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PALLARESOS PARK

PALLARESOS POBLE
JARDINS IMPERI
TARRAGONA

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

 

DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) EXCEPTE JULIOL I AGOST

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

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

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

TARRAGONA

HOSTALETS
JARDINS IMPERI
PALLARESOS POBLE
PALLARESOS PARK

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

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

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

PALLARESOS POBLE
PALLARESOS PARK
JARDINS IMPERI
HOSTALETS
TARRAGONA

DISSABTES (FEINERS) TOT L’ANY

TARRAGONA
HOSTALETS
JARDINS IMPERI
PALLARESOS PARK
PALLARESOS POBLE

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

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

Ajuntament dels Pallaresos
977 610 600
977 610 627

Fax 977 610 568
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

ajuntament@pallaresos.cat

Jutjat de Pau ............................................................................................................977 627 133

Fax  ..................................................................................................................................977 627 788

CEIP “Sant Sebastià” ............................................................................................977 610 539

CEIP “Els Pallaresos” ............................................................................................977 627 124

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

Dispensari mèdic Els Pallaresos ...................................................................977 610 762

C.A.P. Sant Salvador .............................................................................................977 523 410

Urgències C.A.P Sant Salvador ......................................................................977 523 919

Parròquia Sant Salvador ....................................................................................977 232 611

Extensió 202 Mossén Xavier Roig

Visites Programades CAP ..................................................................................902 111 444

Servei de TAXI Pallaresos ................................................................................609 794 645

............................................................................................................................................606 999 800

Correos Els Pallaresos ........................................................................................977 627 083

Atenció al Ciutadà de la Generalitat ............................................................................ 012

Servei d’emergències Generalitat ...................................................................................... 112

Bombers ............................................................................................................................................. 085

Mossos d’Esquadra les Gavarres .................................................................977 635 300   

Guàrdia Civil .................................................................................................................................... 062

Hospital Joan XXIII ................................................................................................977 295 800

Hospital Santa Tecla ............................................................................................977 259 900

Ambulàncies .................................................................................................................................... 061

Centre de Gestió Cadastral ............................................................................977 245 800

BASE (Gestió Ingressos) .....................................................................................977 253 403

Servei d’atenció a la dona en situació de violència ....................900 900 120

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org

TELÈFONS D’INTERÈS

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

TRUCA’NS AL 

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

TEVA GRATUÏTAMENT

CALENDARI RECOLLIDA

DIA/SETMANA MES/DIA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CALENDARI DEIXALLERIA

LLOC MES/DIA

JARDINS IMPERI

PALLARESOS POBLE

PALLARESOS PARK

HOSTALETS
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Un altre any ha passat i sense adonar-nos-en aviat 
serà Nadal. Ha estat un any molt complicat i difícil 
per a molts. Les xifres de l’atur no paren de pu-
jar, les famílies cada vegada tenen més càrregues 
i moltes d’elles menys ingressos. Aquesta situació 
també es pot extrapolar a l’ajuntament (a tots els 
ajuntaments en general), cada vegada més despe-
ses i menys ingressos. La sostenibilitat del nostre 
municipi, acostumat a viure de les llicències d’obres, 
principalment, és molt complicada. Ja som més de 
4.250 persones empadronades i tenim multitud de 
serveis que cal continuar oferint al ciutadà. Hi ha 
a qui se li omple la boca dient que en època de 
crisi pugem els impostos, sense explicar que estem 
obligats pel pla de sanejament gestionat des de la 
Diputació de Tarragona.

És de celebrar que aquest any vinent finalitzem 
les obres de l’institut i les de la guarderia. A més, 
també transcorren a bon ritme les obres de pas de 
la canalització de gas natural cap a la presó del  
Catllar, la qual cosa ens permetrà en breu termini 
començar la distribució de les connexions privades 
de gas ciutat en el municipi.
Posem tots la nostra il·lusió i el nostre esforç 
perquè el proper any comenci la recuperació que 
tots desitgem, tant l’econòmica com la dels llocs de 
treball. El consistori aporta el seu granet de sorra 
ocupant en els plans del SOC exclusivament a les 
persones empadronades en el municipi i que estan 
en majors dificultats econòmiques. Aquest any fina-
litza amb l’ocupació de 12 empleats i per al maig 
estan previstes 6 incorporacions més.
Confiem en temps millors i els meus desitjos de 
salut, benestar, convivència i alegria en les vostres 
llars.

Bon Nadal a tothom.

Ana Maria Ramos Castro
Alcaldesa

L’ESPAI DEL NAPI

Els Pallaresos
EP!



ACTUACIONS 2007/2009

El dia 22 d’octubre, als terrenys situats entre 
el carrer Gregal i el carrer Priorat de la nos-
tra població, va tenir lloc l’acte de col·locació 
de la primera pedra per a la construcció de 
l’escola bressol municipal.
Les obres han estat adjudicades a l’empresa 
GULINVES SL i tenen un pressupost de 
734.328,11€. El projecte serà finançat pel 
Departament d’Educació, pel Departament de 
Governació i el propi Ajuntament.
Cal destacar la presència a l’acte de diverses 
personalitats, entre les quals es trobava el De-
legat del Govern de la Generalitat, el Director 
dels Serveis Territorials d’Educació, el Director 
dels Serveis Territorials del Departament de 
Governació, el President del Consell Comarcal 
i l’Alcalde de Perafort, així com l’assistència de 
diferents associacions i veïns del municipi, que 
van voler així participar en escriure una pàgina 
a la història viva del nostre poble.
Un dels moments més emotius va ser l’instant 
de la col·locació de la primera pedra, junta-
ment amb el cilindre que contenia els dia-
ris del dia, unes monedes i un escrit que 
l’Associació de Jubilats va redactar tot mate-
rialitzant un simbòlic relleu generacional.
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Tret de sortida a la 
construcció de l’escola 
bressol municipal

El nom de l’escola bressol
 
Els infants són el millor tresor de la nostra 
societat i el nostre futur, per això volem per a 
ells un món cada cop millor, amb més qualitat 
i amb més oportunitats. I per fer possible que 
creixin forts, amb valors, preparats i lliures, cal 
que siguem sensibles, generosos i protectors, 
com la nostra escola bressol municipal que ara 
posarem a la seva disposició.
A l’inici d’aquesta legislatura, aquesta regidoria 
es va marcar com a objectiu prioritari garantir 
el cicle educatiu al nostre municipi. És per això 
que al cap d’un mes ja teníem contactes amb 
l’arquitecte redactor del projecte de la nostra 
escola bressol. Ara ja la tenim. Les obres de 
contrucció s’han iniciat i arriba el moment de 
decidir quin nom li posem.
És per a mi molt important la decisió de quin 
nom hem de posar a la nostra escola bressol. 
Hauria de ser escollit per tots i totes les 
persones que viuen en aquest poble: nens, joves, 
grans, etc.
Participa en l’elecció del nom. Fes arribar la teva 
proposta amb el nom que t’agradaria posar-li. 
Entra una instància o un e-mail i fes la teva 
proposta.
Durant les festes majors d’hivern exposarem 
totes les idees i farem una votació.

ENSENYAMENT Els Pallaresos
EP!

