació municipal i posteriorment  
d’un portal  web de gestió pròpia, que ens permetés 
definir un estil personalitzat i independent. Aquest 
segon objectiu és avui una realitat.
La nostra idea ha estat trencar amb l’estereotip 
de municipi petit i crear un perfil propi fresc i de 
qualitat, que ens diferenciï d’altres ofertes. Creiem 
que hem aconseguit engegar un web engrescador 
que vol oferir quelcom diferent del que podem trobar 
a la majoria dels formats actuals del seu gènere.

Aquest és un projecte molt treballat i fet a consciència, 
que ha buscat dissenyar uns continguts atractius i 
de fàcil navegació per als usuaris, però sense perdre 
de vista l’objectiu pretès inicialment: oferir  serveis i 
informació als ciutadans del municipi.
Entre els diferents elements que integren el web, 
cal destacar els mòduls destinats a notícies, els 
de comerços i entitats; on s’oferirà tota l’oferta 
comercial, cultural i social; un butlletí electrònic que 
permetrà mitjançant una simple subscripció rebre 
totes les notícies destacades que afectin el municipi; 
agenda d’actes, enquestes, comunicació directa amb 
l’Ajuntament, tràmits i gestions; amb la possibilitat 
de descarregar documents i estalviar-nos visites 
innecessàries a l’Ajuntament, galeria de fotos dels 
diferents actes celebrats, etc.
Tot això per començar, però la nostra voluntat és 
que aquest format possibiliti una evolució  per tal 
d’anar-se adaptant a les nostres necessitats futures, 
i aquest és el repte que us proposo: aconseguir  
entre tots, que aquest web que avui  presentem, 
sigui  el punt de partida d’un espai interactiu molt 
millor el dia de demà.

Salutacions.

Jordi Pardo Gimeno
Regidor d’Hisenda, Comunicació 
i Medi Ambient

L’ESPAI DEL NAPI



Retirada la canonada d’uralita que fa més de 20 anys 
duia aigua fins a la xarxa de Tarragona

Franges perimetrals de seguretat 
a les urbanitzacions del municipi
L’Ajuntament ha iniciat la neteja de terrenys al voltant de les 
urbanitzacions per tal de fer complir la normativa vigent en 
matèria de risc d’incendis. Aquestes franges comprenen la 
neteja  d’un perímetre de 25 metres entre els habitatges i les 
zones forestals per tal de reduir el risc per als veïns en cas 
d’incendi forestal.
Els treballs comprenen tant la neteja del sotabosc com del 
volum de pins per tal de reduir el risc de propagació del foc. 
Aquesta línia perimetral actua com a tallafoc, evitant que un 
possible incendi arribés de manera descontrolada a la porta 
de les cases.
Per tal de fer front a l’important despesa econòmica que 
comporta la realització d’aquestes actuacions, l’Ajuntament 
s’ha acollit a les subvencions ofertes pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat, fet que possibilitarà que una part 
important del total de l’operació s’obtingui via ajut.
Així mateix, el passat més de juliol l’Ajuntament va fer el 
repartiment d’uns tríptics informatius sobre les actuacions i 
recomanacions que s’han de portar a terme per part dels 
ciutadans en cas d’incendi.

medi ambient
Ha estat retirada la canonada que, fins a l’arribada 
del minitransvasament de l’Ebre, abastia d’aigua po-
table Tarragona gràcies als recursos dels pous dels 
Pallaresos. Tenia 1 quilòmetre de llargada i anava 
paral·lela a la carretera que uneix el centre dels 
Pallaresos amb el barri tarragoní de Sant Salvador- 
TP-2235 -.

material contaminant
Les tasques de retirada s’han fet a petició de 
l’Ajuntament, que considerava necessari eliminar el 
tub ja que estava fet de fibrociment (conegut com a 
uralita), un material que presenta risc de contamina-
ció per la presència d’amiant. A causa del perill que 
representa aquest material, Ematsa va contractar els 
serveis d’una empresa especialitzada en la retirada 
i el tractament posterior de la uralita. La perillositat 
del material també obligava a allargar els treballs, ja 
que els operaris tan sols hi podien treballar quatre 
hores al dia en contacte amb ell.
La canonada, que es va construir als anys setanta, 
estava en desús des que el 1989 es va constituir 
el Consorci d’Aigües de Tarragona i es va produir 

l’arribada d’aigua provinent del riu Ebre a la capital 
de la demarcació. Abans, la infraestructura oferia ai-
gua potable a Tarragona, on els recursos de la xarxa 
local presentaven un alt índex de salinització. El tub 
estava soterrat en alguns trams del recorregut.
El regidor de Medi ambient, Jordi Pardo, ha mostrat 
el seu agraïment a l’empresa EMATSA, per la seva 
col·laboració en fer complir la petició de l’Ajuntament, 
ja que des de la primera conversa que es va man-
tenir, van entendre la postura de l’Ajuntament i han 
complert els terminis que es van donar per tal de 
retirar-la.
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medi ambient
L’Ajuntament dels Pallaresos fa-
cilitarà una mica més el reciclat-
ge als seus veïns. Tots aquells 
residents que es presentin al 
consistori amb el rebut de la 
taxa d’escombraries d’aquest 
any rebran a canvi unes bosses 
de tela reutilitzables per poder 
separar les fraccions reciclables 
a casa. La mesura s’emmarca 
dins de la  campanya de fo-
ment de la recollida selectiva 
que porta per títol Recicla, és 
vida.

Entre altres objectius, la Regi-
doria de Medi Ambient vol con-
tribuir també a que els palla-
resencs facin un millor ús dels 
contenidors soterrats, ja que 
actualment molts opten per 
deixar la brossa fora dels re-
ceptacles, una actitud que si 
no s’atura, pot encarir el rebut 
de la brossa en el futur.

El tríptic informatiu de la cam-
panya, que s’ha distribuït en-
tre els habitants del municipi, 
ofereix també informació sobre 
els tipus de brossa que admet 
cada contenidor, sobre el ser-
vei de recollida d’objectes do-
miciliaris i la deixalleria mòbil, 
on els veïns poden dur-hi vi-
dres, roba, olis, petits electro-
domèstics, pintures, bateries o 
aerosols.

Actualment, al municipi tan sols 
es recicla un 25% del total 
d’escombraries que es generen, 
tot i que aquesta proporció po-
dria arribar fins al 80%.

L’Ajuntament regala bosses als veïns per tal de 
fomentar el reciclatge

La finalitat és que la població 
millori l’ús dels contenidors 
soterrats i integrar laboralment 
a persones amb dificultats.
 
El contenidor soterrat queda més in-
tegrat a l’entorn urbà i permet el seu 
ús a qualsevol hora del dia, però 
part dels usuaris no l’utilitzen ade-
quadament, la qual cosa fa que no 
se’n tregui tot el profit de la recolli-
da selectiva i del reaprofitament de 
determinats tipus de deixalles amb 
perjudicis econòmics i al medi am-
bient. Per a superar aquest problema, 
el Consell Comarcal del Tarragonès 
ha ofert als municipis la contractació 
d’una persona encarregada de vet-
llar per les àrees soterrades, amb la 
funció d’informar i inculcar al veïnat 
com s’han de dipositar les deixalles i 
mantenir les àrees netes, tot avisant, 
si s’escau, a l’empresa adjudicatària, 
en cas de ser necessària una actua-
ció d’urgència.