Inmaculada Sánchez Fernández
Regidora d’Ensenyament
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Acta de replanteig de l’edifici del nou institut
El passat dia 10 de novembre 
als voltants del migdia, es 
va procedir a la signatura de 
l’acta de replanteig de l’edifici 
de l’Institut d’Estudis Secun-
daris dels Pallaresos. Aquesta 
signatura representa un dels 
moments més importants de 
tot el procediment constructiu 
ja que comporta el moment 
d’inici de les obres i forma 
part de l’execució de les ma-
teixes.
Al ser adjudicada l’obra, se 
forma l’equip designat i ja 
al terreny, s’han de realitzar 
els treballs de replanteig de 

l’edifici a construir, poste-
riorment se signa l’acta de 
replanteig.

Del bon replanteig inicial 
depèn la bona execució de la 
fase de construcció.

Imatge del futur institut
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Ampliació del termini de presentació de l’ajut
per a llibres escolars del municipi
La Regidoria d’Educació ha cregut necessari obrir novament la convocatòria per a la presen-
tació dels ajuts de llibres de l’any 2010, destinat als escolars del municipi, ja que el període 
en què s’han pogut presentar les sol·licituds ha estat menor a l’establert a les bases regula-
dores.
La nostra voluntat és donar cabuda al major número de sol·licituds per tal de beneficiar el 
major número d’escolars del municipi, per la qual cosa es fixa com a nou termini per a la 
presentació de sol·licituds del 9 al 31 de desembre de 2010, ambdós inclosos.
Com cada any s’ha previst la distribució de l’ajut en tres mòduls:
- Educació infantil (P3, P4 i P5) .....................................................................25€
- Educació primària.................................................................................................30€
- ESO ...............................................................................................................................40€
Serà imprescindible per obtenir l’ajut, a banda dels requisits establerts a les bases, la presen-
tació de tota la documentació en temps i forma. Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos 
a l’ajuntament en horari d’oficina o bé trucar al 977610600.

El passat 15 de novembre  es van iniciar les 
obres de construcció de l’edifici definitiu del 
nou institut. Aquestes obres s’han iniciat amb 
una demora de tres mesos, causada per l’ordre 
de la Generalitat de Catalunya de paralitzar 
totes les obres pendents d’executar durant els 
mesos d’estiu, però aixecada aquesta paralit-
zació al mes d’octubre se reinicien els treballs 

d’excavació i cimentació del nou edifici, donant 
així llum verda al projecte constructiu.
Previsiblement el nou curs 2011-2012 que 
s’iniciarà al setembre, ja se desenvoluparà al 
nou aulari, finalitzant-ne posteriorment la cons-
trucció de les pistes poliesportives i la resta 
d’espais.

Les Obres del nou institut



COMUNICACIÓ
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El butlletí ara és EP!

Curs d’iniciació a Internet, Tinetaula 2010

Els Pallaresos
EP!

Com podeu veure a la capçalera de la por-
tada del butlletí, hem posat nom a la nostra 
publicació municipal. A partir d’ara es dirà EP!. 
Això respon a la voluntat de continuar ampliant 
la difusió de la nostra marca de poble. Fent-
lo protagonista de l’eina de comunicació més 
important del municipi aconseguirem l’objectiu de 
donar-li més ressò.
Per altra banda, l’edició de samarretes amb el 
logo del poble, EP!, va ser tot un èxit de vendes. 
Cal recordar que es van treure tres models amb 
diferents colors -fluorescent, negre i blanc- a 
més d’una edició especial amb motiu de la nos-

tra festa major d’estiu, que introduïa el joc de 
lletres iiiiiiiiiiEP!.
El nombre de samarretes venudes va superar 
les 700 unitats i demostra la bona acollida 
d’aquesta iniciativa per part de tots els ciuta-
dans. Portant la marca, fem poble i projectem 
una imatge moderna de col·lectivitat que referma 
la cohesió social del nostre municipi. 
Aquest èxit ens anima a introduir en el futur 
nous elements de la marca EP! per continuar 
ampliant l’esperit de poble i la seva difusió en 
tots els àmbits

Vint veïns i veïnes van completar les activitats de la 
Tinetaula 2010, una iniciativa gratuïta adreçada als 
ciutadans del municipi amb l’objectiu d’assolir els 
coneixements bàsics per moure’s per Internet, per 
aprendre a crear i gestionar el seu propi web i per 
a introduir-los en el món dels blocs, a través de les 
eines desenvolupades per TINET, Webfàcil i Blocs.
Tinet, respectivament.
Aquest curs és un pas més per tal d’assolir un dels 
principals objectius de la regidoria de comunicació: 
integrar els ciutadans del municipi en la societat de 
la informació, tot evitant així l’escletxa digital, és a 
dir, que determinades persones es quedin al marge 
de les possibilitats que ofereix Internet. 

presentació de la samarreta de la Festa Major dissenyada pel creador local Sergi Grau
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Els nous equips del Club Esportiu dels Pallaresos
El passat onze de setembre el Club Espor-
tiu dels Pallaresos va realitzar la presentació 
dels nous equips que faran ús de les noves 
instal·lacions a la zona esportiva dels Hosta-
lets.
En aquest acte van jugar diferents partits el 
nens de l’escola de futbol base els Pallare-

sos durant el matí. Posteriorment, es va fer la 
presentació de tots els jugadors i entrenadors 
de cadascun dels equips i es va fer la foto 
de família. A la tarda, va ser el torn dels més 
grans. Per acabar, va tenir lloc un sopar de 
motxilla amenitzat per un grup de música local 
que va fer gaudir a tots amb la seva actuació.

Els Pallaresos
EP!
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Un any més els nostres veïns i veïnes han 
pogut gaudir de la nostra festa major de 
Sant Salvador. Aquest any hem inclòs alguns 
elements nous que han tingut molt bona 
acceptació. Per exemple, el “Despertar de 
Patró” i “Mulla’t i Balla”, que a causa de la 
gran rebuda dels nostres vilatans ja s’han fet 
elements indispesables per a la nostra prope-
ra festa major d’estiu.

D’altres actes ja habituals, com ara l’scalèxtric, 
les carretomines i el concurs de mascotes, 
continuen tenint gran acceptació per part de 
grans i petits. Aquest any també s’ha inclòs 
la festa de l’escuma, que els últims anys era 
una petició que feien els més petits, però que 
també la van gaudir, i molt, els grans.

Festa Major de Sant Salvador

Els Pallaresos
EP!

Les orquestres han estat un èxit sense tenir un 
gran pressupost, tant La Chatta el dijous, Soul 
Machine i Tràfic el divendres, i per finalitzar La 
Dama el dissabte. Aquest últim grup, un conjunt 
amb 26 components, amb una música d’avui, 
d’ahir i de sempre, que va sorprendre a xics i 
grans amb els canvis de vestuari, ens ha fet 
passar unes vetllades de festa grossa.

Aquesta festa major ha estat un èxit gràcies 
a totes aquelles persones que col·laboren 
en la comissió de festes, funcionaris de 
l’ajuntament, brigada i voluntaris de totes les 
entitats i persones anònimes que any rere 
any fan possible la nostra festa major. I, per 
això, agraïm molt el seu esforç.