Aquests treballadors són contractats 
pel Consell Comarcal del Tarragonès, 
entre persones amb dificultats sin-
gulars, residents a cadascun dels 
municipis i amb l’objectiu comple-
mentari d’integrar-les  laboralment. El 
75% de l’import d’aquesta despesa 
–uns 110.000 €- està subvenciona-
da pel Consell Comarcal, per la qual 
cosa cada ajuntament només hau-
rà d’abonar un 25% del cost real 
d’aquest servei. Actualment, els mu-
nicipis adherits són Vespella de Gaià, 
la Riera de Gaià, la Nou de Gaià, 
Altafulla, el Morell, Vilallonga del 
Camp, la Secuita, Perafort, Constantí, 
Salomó, la Pobla de Montornès i els 
Pallaresos.

Educadors per informar de la recollida 
selectiva
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L’IES Els Pallaresos obrirà les seves portes aquest nou 
curs escolar 2008-2009 en uns mòduls que s’han 
situat a l’avinguda de Catalunya, al costat del CEIP 
Sant Sebastià, fins que es construeixi en aquest mateix 
lloc l’edifici definitiu. La regidora d’Ensenyament, Inma 
Sánchez, ha explicat que l’èxit de les inscripcions ha 
fet replantejar la previsió inicial i finalment es comptarà 
enguany amb dues línies de primer i dues de segon 
d’ESO (en un principi només s’havia previst una línia de 
segon). Actualment, hi ha 93 alumnes matriculats, 58 a 
primer i 35 a segon. Els estudiants que cursaran primer 
d’ESO procedeixen majoritàriament de les escoles de 
primària dels Pallaresos, el Catllar i la Secuita, que, 
juntament amb l’escola primària de Perafort, seran els 
centres que quedaran definitivament adscrits al nou 
institut.
El centre comença amb 4 mòduls on hi ha 4 aules de 
classe, una aula taller, una aula de laboratori, una aula 
d’informàtica, un espai per a menjador (que funcionarà 
fora d’horari de menjador com a aula d’audiovisuals 
o de suport), els despatxos, la secretaria i la sala de 
professors, i un cinquè mòdul amb dutxes i vestidors.
La directora de l’IES Els Pallaresos, Paloma Sánchez, ha 
destacat que els principis pedagògics que orientaran 
el projecte educatiu del centre estan encaminats a 
proporcionar una formació integral de l’alumne, tenint 
en compte el conjunt de les seves potencialitats i el seu 
ritme d’aprenentatge, així com la seva dimensió social i 
els seus interessos. “Volem una educació dels alumnes 
en llibertat, que els faci autònoms i responsables per 
afrontar el seu futur. Una educació basada en la 
tolerància i en el respecte a l’altre i al medi ambient. Una 
educació basada en l’esforç, la disciplina i l’exigència 
personal. Una educació que fomenti la participació, el 

diàleg, la implicació i el compromís de millorar la nostra 
societat”.
Paloma Sánchez també ha explicat que treballaran 
per a una bona convivència del centre, potenciant un 
ambient familiar i de corresponsabilitat i vetllant per 
una organització que faciliti l’atenció individualitzada i 
el seguiment continu de l’alumne, el treball en equip del 
professorat, la reflexió, el consens i l’avaluació contínua 
de la pràctica docent.
A més, l’IES mantindrà una col·laboració periòdica 
amb les escoles de primària adscrites al centre amb 
l’objectiu de donar continuïtat al procés educatiu de 
l’alumne i fomentarà la participació de tota la comunitat 
educativa en el projecte educatiu del centre.
En relació a l’educació i la formació dels nois/es, 
la directora del nou IES ha assenyalat que aquesta 
és una tasca que ha d’estar compartida entre els 
diferents sectors que hi influeixen (famílies, escola, 
poble) cadascú en el seu àmbit d’influència. “L’objectiu 
és crear una xarxa estreta que comparteixi l’interès 
en la mesura de les seves funcions i possibilitats. En 
aquesta xarxa, els ajuntaments dels municipis de les 
escoles de primària adscrites al centre han de tenir 
un paper important, ja que la seva col·laboració des 
de les diferents regidories: d’educació, medi ambient, 
cultura, esports... pot esdevenir molt important. En 
el cas de l’Ajuntament dels Pallaresos, que és la 
població del centre, aquesta relació ens agradaria 
que fos molt estreta, més encara durant aquest 
període d’arrencada que tot just hem iniciat, i val a 
dir que fins ara, la predisposició i ajuda han estat 
immillorables. Comencem aquest curs amb el desig 
i la confiança que amb la col·laboració de tothom 
aconseguirem fer un centre educatiu de referència”.

L’IES dels Pallaresos obre portes amb dues línies de 
primer i dues de segon d’ESO
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Per a aquest nou curs esco-
lar 2008-2009, el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya ha reubicat i 
ampliat els mòduls del CEIP 
Els Pallaresos per fer front a 
l’augment d’alumnat, ja que 
enguany s’oferten places fins 
a segon de primària, i tenint 
en compte que els terrenys al 
costat del CEIP Sant Sebastià 
s’han destinat al nou IES, tal 
com ha explicat la regidora 
d’Ensenyament, Inma Sánchez.

Els 4 mòduls que integren el 
segon CEIP del nostre munici-
pi (2 de 150 m2 i 2 de 120 
m2) estan instal·lats en uns te-
rrenys cedits temporalment per 
l’Ajuntament entre la Casa de 
la Vila i la pista poliesportiva, 
a l’avinguda de Catalunya.

En total, utilitzaran aquestes 
instal·lacions 81 alumnes dis-
tribuïts de la següent mane-
ra: 2 classes de P3 amb 28 
alumnes, 24 a P4, 8 a P5, 9 a 
primer i 12 a segon.

La regidora d’Ensenyament ha 
comentat que aquest mes de 
setembre l’Ajuntament espera 
mantenir una reunió amb el 
director territorial d’Educació 
de la Generalitat a Tarrago-
na per concretar el projecte 

de l’edifici definitiu del CEIP 
Els Pallaresos, a la urbanitza-
ció Jardins Imperi, perquè els 
pressupostos de la Generalitat 
del 2009 ja puguin incloure la 
seva construcció.

Els 81 alumnes del CEIP Els Pallaresos començaran el 
curs en uns nous mòduls al costat de l’Ajuntament 

Ajuts per a llibres escolars

Per segon any consecutiu tornem a fomentar els ajuts escolars, les 
bases figuren a l’Ajuntament i el període màxim de presentació de 
la documentació serà el 15 de novembre de 2008, us recordem 
que és imprescindible que el nen pel qual es demana l’ajut escolar 
estigui empadronat desde fa com a mínim 1 any.



Aquest mes de juliol ha canviat la titularitat de 
la plaça de metge de família al nostre ambula-
tori. El mes de juny vam sofrir una certa ines-
tabilitat degut a que s’estava cobrint el període 
de vacances de la Dra. Roselló, abans de deixar 
la plaça definitivament. En aquests moments, 
la plaça ja té titular; des de primer de juliol 
el nostre nou metge és el Dr. Enrique Martín 
Arribas, llicenciat en Medicina i Cirurgia l’any 
1974 per la Universitat Complutense de Madrid. 
Compta amb una àmplia trajectòria professio-
nal, exercint com a metge de família des de fa 
20 anys a l’ABS Sant Salvador-Els Pallaresos i 
amb 15 anys d’experiència com a pediatra.

El Dr. Martín no és un desconegut aquí als 
Pallaresos, principalment pel fet de tenir una 
residència des de fa anys al poble.