MEDI AMBIENT

1a Fira Ecològica dels Pallaresos
El dissabte 4 de setembre es 
va celebrar al Parc de la Font 
de la Mina la 1a Fira Ecolò-
gica dels Pallaresos, amb un 
seguiment massiu de visitants 
tant del municipi com dels 
municipis veïns.
La Fira va comptar amb 12 
expositors de productes eco-
lògics (verdures i fruites, vins, 
pizzes, elements d’artesania 
natural, llavors, cervesa, in-
formació i llibres d’ecologia...) 
i durant tota la jornada es 

va poder gaudir d’un ambient 
lúdic i festiu. 
Els moments de més afluència 
de públic van coincidir amb la 
celebració del vermut, el taller 
de cervesa artesana, la taula 
rodona sobre la importància 
dels aliments ecològics i el 
sopar popular.
Des de la Regidoria de Medi 
Ambient, amb actes com 
aquests es vol remarcar la 
importància i necessitat de 
fer tasca pedagògica amb els 
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consumidors per tal que tots 
coneguem què és el que men-
gem i quina és la diferència 
entre els diferents models de 
consum. 
Sense dubte, l’èxit de la jor-
nada ens garanteix la con-
solidació de la fira al nostre 
municipi, amb la voluntat de 
potenciar encara més aquelles 
accions d’educació i cons-
cienciació que tinguin com a 
finalitat el respecte vers el 
medi ambient i la natura.



MEDI AMBIENT

Segell d’identitat
El passat mes de setembre el nostre municipi va 
organitzar amb força èxit, la I Fira ecològica dels 
Pallaresos. La societat actual ha patit molts canvis 
en els hàbits quotidians. La manca de temps 
per la quantitat d’obligacions acumulades en la 
nostra agenda diària fa que aspectes bàsics com 
l’alimentació s’hagin transformat, tot alterant-se 
de forma considerable. Els canvis introduits per 
l’anomenada “revolució verda” dels anys 60 van 
suposar l’alteració dels models productius basats 
ara en una producció agrícola industrial.
Tot això desemboca en una despersonalització 
de l’agricultura que ens provoca una ignorància 
preocupant sobre la procedència dels aliments 
que ingerim. En poc temps hem substituït la 
sopa de verdures cultivades a l’hort de l’àvia pel 
sobre químic que es barreja amb aigua carregat 
de colorants i conservants.
L’agricultura ecològica representa la conser-
vació dels valors ètics i respectuosos amb el 
medi ambient i la biodiversitat sense utilitzar 
pesticides, ni adobs químics per alterar el 
que produeix la terra, és l’herència de segles 
d’experiència que ens han deixat els nostres 
avantpassats.
Una bona alimentació és bàsica per portar una 
vida saludable i cada vegada són més les veus 
que sostenen que hem d’involucionar en els 
hàbits alimentaris per millorar la nostra qualitat 
de vida.
Per tot això hem de sentir-nos orgullosos de 
tenir en el nostre municipi veïns com el Cesc, la 
Vanessa i la Sefa, autèntics supervivents de la 
revolució verda, que continuen lluitant dia a dia 
amb els seus negocis per donar a conèixer el 
model de vida ecològic. És un segell d’identitat 
del nostre poble que hem de recolzar i poten-
ciar des de l’Ajuntament donant suport a esde-
veniments com aquesta fira en el futur.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, 
seguint amb l’objectiu de dotar el nostre mu-
nicipi de maquinària que ens permeti optimit-
zar costos i fer més eficients les tasques de 
la brigada municipal en l’adequació de zones 
verdes, parcs i jardins municipals, ha incorpo-
rat una màquina sulfatadora per realitzar els 
treballs de manteniment d’aquests espais.
Amb l’arribada de les plujes, en algunes zones 
verdes municipals proliferen les herbes altes 
que poden ser focus de paràsits i que es 
converteixen també en punts de perill d’incendi 
quan arriba l’estiu. 
La sulfatadora ha tingut un cost de 2.603,72€ 
i s’afegeix a la maquinaria que ja forma part 
de la flota municipal i que ha estat adquiri-
da en aquests dos últims anys, com són la 
màquina escombradora, la biotrituradora i el 
camió de brigada de jardins.

Adquisició d’una màquina 
sulfatadora 
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Jordi Pardo Gimeno
Regidor de Medi Ambient



ADREÇA: Partida de les “Forques”, de Constantí. 
(Ctra. antiga de Constantí a La Pobla de Mafumet).
TELÈFON: 637 833 146
HORARIS: La deixalleria romandrà oberta 
els següents dies:

DILLUNS ...............................................TANCAT
De DIMARTS a DIVENDRES ......... De 9 a 13h i de De 17 a 20h
DISSABTE .............................................De 10 a 13h i De 17 a 20h
DIUMENGE ..........................................De 10 a 13h

EL SERVEI DE LA DEIXALLERIA ÉS GRATUÏT.

MATERIALS QUE ES PODEN PORTAR:

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament 
classificats, els següents materials: 

Residus especials: 
- Fluorescents i làmpades de mercuri (no s’han de 
trencar al manipular-les). 
- Pneumàtics. 
- Bateries d’automòbil. 
- Dissolvents, pintures, vernissos, coles, etc. 
- Aerosols i sprays. 
- Piles. 
- Electrodomèstics amb i sense CFC, línia blanca. 
- Olis minerals (sense barrejar-los). 
- Olis vegetals (sense barrejar-los). 
- Radiografies. 
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L’ajuntament dels Pallaresos té conveniat un 
servei de deixalleria amb el Consell Comarcal que 
permet que tots els veïns i veïnes puguin portar 
els residus a la instal·lació situada a la població 
veïna de Constantí.
Aquest servei completa el cercle que possibilita 
que tots poguem realitzar una correcta gestió de 
residus i així complir dos objectius bàsics: contri-
buir a millorar l’enton ambiental i tenir uns espais 
públics nets i endreçats.
És primordial que tots ens concienciem de la 
necessitat d’utilitzar els mitjans que l’ajuntament 
posa al nostre servei per depositar els nostres re-
sidus, perquè és un servei que té un cost elevat i 
si no s’utilitza correctament provoca un sobrecost, 
i això fa que s’hagin de destinar més recursos 
(materials, humans i econòmics) per mantenir els 
carrers nets de residus.
Us recordem que l’ajuntament ofereix un servei 
gratuït i mensual de recollida domiciliària de 
residus i dexalleria mòbil -podeu consultar el 
calendari per al proper any 2011 a la pàgina 2-, 
recollida domiciliària setmanal de cartró per 
a comerços i deixalleria supramunicipal.
Per tal que conegueu al detall la situació, els 
horaris i els tipus de residus que podeu portar 
a les instal·lacions de Constantí, us n’informem a 
continuació:

Deixalleria Supramunicipal

MEDI AMBIENT Els Pallaresos
EP!

Quant ens 
costen

 els serveis
 per any? 

64.925 
euros

DEIXALLERIA SUPRAMUNICIPAL DE CONSTANTÍ



13

MEDI AMBIENT Els Pallaresos
EP!

CTRA. A POLÍGON CONSTANTÍ

I REUS

A
V.