La nostra principal preocupació era que aquest 
canvi fos el més beneficiós possible per al 
nostre CAP, i creiem que s’ha aconseguit. Des 
de l’àrea bàsica de SANT SALVADOR ens van 
assegurar que la plaça es cobriria en un termini 
mínim i amb el professional més idoni. Confiem 
que tothom rebi cordialment al Dr. Martín; ens 
consta que s’enfronta a aquesta nova etapa 
professional amb molta il·lusió. 
 
No voldriem deixar d’agrair el treball i la dedi-
cació d’aquests anys a la Dra. Rosselló; espe-
rem que aquesta nova etapa de la seva vida 
laboral a Barcelona li porti les satisfaccions que 
potser ja no podria trobar en el nostre petit 
ambulatori.

També ens agradaria fer una crida a aquells 
usuaris que per diversos motius no tenen donat 
d’alta el seu metge de família i pediatra al CAP 
dels Pallaresos; quants més usuaris siguem més 
força tindrem per defensar l’ampliació d’horaris 
i el desitjat segon titular.
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sanitat
Canvi de metge a l’ambulatori del municipi

Campanya de fumigació

Fa poc més d’un mes que s’ha començat la 
campanya de fumigació que l’empresa PALMA 
realitza cada any per encàrrec de l’Ajuntament. 
S’han realitzat actuacions tant preventives com 
les puntuals necessàries per eradicar tot tipus 
de plagues d’animals periodomèstics (escara-
bats, mosques, mosquits, rosegadors, etc..)

També s’han realitzat fumigacions extraordinàries 
per la proliferació de l’anomenada “mosca ne-
gra” que des de fa unes setmanes estava do-
nant mostres de la seva molesta i perjudicial 
presència. Es té constància que és un problema 
que afecta per igual a la resta de municipis 
veïns. Des de l’Ajuntament, s’ha notificat tant 
al Consell Comarcal, com al Departament de 
Sanitat perquè prenguin les mesures oportunes 
davant d’aquesta situació.

Recordem a tots els veïns que siguin coneixedors 
d’alguna incidència amb aquest tipus d’animals, 
tant a la via pública, parcs, etc., que ho posin 
en coneixement a les oficines municipals. Se 
li requeriran les seves dades, doncs la pròpia 
empresa fumigadora anirà als seu domicili per 
acabar amb el problema directament. Aquesta 
gestió està clar que no té cap cost.
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serveis públics
Durant aquest mes d’agost, s’han 
vingut desenvolupant treballs 
de neteja i condicionament de 
zones verdes i parcs públics de 
tot el municipi  per tal de donar 
resposta a la situació creada 
davant l’ajornament que han tingut 
les incorporacions del personal del 
SOC, previstos per al passat mes 
de juliol, i que no es produiran 
fins al mes de setembre.
L’Ajuntament va contractar els 
serveis d’una empresa externa 
per tal de poder garantir aquests 
treballs que no podien ser 
posposats per més temps degut, 
en part, al fet que les darreres i 
abundants pluges han accelerat el 
creixement de la massa herbàcia.

Neteja i acondicionament d’espais verds

Des de principi del mes de juliol 
està en funcionament la nova ofici-
na de Correus. Un cop finalitzades 
les obres d’adequació del nou em-
plaçament, el trasllat ha estat im-
mediat, doncs la precària situació 
de l’antic local era insostenible.
Aquest fet ha estat molt ben ac-
ceptat per l’equip de govern donat 
que les noves oficines tenen una 
accessibilitat adequada a tothom, a 
més a més de la gran superfície de 
la qual disposen per a distribució i 
emmagatzematge de paqueteria.
Havent parlat amb el personal de 
Correus destinat a l’oficina, sabem 
que estan molt satisfets amb el can-
vi, ja que compten amb uns mínims 
imprescindibles per a un bon clima 
de treball. Un cop resolt el proble-
ma del local, només esperem que 
des del servei de Correus se so-
lucioni el problema del repartiment 
existent i poder arribar a un acord 
per a l’ampliació d’horaris.

Nova oficina de Correus



cultura

El Passat 17 de maig de 2008 va tenir lloc la 
V Trobada Gegantera dels Pallaresos, amb la 
participació de 12 colles geganteres amb més 
de 300 geganters. En l’acte vam poder gaudir de 
l’estrena dels dos nous Gegants dels Pallaresos: 
Isidre i Rosalia als quals van apadrinar la Colla 
Gegantera de Molins de Rei (amb els seus Gegants 
en Bernat i Candelera).

10

V Trobada gegantera als Pallaresos
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El passat mes de novembre de 
2007 la Colla Gegantera dels Pa-
llaresos va tenir diverses reunio-
ns en les quals es va decidir la 
construcció d’una nova parella de 
gegants per tal de preservar els 
primers gegants: Vador i Tiana, 
els quals es troben en mal estat 
a causa de les nombroses sorti-
des que tenen. Doncs una de les 
finalitats de la Colla Gegantera és 
la de fer sortides arreu i fora de 
Catalunya representant el poble 
dels Pallaresos en les Trobades 
de Gegants i actes anuals de cai-
re geganter tan importants com la 
Ciutat Gegantera de Catalunya.
Es van tenir contactes amb 
l’Ajuntament, el qual va fer saber 
a la Colla que seria una despesa 
massa elevada per al pressupost 
de Cultura, però entenent la ne-
cessitat de dur-la a terme es va 
crear la figura del “patrocinador” 
de la nova parella. L’Ajuntament 
va contactar amb diverses cons-
tructores que treballen avui dia 
al poble i la resposta va ser im-
mediata. També es demanà l’ajut 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Es 
va decidir que els nous gegants 
fossin una parella de pagesos 
del municipi, de principi del segle 
passat, que vinguessin del tros. És 
així com la colla posà el projecte 
fil a l’agulla i va contactar amb 
el constructor Manel Casserres de 
Solsona, el qual després de re-
bre el projecte de la nova parella 
gegantina, el va estar visitant per 
poder veure com avançava.
En la primera visita al TALLER 
CASSERRES (Solsona), els gegants 

estaven ja modelats en fang, es-
perant l’aprovació de la Colla Ge-
gantera per tal de seguir, traient 
el motlle i fent-los en material 
cartó pedra.
La següent visita va ser el fe-
brer de 2008 on els gegants ja 
estaven gairebé enllestits, només 
faltava estructura i vestits. 
La darrera visita va ser a principi 
de maig de 2008 per tal d’anar 
a buscar-los i portar-los fins al 
poble, amagats dins de la Sala 
d’actes de l’Antic Ajuntament fins 
al dia de la seva estrena.
Finalment els gegants nous, bate-
jats com Isidre i Rosalia, es van 
estrenar el 17 de maig de 2008 
coincidint amb la Festa de Sant 
Isidre, celebrant la 5a edició de 
la Trobada de Gegants als Pa-