O
N

Z
E

D
E

S
E

T
E

M
B

R
E

C
.C

E
N

T
C

E
LL

E
S

C. BARCELONA

C
. S

T.
S

EB
A

S
TI

À

C
. F

LI
X

C.TORTOSA

C
.P

ER
A

FO
R

TC
.T

A
R

R
A

G
O

N
A

C. MAJOR

C. MAJOR

C
.V

ID
A

L
I B

A
R

R
A

Q
U

E
R C. DE LA COMA

C. BARCELONA

C
.V

ID
A

L
IB

A
R

R
A

Q
U

E
R

C. JAUME I

C. DE LA COMA

C. FRANCOLÍ

C
.G

IR
O

N
A

C.
A

M
PO

ST
A

Camp de futbol

C. JAUME I

PLAÇA DE LA
GENERALITAT CEIP Centcelles

CEIP Mn. Ramon
Bergadà

Piscines públiques

IE
S

 C
o

n
st

an
tí

P
av

el
ló

p
o

lie
sp

o
rt

iu

C. JOAN MARAGALL

C
.À

N
G

E
L

G
U

IM
E

R
À

PL. 
F. G

ARCÍA

LO
RCA

C
.C

E
N

T
C

E
LL

E
S

C. ANTONIO MACHADO

C. GAUDÍ

PL. 
JUAN RAMÓN

JIM
ÉNEZ

C
.D

EL
S

H
O

R
TS

PL. PAU
CASALS

Àrea de

Salut

C
.D

EL
S

H
O

R
TS

RAVAL DE ST. CRISTÒFOL

PL. D
E

L’E
SGLÉ

SIA

PL. D
EL

CASTELL
C. ESGLÉSIA VELLA

C. DEL CASTELL
C. MAJOR

RAVALETA DE SERAFÍ PITARRA

C
.R

O
V

IR
A

IV
IR

G
IL

I

C. JAUME I
C. JAUME I

C. DE
LES

CREU
S

PL
. E

SC
OL

ES
VE

LL
ES

PL. MONTSERRAT
ROIG

C. BARCELO
N

A

C
. L

LE
ID

A

PARC DE SECÀ

AVINGUDA D’ANDORRA

C. JOAN MIRÓ

C
.S

T.
FE

LI
U

C
. P

A
LL

A
R

ES
O

S

C
.S

A
N

T
I A

G
O

R
U

S
IÑ

O
L

C. DEL MORELL

C
.F

A
LS

E
T

C
.P

A
R

E
C

LA
R

ET

C
. S

A
N

T
V

IC
EN

Ç

C. POBLA DE MAFUMET

C. DEL MIG

C. DE LA FONT

C. SANT PERE

C.
AP

OT
EC

AR
I

C.
PA

RE
PA

LA
U

IQ
UE

R

C.
M

N
.S

AB
AT

É

PL. D
RETS

HUMANS

C.
PE

IX
AT

ER
IA

PL. HOSPITAL

C. S T.
PE

R
E

C
.G

A
VA

R
R

ES

C. PINTOR FORTUNY

C
.J

O
S

E
P

P
LA

AVINGUDA D’ANDORRA

A
V.