Els nous gegants dels Pallaresos: L’Isidre i la Rosalia
llaresos, sent padrins dels nous 
gegants una colla que la colla 
local s’estima molt com és la Co-
lla Gegantera de Molins de Rei 
amb els seus gegants: Bernat i 
Candelera.
El cost de la parella de gegants va 
ser d’11.600 € (IVA inclòs) i ha es-
tat possible gràcies a l’inestimable 
ajuda dels patrocinadors: SALVAT 
JOVÉ (500 €), CAIXA TARRAGONA 
(500 €), HOGAR I BASE INMOBILIA-
RIA (1.500 €), IBERDROLA INMO-
BILIARIA (3.000 €), VILELLA-INMO 
(3.000 €). Ara restem a l’espera 
que la Generalitat aporti els diners 
que falten perquè la parella no 
hagi resultat un cost per al poble. 
En nom de l’Ajuntament i de la 
Colla Gegantera volem agrair de 
tot cor totes les aportacions.
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El passat dia 10 d’agost van cloure les Festes 
de Sant Salvador, unes festes que van obtenir un 
gran èxit de participació. Durant mesos s’ha donat 
forma al que l’any passat ja es va iniciar “canviar 
el model de festa del nostre poble”. El format ac-
tual vol incidir clarament en donar oferta festiva 
a tots els públics: nens, joves i gent gran. En la 
recent Festa Major els artistes del nostre municipi 
han tingut un lloc destacat i han pogut expressar 
tot el seu talent a casa seva, acompanyant alguns 
d’ells a grups consolidats dins el panorama musi-
cal del país. La Regidoria de Festes vol actualitzar 
i rejovenir les festes fent-les més participatives 
per als veïns i veïnes del nostre poble. Durant uns 
dies, Pallaresos va ocupar un lloc destacat en 
l’oferta festiva del país. Moltes persones d’arreu 
de Catalunya parlaven del nostre poble com un 
lloc de trobada. En paraules del regidor de Fes-
tes, Carles Vidaller, “volem fer poble a través de 
les festes del nostre municipi”. Resta encara per 
tancar el balanç econòmic, però ja es pot avançar 
que amb el mateix pressupost que l’any passat 
s’ha pogut gaudir de més actes festius, gairebé 
s’ha triplicat l’oferta festiva del municipi al llarg de 
l’any amb el mateix preu, cosa que evidencia un 
nou model econòmic i de gestió. 

L’esport s’ha impulsat molt durant les festes i hem 
pogut comptar amb un campionat interclubs de 
petanca, curses de natació, partits de futbol, exhi-
bicions de judo i taekwondo, duatló de muntanya, 
tir al plat, dards, exhibició de biketrial amb el vi-
gent campió d’Espanya, exhibició de força amb el 
campió de França i el subcampió d’Espanya de la 
competició “L’home més fort” i, sobretot, la gran 
bicicletada popular que va aplegar uns 300 par-
ticipants, canviant el format de volta ciclista per 
una bicicletada on pares i mares podien recórrer 
el nostre municipi en família. Aquesta ha estat 
l’aposta per la participació que es volia impulsar 
des de la Regidoria de Festes.

Les tradicions han tornat a estar presents, l’anada 
a ofici amb el Seguici popular; la despertada dels 

gegants; la gran actuació castellera dels Xiquets 
de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers 
d’Altafulla, conjuntament amb un espectacular 
acte d’inici de festes per part de les pubilles i els 
hereus del poble.

El concurs de mascotes i els espectacles infan-
tils van tornar a tenir molt bona rebuda per part 
del públic. Però enguany cal destacar la primera 
baixada de carretòmines, amb una important par-
ticipació que fa pensar que aquest acte s’anirà 
consolidant en els propers anys, i el macroconcert 
del divendres a la nit, amb Els Pets com a artistes 
principals. En 23 anys d’existència d’aquest grup 
de Constantí, mai abans havien actuat als Palla-
resos. L’espera va valer la pena ja que la pista 
poliesportiva es va omplir de gom a gom i va 
gaudir de l’espectacle musical.

L’Ajuntament vol agrair a les empreses i comerços 
que han col·laborat en les festes el seu esforç i 
implicació.
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Obres de millora de l’equipament 
de la piscina municipal

Aquesta temporada s’han executat tot un seguit 
d’obres de millora de l’equipament de la piscina 
municipal, algunes de les quals ja estaven pre-
vistes i d’altres van venir ocasiones per l’incendi 
provocat que va cremar tot el perímetre de xiprers 
que delimitava l’espai i va danyar la jardineria 
interior i el sistema de reg.

Concretament, les principals actuacions que s’han 
desenvolupat són: construcció d’un mur perime-
tral, reparació del sistema de reg automàtic, re-
plantació de la gespa, col·locació de dosificadors 
automàtics, senyalització dels equipaments inte-
riors i construcció d’una piscina infantil per als 
més petits. 

Construcció del mur perimetral 
i dels futurs vestidors de la 
Zona Esportiva dels Hostalets
S’han iniciat les obres de construcció de la 
tanca perimetral de la Zona Esportiva dels Hos-
talets que du a terme directament l’Ajuntament 
a través de la Brigada Municipal, la qual és 
l’encarregada d’anar tirant endavant progressi-
vament aquest projecte a mesura que es van 
cobrint necessitats bàsiques del municipi en 
matèria de manteniment.

El regidor d’Esports, Carles Vidaller, ha ma-
nifestat que els operaris de la Brigada estan 
suficientment preparats per dur a terme aques-
tes obres i així també es redueix la despesa. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament es vol implicar 
directament en totes les petites obres que es 
puguin cobrir amb operaris de la plantilla mu-
nicipal.

D’altra banda, el plenari de l’Ajuntament del mes 
de juliol va aprovar la modificació del projecte 
inicial de la Zona Esportiva dels Hostalets que va 
servir de base per sol·licitar i obtenir una subven-
ció de la Diputació de 284.628,60 €. La modifi-
cació s’ha produït consensuant el projecte amb 
el Club Esportiu dels Pallaresos i l’Associació 
de Veïns dels Hostalets, per adequar-lo a les 
necessitats reals del poble i dels futurs usuaris, 
tal com ha explicat el regidor. Carles Vidaller ha 
anunciat que en tots els equipaments esportius 
que es facin en un futur al municipi es tindran 
en compte els suggeriments dels col·lectius im-
plicats.

Concretament, la modificació ha consistit en 
una ampliació dels vestidors previstos. Després 
del període d’exposició pública es licitarà la pri-
mera fase del projecte que serà, precisament, 
la construcció dels vestidors, ja que aquesta 
és la necessitat més urgent per a garantir que 
la pràctica esportiva es pugui desenvolupar en 
condicions dignes. Aquesta part de les obres té 
un pressupost inicial de 401.554,31 €.
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L’Ajuntament dels Pallaresos disposa d’un espai virtual 
que permetrà accedir a tota la informació i serveis 
municipals. 

Aquest Ajuntament, en compliment del compromís elec-
toral adquirit per les formacions que formen el govern, 
compta amb un nou espai virtual a internet des del 
mes d’agost.

A través de l’adreça: www.ajuntamentdelspallaresos.cat 
trobareu tota la informació d’interès i utilitat sobre el 
municipi de manera ràpida, còmoda i actualitzada.

La web ha estat dissenyada per facilitar l’accés i la 
recerca de continguts i s’organitza en diferents apartats: 
l’Ajuntament, El Poble, Servei al Ciutadà, Serveis i equi-
paments Comerços, Entitats, etc. A més de permetre 
la subscripció personal al butlletí electrònic municipal, 
a la web hi trobareu les noticies recents, una agenda 
actualitzada i una galeria de fotos del municipi.

Les noves tecnologies permetran que els internautes 
trobin a la web dels Pallaresos un espai virtual perma-
nentment actualitzat que projecti el municipi al món i 
doni difussió dels seus serveis, els llocs d’interès i de 
les activitats que s’hi programen, a més de ser, per a 
tots els veïns i veïnes un punt de referència per man-
tenir un contacte directe amb l’Ajuntament i els serveis 
municipals, tot facilitant tràmits de l’administració,- que 
ús estalviarà viatges i trucades a l’Ajuntament - i la in-
formació directa des de qualsevol ordinador connectat 
a la xarxa.