D
E

C
A

TA
LU

N
YA

C
. D

E
L A

C
O

S
T A

C
.S

E
R

A
P

I

AVINGUDA D’ANDORRA

C
.M

N
.R

A
M

O
N

B
ER

G
A

D
À

AV
IN

G
U

D
A

D
E

RE
U

S

PL. R
AFA

EL

CASANOVA

C. VENDRELL

C. ST. ISIDRE

C. MONTBLANC

PARC DE LE
S FO

RQUES

Dipòsit

d’aigua

Deixalle
ria

La
 Closa

C. DE LES CREUS

C. DE LA SELVA DEL CAMP

CTRA. ATARRAGONA I A AP-7

CAMÍDELESSORTS

T-7211

T-7211

T-
72

1
T-

72
1

CTRA. DE LA SELVA

Cementir
i

PARC DE

L’A
LM

ATELLA

A
l r

iu
Fr

an
co

lí

A la Síquia

Pont d
e le

s

Caixes

Vil·l
a de

Centcelle
s

Molin
s

antic
s

1 21
11

26

20

27 45 43 22

44
3

37

30

13

38

12

42 6 17

35

29Guàrdia

Civi
l

34
25

32

16

19
Club Esp

lai

Gasolinera

28

9

41 10

36

8
Bodega

Cooperativ
a

14

23

40
15

33

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

N

CONSTANTÍ
NUCLI URBÀ

Carrers·places·parcs

Almatella, Parc de l’..................... 
C5

Amposta, C. ..........................
......... D1

Andorra, Av. d’ ..........................
.... B1

Àngel Guimerà, C. ........................ 
D4

Anselm Clavé, C. ........................
... B2

Antonio Machado, C. ................... D4

Apotecari, Escales de l’ .............. C2

Barcelona, C. ..........................
...... C2

Castell, C. del ..........................
...... C2

Castell, Pl. del ..........................
..... C2

Catalunya, Av. de..........................
 C2

Centcelles, C. ..........................
...... D3

Coma, C. de la ..........................
..... D2

Costa, C. de la ..........................
..... B2

Creus, C. de les ..........................
... B3

Drets Humans, Pl. dels ................ C2

Escoles Velles, Pl, de les............. D2

Església, Pl. de l’.......................
.... C2

Església Vella, C. ..........................
 C2

Falset, C. ..........................
.............. B2

Federico García Lorca, Pl. .......... D4

Flix, C. ..........................
................... E1

Font, C. de la..........................
........ B2

Forques, Parc de les .................... B4

Francolí, C..........................
............ D2

Gavarres, C..........................
.......... C2

Gaudí, C..........................
................ C3

Generalitat, Pl. de la .................... C3

Girona, C. ..........................
............. D1

Hospital, Pl. de l’ .......................
.... C2

Horts, C. dels ..........................
....... C3

Jaume I, C..........................
............ D3

Joan Maragall, C. .........................
 D4

Joan Miró, C..........................
........ C2

Josep Pla, C. ..........................
....... C1

Juan Ramón Jiménez, Pl............. C3

Lleida, C. ..........................
.............. D1

Major, C..........................
................ C2

Mig, C. del.........................
............. C2

Montblanc, C..........................
....... B2

Montserrat Roig, Pl. ..................... 
D2

Morell, C. del .........................
........ B2

Mn. Jacint Verdaguer, Pl. ........... C2

Mn. Ramon Bergadà, C. .............. B2

Mn. Salvador Sabaté, C. ............. C2

Onze de setembre, Av. de l’ ........ D3

Pallaresos, C. ..........................
...... C2

Pare Claret, C. .........................
...... B2

Pare Palau i Quer, C. .................... C2

Pau. Pl. de la ..........................
....... E1

Pau Casals, Pl. ..........................
.... C3

Peixateria, C. .........................
........ C2

Perafort, C. ..........................
.......... D2

Pintor Fortuny, C. ..........................
 C2

Pobla de Mafumet, C. de la ........ B2

Rafael Casanova, Pl. .................... B2

Reus, Av. de..........................
......... B2

Rovira i Virgili, C..........................
.. C3

Sant Cristòfol, Raval de............... C2

Sant Feliu, C. ..........................
....... C2

Sant Isidre, C..........................
....... B2

Sant Pere, C. ..........................
....... B2

Sant Sebastià, C. ..........................
 C2

Sant Vicenç, C..........................
..... B2

Santiago Rusiñol, C. ..................... B3

Secà, Parc de ..........................
..... D1

Selva del Camp, C. ........................
B2

Serafí Pitarra, Ravaleta de ......... C3

Serapi, C. ..........................
............. B2

Sorts, Camí de les .........................
C4

Tarragona, C..........................
........ D2

Tortosa, C..........................
............. E2

Valls, C..........................
................... B2

Vendrell, C. ..........................
.......... B2

Vidal i Barraquer, C. ..................... D2

LLOCS I SERVEIS

1 · Aigües (Sorea) ------------------
--------- C2

2 · Ajuntament ------------------
------------- C2

3 · Àrea Bàsica de Salut-----------------
--- C3

4 · Arxiu Històric------------------
----------- C2

5 · Associació de Jubilats------------------
 C2

6 · Associació de Veïns Centcelles ------- D4

7 · Biblioteca------------------
--------------- 

C2

8 · Bodega Cooperativa ------------------
-- B2

9 · Camp de Futbol ------------------
-------- E2

10 · Casal de Serveis Socials -------------- C2

11 · Casal d’entitats ------------------
------- C2

12 · CEIP Centcelles------------------
------- D3

13 · CEIP Mn. Ramon Bergadà------------- D3

14 · Cementiri ------------------
-------------- A3

15 · Centcelles ------------------
------------- D5

16 · Centre de dia per a Gent Gran -------- D2

17 · Centre Guàrdia Urbana ---------------- 
D4

18 · Centre Parroquial ------------------
---- C2

19 · Club Esplai-----------------
-------------- D1

20 · Comunitat de Regants ----------------- 
B2

21 · Constantí Ràdio------------------
------- C2

22 · Correus ------------------
---------------- 

C2

23 · Deixalleria ------------------
------------- B4

24 · Escola d’Adults ------------------
------ C2

25 · Escola Municipal de Música---------- D2

26 · Església Parroquial ------------------
-- C2

27 · Farmàcia------------------
--------------- 

C2

28 · Gasolinera------------------
------------- D1

29 · Guàrdia Civil-----------------
------------ D2

30 · IES Constantí----------------
------------ D3

31 · Jutjat de Pau------------------
---------- C2

32 · Llar d’Infants ------------------
---------- D2

33 · Molins Antics ------------------
--------- D5

34 · Monument a Lluís Companys---------- D2

35 · Monument a Rafael Casanova ------- D3

36 · Muralla ------------------
---------------- 

B2

37 · Pavelló Poliesportiu------------------
-- D3

38 · Piscines públiques ------------------
--- D3

39 · Policia Local ------------------
---------- B3

40 · Pont de les Caixes------------------
---- C5

41 · Punt d’Informació Juvenil ------------- C2

42 · Punt Òmnia------------------
------------ D4

43 · Sala Parroquial ------------------
------- C2

44 · Sala Pau Casals ------------------
------ C3

45 · Sindicat Agrícola ------------------
----- C2

46 · Societat el Casino ------------------
---- C2

A

B

C
D

E

1

2

3

4

5

C
.A

N
S

E
LM

C
LA

V
É

C
. V

A
LL

S

39

7

PL. DE LA PAU

CARRETERA

CARRETERA

24

5

4

18
C. MAJOR

C
tr

a.
an

tig
a

de
la

Po
bl

a

PL. M
N. J

.

VERDAGUER

31
Ajuntament

246

In
fo

gr
af

ia
: ©

 N
O

U
 S

IL
V

A
 E

Q
U

IP
S

- Medicaments caducats. 
- Productes fitosanitaris. 

Residus valoritzables: 
- Envasos de vidre blanc i de color. 
- Vidre pla. 
- Paper/cartró. 
- Plàstics i envasos. 
- Ferro, ferralla, cables i similars. 
- Fusta i mobles. 
- Roba usada. 
- Electrodomèstics línia marró. 

Altres residus: 
- Runes de la construcció.* 
- Restes de poda i jardineria. 
- Pa sec. 

Residus no admissibles: 
- Matèria orgànica (tret de l’esmentat al punt ante-
rior). 
- Residus radioactius. 
- Residus explosius. 
- Residus no identificats. 

*Pel que fa a la runa, només s’acceptarà la provinent 
d’obres menors, amb un màxim de 200kg per empresa 
o persona i dia.

ull!
Quant ens podriem 

estalviar? 40.930 euros 
-si utilitzessim 

correctament els 
serveis municipals de 
recollida de residus-

Quant ens 
costen

 els serveis
 per any? 

64.925 
euros

DEIXALLERIA SUPRAMUNICIPAL DE CONSTANTÍ
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Aquest any hem sofert una important plaga de 
l’anomenat “mosquit tigre”, plaga que ha estat 
generalitzada en tots els municipis. Des de 
l’ajuntament s’han pres totes les mesures sani-
tàries de desinfecció i de desinsectació al nos-
tre abast, tant preventives com a actuacions 
posteriors a la detecció dels problemes amb 
peridomèstics (paneroles, rosegadors, etc.).
Com hem pogut comprovar, el problema de 
les mosques s’ha aconseguit eradicar aquest 
any; el dels mosquits és molt difícil mentre 
que no hi hagi una consciència col·lectiva que 
la prevenció a nivell particular és fonamental. 
Aquests insectes es reprodueixen en un nom-
bre molt elevat d’individus en petits recipients 
d’aigua estancada (plats de torretes, galledes, 
tolls…).
El total invertit en la desinsectació i desin-
fecció, així com per l´eliminació de la proces-
sionària del pi, localitzada de forma puntual a 
la urbanització Pallaresos Parc, és de 6.864,40 
euros, amb una subvenció de la Diputació de 
Tarragona de 2.611,47 euros.

Com ja hem informat des d’aquestes pàgines, 
s’està gestionant, amb més lentitud per part de 
l’administració del que és d’esperar (en concret 
dels Serveis Territorials de Sanitat i de la Conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat), la construcció del 
nou CAP, en l’Avda. de la Generalitat.
 El Departament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya va fer pública la convocatòria de subven-
cions a l’ampliació, la remodelació i l’equipament 
de consultoris locals i centres d’atenció primària 
de titularitat municipal per als exercicis 2008, 2009 
i 2010.
Aquest Ajuntament va presentar sol·licitud de 
subvenció d’acord amb la memòria valorada 
redactada per l’arquitecte tècnic municipal per 
import de 23.260,22€ per les obres de reforma per 
annexionar un nou espai al consultori i adquisició 
d’equipament mèdic.
En data 6 d’octubre de 2010 es va rebre resolució 
de data 14 de setembre, per la qual s’adjudica 
a aquest Ajuntament una subvenció per portar 
a terme les obres de referència per import de 
22.972,06€ (corresponent al 98,76% del pressupost 
d’execució total).
D’aquesta manera, mentre que es resol l’assumpte 
del nou edifici podrem adequar una mica l’actual 
ambulatori perquè sigui menys “tercermundista” 
(paraules textuals del director del Serveis Territo-
rials a Tarragona), afegint l’anterior servei de co-
rreus com a nou despatx per a infermeria, climatit-
zació, pintura i reparacions.
El consistori romandrà a l’expectativa de la reso-
lució per a la construcció del nou edifici i confia 
que en un futur s’agilitzin els tràmits.