La voluntat del consistori és que aquest espai virtual 
de recent creació i facilitat d’accés permeti també una 
interrelació directa i ràpida entre Ajuntament i veïns i 
veïnes i que aquests darrers intereactuïn i formin part 
de les decisions estratègiques de futur, per la qual cosa 
la web serà el punt de recepció de totes les opinions 
i dels suggerminents que els habitants dels Pallaresos 
vulguin fer arribar a l’equip de govern municipal per tal 
que aquest les valori. 

Nou espai web: www.ajuntamentdelspallaresos.cat
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Radar de control de velocitat 
tp-2031

Atesa la extraordinària situació creada davant el 
canvi de limitació de velocitat en la TP-2031, en-
tre els termes municipals del Catllar i Pallaresos, 
aquest Ajuntament es posa a disposició dels seus 
veïns per intentar trobar una solució a les més de 
700 sancions generades per aquest radar.
Només s’atendran rigorosament les peticions re-
ferents a sancions inferiors a 90 km/h (velocitat 
permesa en la via abans de la col·locació de la 
senyal de 70 que hi ha actualment).
Volem deixar ben clar que aquest Ajuntament està 
d’acord davant la regulació dels límits de velo-
citat que poden indicar tant Mossos d’esquadra 

Torneig de futbol sala de la festa 
major
El passat mes d’agost van poder assistir a un 
petit Torneig de Futbol Sala, organitzat per l’APA 
Ceip Sant Sebastià i l’Ajuntament dels Pallaresos 
emmarcat dins les festes majors del poble.
Es van celebrar 3 partits en les diferents ca-
tegòries (prebenjamí, benjamí i aleví) contra les 
mateixes categòries del Club de Futbol de Sant 
Salvador guanyant el Ceip Sant Sebastià tots els 
partits.

com Diputació de Tarragona (Propietària i gestora 
d’aquesta via).
La intenció d’aquest consistori es intentar nego-
ciar una situació que entenem que per la seva 
magnitud i caràcter extraordinari necessita arribar 
a un acord entre les parts implicades.
Tot veí d’aquest municipi que sigui un dels afec-
tats pot passar per les oficines del consistori i 
presentar instància  adjuntant copia/es de les 
sancions.
Per altra banda, l’Ajuntament vol puntualitzar que 
amb aquestes accions, no es pretén donar cap 
missatge dissuasori del pagament de les sancions, 
és més, es recomana el seu pagament si abans  
que finalitzi el periode voluntari de pagament no 
hi ha una resolució oficial al problema generat.
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L’Ajuntament signa una operació de 
crèdit per a la millora d’infraestructures 
dels Pallaresos

El Palau de la Diputació de Tarragona ha estat 
el marc de l’operació de crèdit signada, entre 
l’Ajuntament dels Pallaresos i la Caixa de Tarragona 
per a la realització de diferents obres municipals. La 
Diputació de Tarragona, per la seva part, subvencio-
narà els interessos que genera el préstec concedit 
a l’Ajuntament.
Es tracta d’un préstec per un import de 235.126 
euros, que es destinaran a la compra de diversa ma-
quinària per a la  neteja de carrers i la millora  de 
la qualitat de vida dels habitants del nostre municipi. 
La signatura del préstec ha anat a càrrec del presi-
dent de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; de 
l’alcaldessa dels Pallaresos, Ana María Ramos i d’un 
representant de l’entitat bancària.
Gràcies a aquesta línia de subvencions per part de 
la Diputació, es produeix un efecte multiplicador en 
les inversions municipals, ja que els ajuntaments no 
han d’afrontar els interessos que generen aquestes 
operacions de crèdit, que normalment tenen una 
vigència que oscil·la entre 10 i 15 anys.

Vigilància dels espais verds
L’Ajuntament ha contractat els serveis de la empresa 
SERCAT, per tal de realitzar tasques de vigilància de 
les diferents zones boscoses del municipi. La vigilància 
tindrà un horari de matí i tarda durant les franges 
horàries de major risc d’incendis. El servei es desenvo-
luparà durant els mesos de juliol, agost i setembre, i el 
grup de prevenció està format per un vehicle equipat 
per a les tasques d’extinció de focs i dos operaris.

Premis auriga fvscvs 2008

El passat dia 13 de juny va tenir lloc el lliurament 
de Premis Auriga Fvscvs. Aquests premis celebrats 
per primera vegada van néixer amb el propòsit de 
reconèixer la tasca feta a favor de l’esport a les 
nostres comarques. Els premis estaven organitzats 
pel Consell Esportiu del Tarragonès. 
Entre els candidats a les diferents categories vam 
tenir la representació del nostre poble en Joan Miró 
Andreu, monitor de futbol de l’APA CEIP Sant Sebas-
tià, per la seva trajectòria, i, Andrés Guillén, monitor 
de judo l’APA CEIP Sant Sebastià, per l’augment sig-
nificatiu de practicants en el seu àmbit, sent aquest 
últim guardonat per la seva labor en el món de 
l’esport.
Cal destacar que dins de la categoria de distincions 
a proposta dels ajuntaments de la comarca per la 
contribució al desenvolupament de l’esport en les 
nostres terres, l’Ajuntament dels Pallaresos va presen-
tar i guardonar a Araceli Ortega, presidenta de l’APA 
CEIP Sant Sebastià. A l’acte de lliurament de premis, 
juntament amb els candidats van assistir, l’alcaldessa 
del municipi, Ana M. Ramos i Carles Vidaller,  regidor 
d’Esports de l’Ajuntament dels Pallaresos.
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Mulla’t 2008

El Mulla’t d’aquest any ha estat tot un èxit amb 
venda de material i recaptació. Es van realitzar di-
ferents activitats per nens, com Titelles, Taller de 
globus, Taller de Xanquers i berenar per tothom. 
La recaptació va ser de 711 €. Tot un repte que 
esperem superar el pròxim any.

TOTAL MATERIAL VENUT       426,00
TOTAL ENTRADES PISCINA       169,50
DONATIUS        12,00
TOTAL RECAPTAT         607,50
APORTACIÓ AJUNTAMENT       103,50
TOTAL RECAPTAT MULLA’T       711,00

Per segon any consecutiu, un grup de joves 
dels Pallaresos es van reunir per fer un sopar 
a Ardenya. Aprofiten per donar la benvinguda al 
BIEL que serà el primer nen de la colla.