“Mosquit Tigre” La construcció del nou CAP 

Els Pallaresos
EP!
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El passat ple del mes de novembre va aprovar una modifica-
ció a les bases d’atorgament d’ajuts econòmics a les famílies 
amb escassa capacitat econòmica del municipi.
Les bases que regeixen aquesta convocatòria preveien com a 
requisit per a la sol·licitud de l’ajut tenir uns ingressos infe-
riors a 20.000€. Amb la voluntat que l’ajut arribi a més famí-
lies, i sent conscients de les dificultats i de la greu situació 
econòmica que pateixen actualment moltes famílies, la cor-
poració ha cregut necessari que el nivell de renda augmenti 
fins a 30.000€.
Per aquest motiu, a partir de l’any 2011, podran sol·licitar 
aquests ajuts les famílies nombroses, amb membres en si-
tuació d’atur, amb informe dels serveis socials municipals i 
amb discapacitats al seu càrrec i que tinguin uns ingressos 
per unitat familiar inferiors a 30.000€, tot ampliant-se així el 
ventall de beneficiaris del municipi.

Aprovació dels pressupostos i ordenances per 
l’any 2011
El pressupost pel proper exercici ve marcat per una forta 
contenció de la despesa pública, ja que els ingressos previs-
tos per a l’any vinent s’espera que siguin similars als recap-
tats a l’any 2006. Aquest pressupost estima uns ingressos de 
3,3 milions d’euros. 
Pel que fa a les ordenances i impostos municipals, en la 
seva majoria es veuran incrementats en un 2%, degut bàsica-
ment a l’augment dels costos energètics i la pujada de l’IVA 
en 2 punts que s’ha fet efectiva en el segon semestre de 
2010.

Les famílies dels Pallaresos 
amb més ajudes

Els Pallaresos
EP!

A tall d’avís i emparada 
per la llei, la Sindicatu-
ra ha decidit publicar el 
nom de totes les entitats 
locals que no han lliu-
rat els seus comptes a 
temps, així com el dels 
municipis més diligents. 
Aquests últims són preci-
sament ajuntaments pe-
tits, en teoria mancats de 
recursos: Els Pallaresos 
(Tarragonès, 4.200 ha-
bitants), les Preses (Ga-
rrotxa, 1.686 habitants) 
i Capolat (Berguedà, 81 
habitants).
L’informe recomana als 
municipis que reforcin les 
àrees d’administració per 
evitar la opacitat, i a les 
altres institucions, que 
millorin la cooperació 
internacional per tal de 
controlar més els seus 
comptes.

Els Pallaresos, 
exemple de 
transparència 
en la gestió 
de les finances 
municipals
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Adequació, arranjament i millora de l’edifici de l’Antic 
Ajuntament per destinar-lo al centre Jujol
El passat mes de setembre, l’empresa SALVAT 
JOVE SL, adjudicatària de les obres de remode-
lació de l’edifici de l’antic Ajuntament, va iniciar 
els treballs per adequar les dependències a fi de 
convertir-les en el Centre Jujol. Aquestes actua-
cions tenen com a principal objectiu l’eliminació 
dels elements de la façana que provenen de noves 
intervencions, i es reconduiran a fi de recuperar al 
màxim l’estètica original de l’edifici.
Així mateix, a la planta pis es condicionarà 
tota una sala diàfana per emplaçar la part mu-
seística de visita pública. Les divisions actuals 

s’enderrocaran, tot deixant el cos principal de 
l’edifici com a un espai diàfan amb diferents apli-
cacions. Es realitzaran totes les instal·lacions ne-
cessàries, es disposarà d’un sistema d’il·luminació 
modular, per donar flexibilitat a l’espai i així 
donar cabuda a diverses possibilitats. 
A l’exterior es crearà un jardí que recrearà 
l’estètica modernista, per poder organitzar activi-
tats culturals d’estiu.
Aquesta obra està inclosa en el Fons Local 
per l’Ocupació i té un pressupost de més de 
135.000€ (més IVA).

Els Pallaresos
EP!
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Ampliació vorera 
d’accés al CEIP 
Els Pallaresos
Amb la voluntat de millorar la 
seguretat dels nens i nenes que 
assisteixen al Ceip Els Pallaresos, 
ubicat provisionalment a la pista 
poliesportiva municipal amb en-
trada des del carrer Tarragona, 
l’Ajuntament ha ampliat la vorera
d’accés al recinte.
La voluntat de millora ha anat 
acompanyada d’un canvi en el 
sentit de circulació de vehicles al 
voltant de l’escola, així com una 
reorganització de la zona desti-
nada per a l’aparcament.
Des del Consistori, som cons-
cients de la gran quantitat de 
trànsit que s’hi concentra a hores
d’entrada i sortida dels centres 
escolars, però també és evident 
que hi ha ciutadans que no 
respecten les zones de prohibició 
d’aparcament. És per aquest mo-
tiu que s’ha instal·lat una nova 
senyalització tant vertical com 
horitzontal, i s’han intensificat els 
controls de vigilància municipal.

L’empresa GAS NATURAL es troba 
al nostre municipi realitzant les 
obres necessàries per dotar la 
futura presó situada a Mas d’Enric 
de subministre de gas. Aquesta 
instal·lació, que transcorre per la 
carretera de Sant Salvador, entra 
per nucli urbà, travessa el ca-
rrer Eixerit, Tarragona, Segadors, 
avinguda Generalitat, carrer de la 
Unió i avinguda Catalunya, es la 
primera fase del que serà el pro-
cés de gasificació dels Pallaresos. 
Juntament amb la canonada que 
transporta el subministre fins al 
centre penitenciari, es preveu la 
col·locació d’una altra canonada 
a fi de poder ampliar en un futur 
el ramal per l’interior del municipi. 
Som coneixedors que les obres 
són molestes per a tots els veïns 
i veïnes afectats pel recorregut 

de la canonada, però cal pensar 
que aquest és el punt de parti-
da d’avanç en futurs subminis-
traments per a tots els nostres 
habitatges.   

Després de gran nombre de gestions realitzades amb les administra-
cions competents, insistint en la necessitat que tenia el nostre municipi 
de la instal·lació d’una marquesina d’autobusos a l’avinguda Parlament, 
davant la zona comercial de Jardins Imperi, donat que és una de les 
més utilitzades pels nostres veïns, ha arribat el moment de la seva 
col·locació.
L’Ajuntament dels Pallaresos agraeix al Departament de Política Terri-
torial i Transports de la Generalitat de Catalunya que hagi fet realitat 
la demanda i des de fa uns mesos ja podem disposar d’una parada 
d’autobusos més còmoda en aquest carrer de la nostra vila. 