L’Ajuntament dels Pallaresos està interessat 
a formar una associació de voluntariat de 
protecció civil (AVPC).
Si estàs interessat a ser voluntari, només 
hauràs de superar un curs de formació 
bàsica en matèria de protecció civil.
Per a més informació, cal trucar a 
l’Ajuntament i preguntar per la Srta. Celia. 
-Màxim fins el 31 de desembre.-

Diverjudo
Emmarcat dins dels actes de les festes dels Pallaresos, 
es va realitzar un acte lúdic-esportiu adreçat a les famí-
lies en el qual els nens podien provar l’esport del judo 
a més de passar una bona estona en companyia dels 
seus pares. A l’acte, van assistir unes 60 persones. És 
una demostració que es pot fer esport, passar-ho bé i 
conèixer una mica més els nostres fills. Posteriorment, 
es va fer un petit berenar per recuperar forces.
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L’Ajuntament dels Pallaresos lliu-
ra el primer Reconeixement Pro-
jecte Internacional de Cooperació 
al reconegut indigenista brasiler 
Sydney Possuelo

L’Ajuntament dels Pallaresos va lliurar aquest 26 de 
juliol, en una sala de plens plena de gom a gom, el 
Reconeixement Projecte Internacional de Cooperació Els 
Pallaresos 2008 al reconegut expert brasiler en socie-
tats indígenes Sydney Possuelo.
El projecte que presenta Sydney Possuelo, fundador i 
president de l’Institut Brasiler Indigenista, té com a ob-
jectiu subministrar medicaments a la comunitat indígena 
aïllada de Povo So’é, destinats a combatre la malària 
i d’altres malalties derivades del contacte d’aquesta 
població amb la fauna de la selva brasilera. El premi 
consisteix en una aportació econòmica al projecte de 
3.000 €, provinents del fons de cooperació que s’integra 
amb les donacions mensuals dels regidors de l’equip 
de govern
Aquesta és la primera edició del Reconeixement Projec-
te Internacional de Cooperació Els Pallaresos, que orga-
nitza la Regidoria de Cooperació d’aquest Ajuntament. 
El regidor de Cooperació, Carles Vidaller, ha explicat 
que cada any s’atorgarà un reconeixement a entitats 
o persones de reconeguda trajectòria que treballin en 
l’àmbit de la cooperació internacional, d’acord amb el 
seguiment que en faci el propi Ajuntament, i així poder 
aportar i fer visible la solidaritat del poble dels Palla-
resos amb els col·lectius més desfavorits. En aquesta 
ocasió, per a l’organització del premi, l’Ajuntament ha 
comptat amb la col·laboració de Mediterrània, Centre 
d’Iniciatives Ecològiques,

Inauguració del nou Ajuntament
El President de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va 
inaugurar el 6 d’agost passat el nou edifici de l’Ajuntament.
Aquest equipament ha suposat una inversió de 2,49 milions 
d’euros, aportats conjuntament per la Diputació -a través del 
Pla d’Acció Municipal-, la Generalitat i el mateix Ajuntament dels 
Pallaresos. Situada a l’avinguda de Catalunya, la nova Casa de 
la Vila té una superfície de 1.730 metres quadrats, repartits 
en dues plantes i un soterrani, on s’ubica el magatzem de la 
Brigada Municipal.
L’obra permetrà millorar el servei als habitants del nostre muni-
cipi, que en l’actualitat té més de 3.500 habitants. El president 
de la Diputació va ser rebut al nou edifici per l’alcaldessa dels 
Pallaresos, Ana María Ramos, i la resta del Consistori. Josep 
Poblet i Ana María Ramos van presidir la inauguració juntament 
amb el diputat al Congrés Jordi Jané. A l’acte, que es va ce-
lebrar durant la festa major del municipi, hi van assistir altres 
membres de la Diputació, alcaldes i regidors del Tarragonès i 
representants d’altres estaments de la demarcació. 
Durant el seu parlament, el president de la Diputació va lloar 
la tasca que du a terme el Consistori dels Pallaresos, un mu-
nicipi del qual va destacar el seu gran creixement demogràfic 
en els darrers anys i el seu afany per assolir nous i millors 
serveis que garanteixin la qualitat de vida de la ciutadania i el 
reequilibri territorial. Poblet va ressaltar així mateix l’aposta de 
l’Ajuntament per l’habitatge públic i va afegir que els Pallaresos 
és “un referent dels municipis que han afrontat amb èxit el seu 
creixement vertiginós”.
Per la seva banda, l’alcaldessa dels Pallaresos va agrair a la 
Diputació de Tarragona el seu ajut a través del Pla d’Acció 
Municipal “i tota l’ajuda posterior que ens ha prestat”. Ana Ma-
ría Ramos va destacar la millora que el nou edifici consistorial 
representa per al municipi.
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Objectiu: la sostenibilitat

La realitat del nostre poble ens porta a ser 
avui en dia un dels casos més atípics dels que 
podem trobar arreu de Catalunya.

Som un municipi residencial que ha crescut ho-
ritzontalment generant quilòmetres i quilòmetres 
de carrers, amb els seus corresponents punts 
de llum (més de 1400), xarxes de clavegueram, 
àmplies zones verdes,- la majoria entregades per 
les constructores a precari-, deixant tot el pes 
del manteniment a mans de l’Ajuntament. 

Per altra banda, ningú s’ha preocupat de pensar 
d’on sortirien els ingressos per tal de poder 
cobrir la gran quantitat de despeses que genera 
aquesta concepció de municipi que s’ha creat i 
del qual tots en formem part.

El repte que ens trobem es complicat, perquè 
nosaltres pensem que els projectes urbanístics 
han d’anar acompanyats d’uns criteris de soste-
nibilitat per tal de fer-los viables des del primer 
moment, i aquesta és i serà la base de la 
nostra política. 

Penseu que si fem la comparativa amb qual-
sevol tipus de ciutat convencional, en aquesta 
mateixa superfície urbana, viurien entre 20.000 
i 25.000 habitants, i els costos de manteniment 
dels serveis els hi suposarien el mateix que a 
nosaltres amb 3.900. La diferència és que ells 
tindrien uns ingressos un 800% més elevats que 
els nostres, que els permetrien oferir uns serveis 
de qualitat als seus ciutadans. Aquesta compa-
rativa ens ha de fer reflexionar, perquè ens per-
met veure, mitjançant un exemple, la importància 
que tenen els criteris de sostenibilitat.

Però aquest fet diferencial del municipi que 
ha fet que la majoria de nosaltres hagués-
sim escollit els Pallaresos per viure, pot ser 
compatible amb la idea de sostenibilitat si es 
busquen les vies adequades per tal de fer-lo 
possible. Aquestes solucions no han de passar 
per desvirtuar l’actual perfil del poble, sinó per 
potenciar els sectors productius, generant llocs 
de treball i riquesa, augmentant els recursos 
actuals de l’Ajuntament per poder fer front a la 
problemàtica existent actualment.

No hem de renunciar a tenir una millor qualitat 
de vida, i hem de buscar acords entre tots 
per tal de dissenyar un futur sostenible que 
permeti oferir als nostres vilatans les mateixes 
condicions de vida que s’ofereixen a d’altres 
municipis del país. 

Salutacions. 

Claudi Doménech Bonachí
Jordi Pardo Gimeno
gp@pallaresos.cat   

Ja ha passat un any; alguns incrèduls que 
auguraven que el pacte de govern no dura-
ria ni tres mesos s’hauran hagut de replan-
tejar moltes coses.

Un any d’estabilitat, serietat, dinamisme i 
democràcia amb majúscules. Tres partits 
tan diferents fan cada dia el major exercici 
d’enteniment i diàleg.

La crispació ha deixat pas al bon talant 
i al diàleg. Nosaltres escoltem, i busquem 
solucions per al poble.

Ningú no podrà dir que el caràcter concilia-
dor i obert de CiU no ha quedat sobrada-
ment demostrat, així com l’esforç i les hores 
dedicades pel ple benestar de tots.

Són temps difícils i potser costa una mica 
més d’atendre totes les necessitats, però 
el compromís no està en crisi, i l’esforç no 
entén de dificultats.

Les dificultats les porten els indesitjables 
que esgrimeixen la seva venjança en actes 
poc ètics, sabotejant els béns de tots (com 
la piscina municipal), potser ignorant que 
no fan mal als representants del poble, sinó 
a tot el poble ja que els béns municipals 
es mantenen amb els impostos de tots, la 
seva destrucció, sabotatge o sostracció és 
un greuge als pallaresencs.

L’Alcaldia fa un balanç positiu i continuarà, 
com enguany, en la mateixa línia. Des de 
Convergència i Unió donem les gràcies als 
qui s’estimen els Pallaresos, especialment 
els qui van confiar i els que comencen a 
confiar en un altre estil, una altra manera 
de treballar. CiU continuarà amb el seu 
compromís pels Pallaresos.

Ana Mª Ramos Castro
Manel Gómez Porta 
Grup Municipal CiU
ciu@pallaresos.cat

Pas a pas, avancem

Com podeu veure aquests dies, ja s’han 
instal·lat els mòduls del segon col·legi 
dels Pallaresos i els de l’institut i de 
cara a l’any vinent iniciarem les obres 
de l’escola bressol. D’aquesta manera, 
estem fent realitat progressivament els 
nostres compromisos electorals.

Ens sorprèn molt que ara es vulguin 
atribuir aquestes conquestes socials 
oportunistes polítics que en el seu dia 
van ser capaços de pactar contra na-
tura amb partits que estan a les antí-
podes dels plantejaments polítics que 
en aquell moment defensaven. Ara, en 
defensen uns altres i demà defensaran 
qualsevol altra opció per mantenir-se a 
la poltrona a qualsevol preu.

Aquests que ara critiquen, i que ocupen 
de manera poc legitimada la represen-
tació d’un partit contra la voluntat dels 
seus afiliats expressada democràtica-
ment en un procés de primàries, treuen 
pit per atribuir-se alguna “medalleta” 
en el seu trist palmarès de saltimban-
quis polítics. El desencant de la ciuta-
dania vers la política és fruit de fets 
lamentables com els que us acabem 
de descriure. Nosaltres som un partit 
sense pèls a la llengua i amb gent així 
ICV no vol relacionar-se.

En aquest espai d’opinió ens seria molt 
fàcil adreçar un missatge positiu de la 
feina que estem duent a terme, però 
voldríem aprofitar per demanar al por-
taveu, ara del PSC, la seva dimissió. 
La lamentable actuació que va prota-
gonitzar al passat plenari, en el qual 
va provocar una tensió innecessària, 
injusta i fora de lloc a ciutadans que 
volien informar-se de com anava el 
poble i que es van trobar amb una 
nova demostració del poc nivell de 
respecte d’aquest Sr., sumada a tots 
els despropòsits polítics que abans us 
comentàvem, ens obliga a manifestar 
obertament una opinió que tenen molts 
ciutadans i ciutadanes d’aquest poble, 
a la qual nosaltres també ens hi afe-
gim. Quan un no entén que el seu 
temps en política s’ha acabat i es vol 
aferrar a la cadira sigui com sigui, en-
tra en una decadència lamentable. 

Salut.

Grup Municipal d’ICV
Carles Vidaller Espinosa
Inmaculada Sánchez Fernández

GP CiU ICV
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municipals
El Grup Municipal del PSC té molt a dir. Comen-
cem per la taxa de la brossa.

Governant Convergència ens deien que volien 
baixar els impostos i ens trobàvem que no era 
cert, es pujaven els impostos i es mantenien les 
taxes. Causa d’aquest fet nosaltres votem en 
contra. En l’ultima votació dels impostos i taxes, 
tots els partits vam arribar a un acord, aquest 
era ficar al dia el preu per no tenir problemes 
en aquesta legislatura. Aquest any també han 
pujat un 19% però als veïns ens han rebaixat 
per a disfressar la pujada. En la propera pujada 
qui pagarà: Els veïns o els comerços?

El casal de Jardins Imperi, projecte desfasat en 
el seu a temps a l’hora d’exposar a concurs es 
queda sense oferta, executant l’obra i termi-
nant en el mes de març del 2007. Es demanen 
subvencions a la Diputació per emplenar amb 
mobles els espais i aquestes arriben a concedir-
les, però a dia d’avui, no s’han justificat, aquesta 
i dues més, conseqüència d’aquest fet no s’han 
pogut rebre les subvencions i el local està parat. 
Explicació, com sempre la corrent elèctrica, més 
bé pensem que aquesta té olor al passat i per 
això no interessa terminar-ho.

On estan les ganes de governar? I nosaltres 
diem. Quan van deixar de fer oposició de 
l’oposició?

En el ple del dia 8 de maig, van haver moltes 
coses que es van quedar al tinter. Des que es 
governa a l’Ajuntament mai s’ha pujat l’IPC, i 
els sous es mantenen durant 4 anys de can-
didatura, però pel que es veu volen innovar 
pagant sempre els contribuents. 

Els projectes que estaven fets es desfan, la 
causa és que per a ells no són vàlids. El dret 
a replica només el té l’equip de govern.

En el pla de Joventut hi ha un apartat on 
fiquen a tots els membres que formen el ple, 
però quina va ser la nostra sorpresa que no-
més estava l’equip de govern, sense donar-nos 
explicacions.

Es demana un préstec a la Caixa de Tarragona 
per 15 anys per a comprar maquinaria i també 
ens trobem que nosaltres no comptem per a 
res. Els regidors del PSC no som persones 
grates per a segons quin regidor governa, però 
tenim dret a ser informats.

I per si no en tinguéssim prou, el que va 
succeir a l’últim ple. Quina vergonya! I els ciu-
tadans vénen als plens a informar-se i no a 
escoltar amenaces que ens llencen. I vostès el 
qui governeu us dieu polítics? Primer s’ha de 
ser persona.

Seguirem informant. Volem agrair la confiança 
que ens ha ofert el municipi dels Pallaresos i 
gaudiu d’unes bones festes.

Grup Municipal del PSC dels Pallaresos.
Gràcies
Mª Jesús Coronado
Julián Oller

NOTA: Els Grups Municipals del AIP i PP, no ha entregat escrit per aquesta secció.

PSC ADMC
MANO TENDIDA FRENTE A LA EXCLUSIÓN POR 
PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

Acaba de cumplirse el primer año de este perio-
do de Gobierno municipal, y el Grupo Municipal 
de ADMC queremos hacer balance de nuestra 
actividad como oposición en el Ayuntamiento de 
Els Pallaresos, un año marcado por el trabajo a 
favor de los ciudadanos y la “mano tendida” a 
la colaboración con el equipo de Gobierno. 

El balance de la actividad del Grupo Municipal 
que preside en las sesiones del pleno municipal 
nuestro regidor Jaume Domínguez, se concreta 
en la presentación de 10 propuestas de mejora 
de Els Pallaresos o de la actividad municipal 
y cerca de 40 preguntas, que en opinión de 
nuestro Grupo Municipal “dan una buena medi-
da del nivel de actividad y compromiso con el 
municipio de este grupo municipal y desacredita 
por sÌ mismo a todos aquellos que tratan de 
confundir insistiendo en que no proponemos 
nada, y que lo que tratamos es de poner palos 
en las ruedas. 

Del total de las propuestas presentadas por 
ADMC, solamente una ha sido aprobada como 
es el mejorar el servicio de correos (mejorar el 
reparto de la correspondencia e intentar conse-
guir un horario de abertura más acorde con las 
necesidades reales del municipio). 

Del resto de nuestras aportaciones ni tan sólo 
se ha intentado incluir correcciones y enmien-
das con el único propósito de no permitir que 
nuestras aportaciones lleguen a buen fin, y así 
poner siempre la última palabra, ya que parece 
que les molesta que nuestras iniciativas puedan 
ser buenas para el municipio. 