Els Pallaresos
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GAS NATURAL arriba al municipi 
dels Pallaresos

Instal·lació d’una marquesina 
d’autobusos a l’avinguda Parlament
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John Malkovich va visitar la casa Bofarull als Pallare-
sos. L’actor va arribar al municipi a primera hora de 
la tarde i després d’una primera parada a la Casa 
Fortuny, va fer una visita guiada per la Casa Bofarull 
acompanyat pel fill de l’arquitecte Jujol, Sr. Josep 
Maria Jujol, la propietaria de la vivenda Sra. Mercè 
Segú, la seva filla Anna Manent i l’Alcaldessa dels Pa-
llaresos Ana María Ramos Castro conjuntament amb 
la regidora d’ensenyament Inma Sánchez i el regidor 
de cultura Manel Gómez.

El recorregut per la casa va tenir una durada de més 
de dues hores i el Sr. Malkovich va quedar encantat 
amb la visita i molt impactat per la magestuositat 
de l’obra. La ruta no va ser un acte oficial sinó una 
visita d’interès a petició del Sr. Malkovich.
Posteriorment el Mossèn Marià Sordè es va oferir per 
obrir-li les portes de l’església de Vistabella, també 
una obra reconeguda de l’artista Jujol.

El passat mes de novembre es va celebrar amb èxit 
d’afluència de veïns i veines el mercadet solidari per 
recollir fons per la marató de TV3, projecte soli-
dari impulsat per TVC i la Fundació amb l’objectiu 

d’obtenir recursos econòmics per a la recerca cientí-
fica sobre diferents malalties.
Aquest any 2010 estarà dedicada a les lesions 
medul•lars i cerebrals adquirides.

L’actor John Malkovich visita la Casa Bofarull

Mercadet solidari
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La nova sirena esta situada al parc 
situat entre els carrers Països Cata-
lans i President Macià. La direcció 
de Protecció Civil de Catalunya, ha 

considerat que és necessari comptar 
amb un nou element per alertar la 
població i la seva ubicació respon al 
centre geogràfic del municipi.

Nova sirena adscrita al PLASEQTA

La nostra pubilla d’aquest any, Gisela Leoz, s’ha pre-
sentat al Certamen Nacional de Pubilles de Catalun-
ya, celebrat els dies 25 i 26 de setembre a la ciutat 
de Figueres. Un certamen on prevalen uns valors 
morals, de formació i de país. Un cap de setmana 
de cultura i convivència entre un centenar de joves 
que va finalitzar el diumenge amb la proclamació de 
la nova Pubilla i Hereu de Catalunya, així com els 
de les quatre províncies.
La participació més massiva provenia de les comar-
ques gironines. Sembla que a les comarques tarra-
gonines no es promociona suficientment aquesta 
tradició tan nostra i tan arrelada a la nostra cultura 
més antiga.

El club va començar com una activitat extraescolar 
fa uns anys, al 2005. Des del primer dia, va ser la 
més sol·licitada per als nens de l’escola Sant Sebas-
tià. Tots aquests anys han donat molt per recordar, 
des de exhibicions espectaculars, passant per tro-
bades comarcals amb més de 230 judoques fins a 
monogràfics de defensa personal per als professors, 
mares i pares de l’escola. Tot això seguint una línea 
lúdico esportiva, assolint tots els valors que aquest 
esport ens pot oferir.
Fins ara l’activitat estava adreçada als nens de 
l’escola. Però aquest any es va decidir fer d’aquesta 
activitat extraescolar un club de judo, el nostre Club, 
el del poble. Sempre mantenint una estreta relació 
i col·laboració amb l’AMPA del col·legi, la direcció i 
l’Ajuntament. Si voleu estar informats visiteu el nos-
tre blog www.clubdejudoelspallaresos.blogspot.com. 

Certamen Nacional de Pubilles El Club Judo Els Pallaresos ja 
es una realitat
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Ajuntaments, si

Estem a finals d’any i continuem sense sortir 
del pou de la crisi. El temps dóna la raó als 
que feien prediccions pessimistes en quant al 
començament de la recuperació econòmica. 
Això és la constatació que eren moltes les 
coses que no funcionaven i que el conjunt del 
model productiu del país estava esgotat i era 
per tant insostenible.
Sembla estrany que ara es vulgui fer respo-
nable d’aquest error encadenat únicament al 
conjunt de les administracions públiques i en 
concret algunes veus demanin una reducció de 
les administracions més antigues i properes per 
al ciutadà com són els ajuntaments .
Si hi ha una cosa que hem pogut constatar 
en el temps que portem al govern municipal 
és la importància i el gran nombre de gestions 
que es realitzen des d’un ajuntament i per 
altra banda la manca de recursos amb els que 
s’ha de fer front a la multitud de serveis que 
es presten a la ciutadania. L’Ajuntament és on 
tots els ciutadans acudim en primera instància 
per solucionar la majoria de situacions atenen 
a la seva funció de proximitat I representen 
els fonaments democràtics sobre els quals es 
construeix una societat.
La situació actual de crisi s’ha esdevingut 
per motius diversos i tothom ha posat el seu 
granet de sorra amb major o menor grau 
de responsabilitat: governs, sector empresa-
rial i societat civil. Com podem acceptar que 
personatges que han portat a la deriva les 
seves empreses deixant a molts treballadors 
sense ocupació ens donin lliçons de com 
abordar eficientment la solució a l’actual crisi i 
demanin ara únicament que les administracions 
assumeixin tota la responsabilitat? A quant puja 
el deute privat? On és el sentit d’autocrítica?
Les administracions en el seu conjunt i en 
concret els ajuntaments són l’essència de la 
democràcia i una bona forma d’organització 
de la societat civil. És cert que, com tot, cal 
exigir que estigui ben gestionada i optimitzar 
al màxim els recursos públics que són de tots 
i totes. Però només podem fer-les responsa-
bles d’una part de la situació actual i cal que 
tothom faci exercici d’autocrítica i pensar si 
tots plegats no vivíem per sobre de les nostres 
possibilitats. Llancem la pregunta a l’aire...
Només ens queda desitjar a tots i totes unes 
bones festes i entrada d’any i que el proper 
sigui molt millor que l’actual.

Salut.

Jordi Pardo Gimeno 
Claudi Domènech i Bonachí
Grup municipal de Gent dels Pallaresos

Després d’un trimestre sense editar 
el butlletí a causa de les restriccions 
econòmiques que estem aplicant en 
el consistori, tenim la possibilitat de 
dirigir-nos a vosaltres en finalitzar 
aquest dur any 2010.
La situació econòmica continua fent 
mal a les famílies i també a les institu-
cions. Per conservar tots els serveis al 
ciutadà ens hem vist obligats a arros-
segar un dèficit molt important; per 
contra, apliquem totes les mesures al 
nostre abast per eliminar les despeses 
supèrflues, mesures de contenció en 
el treball diari (actuacions que passen 
desapercebudes per al ciutadà).
Des de l’alcaldia s’han fet tots els 
esforços possibles perquè la situació 
no sigui tan preocupant, primordialment 
buscant totes les ajudes possibles, tant 
públiques com privades i en aquesta 
línia seguirà.
Confiem que quan es publiqui aquest 
escrit (que es lliura a la redacció del 
butlletí en dates anteriors a les elec-
cions a la Generalitat), el CANVI s’hagi 
produït a Catalunya, i puguem celebrar 
com a grup, com a formació política 
i des de la nostra labor al capdavant 
del consistori que la Generalitat està 
al nostre costat… i no suposadament 
bloquejant certes actuacions primor-
dials per al municipi com és el CAP 
que tant necessitem i que sembla que 
interessava més avançar i acabar el de 
Sant salvador i “parar” el nostre.
Només ens cal dir que el nostre grup 
està a la vostra disposició, com sem-
pre, i us desitgem unes bones festes, 
amb salut i prosperitat.