ADMC lamenta la actitud “poco democrática” del 
equipo de Gobierno municipal hacia las pregun-
tas que nuestro edil formula en los plenos, ya 
que en su mayoría son contestadas con un “le 
contestaré en el próximo Pleno”. 

Queremos señalar que la política de “mano ten-
dida” de ADMC “ha sido respondida por el equi-
po de gobierno “con la exclusión, y el desprecio, 
lo que consideramos una falta de respeto hacia 
un grupo político que solo intenta representar 
los intereses de todos los ciudadanos. 

Grupo Municipal de ADMC Els Pallaresos 
E-mail: elspallaresos@admc.es 



“Construccions Salvat Jove”
Activitat: construcció

L’horari d’atenció al públic és:
09:30 h a 13:30 h 
(dilluns a divendres)
Any d’obertura: 1995

C/ Major 5
Telefon: 977 61 07 31

Mobil: 669877551
construcsalvat@telefonica.net

COMERÇ
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“Gamaser SL”
Activitat : Vestuari i protecció 
laboral i reclams publicitaris
L’horari d’atenció al públic és: 
9 h a 14 h i de 16 h a 19 h

Any d’obertura: 2001
Adreça: Major 13, nau 2
Telefon:  977626194  
Fax 977 62 69 59

Mail: info@gamaser.com

“Casal Municipal”
Activitat : Bar

L’horari d’atenció al públic és:
De 7:30 h a 20:00 h
 (dilluns a divendres)
Any d’obertura: 2004
Adreça: C/ Major 17

Telefon: 977 61 09 67
Mobil: 65574686

“Forn de Pa Els Pallaresos 
Joan i Isa”

Activitat: Forn de pa
 i pastisseria

L’horari d’atenció al públic és:
De 08:00h a 14:00h 
De 18:00h a 20:00h
(Dimarts a Diumenge)
Any d’obertura: 1986
Adreça: C/ Nou 48

Telefon: 977 61 05 57
Mobil: 696990896

“Caixa Tarragona”
Activitat : Entitat d’estalvi

L’horari d’atenció al públic és:
08:15 h a 14:30 h 
(dilluns a divendres)
16:30 h a 19:45 h 

 (dijous, octubre-maig)
Any d’obertura: 1992
Adreça: C/ Nou, 31

Telefon: 977 61 06 78

“La Caixa”
Activitat : Entitat d’estalvi

L’horari d’atenció al públic és:
08:15h a 14:00h 

(dilluns a divendres)
16:30 h a 19:45 h 

 (dijous, octubre-abril)
Any d’obertura: 2004
Adreça: C/ Alt, 19
Telefon: 977190510 

Mail: jmcirera@lacaixa.es

“BUMECO” 
 Activitat: Fabricació de bústies 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a dijous: 
de 8 a 13 h i de 15 a 18:15 h 

Divendres: de 8 a 14 h 
Any d’obertura: 1998 

Adreça: Ctra. Santes Creus, 59  
Telèfon: 977 62 69 00

 Mòbil: 629 30 42 55 Mail: 
bumeco@bumeco.es 

“TEMAR”  
Activitat : Fusteria metàl·lica 
L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a divendres:
 de 8 a 13 h 
i de 15 a 19 h 

Any d’obertura: 1991
 Adreça: Ctra. Santes Creus s/n  

Telèfon: 977 61 06 15
 Mòbil: 656 60 81 80



l’entrevista
SYDNEY POSSUELO  •  EXPLORADOR 

Sydney Possuelo (Sao Paulo, 1940), explorador bra-
siler, activista social i expert en societats indígenes. 
Destaca per la seva trajectòria de lluita per la defensa 
dels últims pobles indígenes aïllats de la Terra. Parlar 
de Possuelo és parlar de l’Amazònia, dels seus pobles, 
dels esforços per a la seva protecció. És parlar d’un 
home amb una qualitat humana excepcional.
En la seva llarga trajectòria, ha rebut molts premis: la 
medalla d’or de la British Royal Geographic Society, el 
Bartolomé de las Casas i el títol d’Heroi del planeta 
concedit per la revista Times. L’ONU l’ha distingit com 
un dels “herois desconeguts dels diàleg”, una de les 
deu personalitats més inspiradores del món contem-
porani.

Quin ha estat lúltim llibre que ha llegit?
Doncs mira, m’estic rellegint “El descobriment 
d’Amèrica”, un llibre molt interessant.

Quin ha estat el repte més dificil de superar?
Uff. És un pregunta difícil per a mi i em fa pensar 
em moltes situacions de la meva vida. Però a més de 
les situacions difícils per posar en perill la meva vida 
com el segrest que em van fer una d’aquestes tribus. 
Jo diria que el repte encara no l’he aconseguit que 
és continuar lluitant perquè aquests indígenes puguin 
viure en la seva terra i a la seva manera sense la 
nostra inclusió.

Quin és el record més agradable de la seva 
vida?
Poder lluitar per un ideal i aconseguir duplicar en 
més d’un milió de kilòmetres quadrats la superfí-
cie dels territoris indígenes que existeixen al Brasil i 
crear la reserva del poble Yanomami de 9,4 milions 
d’hectàrees. 

Quins són els principals perills d’aquestes tri-
bus?
La principal amenaça per a aquests pobles és 
l’home blanc. El nostre món és un encantament per 
ells. El contacte amb ells porta: desestructuració 
grupal, necessitats artificials (si els hi dones roba, 
necessiten sabó), descontrol personal, borratxeres, 
prostitució, destrucció, perquè el pitjor de tot eren 
les epidèmies que nosaltres curem a diari amb una 
pastilla però per a les quals els indis del cor de la 
selva no tenen defenses immunològiques i moren 
sense remei. 

A l’actualitat és possible la convivència entre els 
dos mons?
Jo crec que la nostra conducta ens ha portat a 
que els indis busquin protegir-se de nosaltres. El seu 
aïllament no és voluntari, és forçat per nosaltres, i 
nosaltres no podem i hem de canviar això.

De quina manera es pot contribuir a l’ajuda 
d’aquests pobles desprotegits i en perill? 

La resposta més fàcil seria dir que econòmicament, 
però he de dir que jo em sento molt més satisfet 
quan puc anar per tot arreu donant a conèixer la 
situació, perquè tothom prengui consciència.

Per tant és molt més important la divulgació del 
problema i la conscienciació de la gent per arribar a 
una gran solució que és deixar-los viure en pau en 
el seu món.

El cas de Possuelo, és una lluita exemplar, tenaç i 
persistent en defensa dels indis aïllats, d’aquells que 
no han tingut contacte o estan escapant de qualse-
vol intromissió de la cultura dominant, de la nostra 
“civilització”, d’aquella que ha sigut capaç d’aniquilar 
centenars de pobles –un genocidi aberrant que quasi 
ni figura als llibres- en nom de l’explotació d’uns re-
cursos naturals que no ens pertanyen. 
Hem de recolzar la seva causa. És la causa dels últi-
ms indis lliures de qualsevol lligam del planeta Terra. 
És la causa dels qui mai no s’han rendit per defensar 
la seva identitat i la seva llibertat. 
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Ajuntament
dels Pallaresos

Regidoria de Medi Ambient

Als Pallaresos recuperem la bossa de la compra!

Per què cal un canvi d’actituds?

Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós

Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de CO2 a l’atmosfera

La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i aquàtic

Vine a l Ajuntament a bu
scar 

la teva bossa
 ecologica! 

(una per habit
atge)

Als Pallaresos 
recuperem 

la bossa
 de la compra!