Ana Maria Ramos Castro
Manel Gómez Porta
Grup Municipal de CIU

ciuelspallaresos@gmail.com
“ciu els pallaresos” al facebook

ciu@pallaresos.cat

QUAN ACABARÀ LA CRISI?

És la pregunta del milió, ningú ho sap. 
Aquest any que estem a punt de començar 
s’inicia amb les mateixes preguntes que els 
últims.
La crisi ha posat en evidència, encara més, 
que el model actual és socialment injust i 
ecològicament insostenible. Aquest sistema 
és incapaç de garantir el benestar per a 
tothom.
La retallada de pressupostos que estem 
patim tots i la mancança d’ingresssos ens 
fa de vegades no poder dur a terme tots 
aquells projectes que ens agradaríem: fes-
tes amb més actuacions i de més qualitat, 
amb més activitats infantils, poder subven-
cionar les entitats del nostre municipi que 
sempre ens fan costat a totes les activitats 
que proposem, potenciar l’esport i ajudar 
els nostres centres educatius, que també 
pateixen els efectes de la crisi amb reduc-
ció de partides econòmiques per part del 
departament d’educació. Ara més que mai 
cal cohesió, politítiques socials i creació de 
llocs de treball.
Necessitem aprofundir en les polítiques so-
cials. La Generalitat ha de posar en marxa 
un pla de pobresa zero i un pla específic 
de xoc contra la pobresa de la gent gran, 
que cada cop té més dificultats per pagar 
el llum o el gas, mentre les companyies 
elèctiques s’estan fent d’or.
Hem de sortir de la crisi, però no fent que 
la paguim aquells qui no l’han provocada, 
demanant esforços només als més febles.
NO A LA CONGELACIÓ DE LES PENSIONS.
NO A L’ABARATIMENT DE L’ACOMIADAMENT. 
NO A LES RETALLADES DE POLÍTIQUES DE 
DEPENDÈNCIA.
Ens agradaria que aquest nou any que 
aviat començarà ens porti sol·lucions.
Tant de bo els Reis ens portin un acord 
que afavoreixi la millora de la situació 
econòmica…
Bon any 2011, amics i amigues.

Carles Vidaller Espinosa
Inmaculada Sánchez Fernández
Grup Municipal d’ICV dels Pallaresos

GP CiU ICV
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Estem a sis mesos més o menys de les 
pròximes eleccions per al municipi dels 
Pallaresos, i si hem de fer una valoració 
de tot el que ha succeït al nostre poble, la 
veritat és que no la podem fer positiva. En 
aquests quasi quatre anys podem dir que 
ha sigut tot molt nefast.
Els impostos pugen en aquest moment de 
crisi. No creuen vostès que s’haurien de 
congelar? Els regidors de l’equip de govern 
creuen que no.
La situació econòmica de l’Ajuntament no 
s’ha recuperat respecte l’anterior infor-
mació, ans el contrari, el seu resultat ha 
empitjorat, i pel seu import és preocupant 
i de difícil recuperació immediata. S’ha 
d’informar, alertar i constatar que el dèficit 
es manté constant.
El romanent de tresoreria negatiu del segon 
trimestre de 2010 és de 1.076.698,45€. 
Davant d’aquesta situació actual de des-
proporció generalitzada, seria necessari un 
control en la gestió d’ineficàcia.
Però això és impossible amb l’equip de 
govern que tenim actualment, que fa molt 
difícil el compliment del pla de sanejament 
i en conseqüència la seva finalitat. 
En tot cas això comportarà que durant 
l’any 2011 s’hagin de fer pagaments pen-
dents sense crèdit. Serà molt difícil, més 
ben dit impossible, amb el compliment total 
de les previsions pressupostàries. Ja portem 
tres préstecs. Fins on hem d’arribar? No 
creuen vostès que ja n’hi ha prou?
Volíem aprofitar per desitjar unes bones 
festes nadalenques.
 

Julian Oller Rubio
Maria Jesús Coronado i Julian Oller

PSC AIP pp

Podria aprofitar aquest espai per fer polí-
tica o per anomenar allò que va bé o allò 
que va malament, però avui vull fer quatre 
ratlles per agrair la feina, la dedicació, 
l’amabilitat i de vegades... la ironia sar-
càstica, però de bon rotllo, d’en “Bati”. Al 
nostre agutzil li ha arribat l’hora de penjar 
l’uniforme i de gaudir d’unes vacances més 
que merescudes després de vint-i-set anys 
de treballar pel nostre poble.  En “Bati” ha 
conegut molts batlles i més regidors, fes-
tes i dolors, coneix cada pam i cada forat 
dels nostres carrers i jo diria que també 
ens coneix a tots, grans i petits, és part 
de la història dels Pallaresos i part de la 
història del nostre país, ja que potser sigui 
un dels darrers agutzils que encara avui 
resten en actiu.  
Batista Palleja, gràcies de tot cor.

Xavier Marcos Tuebols
Agrupació Independent dels Pallaresos

BLOG FOROSIMPATIZANTES: 
“ppelspallaresos”.
Hace pocos meses en internet se abrió una 
ventana que iluminaba y dejaba entrar aire 
fresco en la información y debate de la 
política municipal del pueblo y general.
Esa nueva luz y ese nuevo aire era la invi-
tación a la información, a la participación y 
al debate de asuntos propios del municipio, 
de su ciudadanía y otros temas del interés 
general.
Ese foro, ese blog, se puede llegar picando: 
www.ppcelspallaresos.blogspot.es. También 
escribiendo: ppcelspallaresos. Dos maneras 
de llegar a la información sin complejos, 
clara y abierta a todos.
Allí se opina y debate de la economía y 
déficit municipal, guardería municipal, colec-
tores aguas pluviales, fiestas locales, Fiesta 
Nacional de España, Diada de Catalunya, 
nuestros vigilantes municipales, El Pilar y 
la Guardia Civil, seguridad viaria, huelga 
general, tres años esperando teléfono, Pa-
llaresos Park fue el inicio…, farem un poble 
verd, el escudo de Els Pallaresos, el regidor 
del PPC renuncia a su salario, moción del 
PPC para evitar recorte de la pensiones; 
català, republicà i anticapitalista; la festa 
Major y un largo etcétera de temas locales 
y otros generales.
Recuerda www.ppelspallaresos.blogspot.es 
o ppcelspallaresos; es tu información sin 
miedo a la verdad y a la información.
Aprovechamos para desear a todas nues-
tras vecinas y vecinos pasen unas felices 
Fiestas de Navidad y que el año 2011 esté 
lleno de aciertos.

Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavoz Partido Popular de Catalunya
pp@pallaresos.cat
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Paloma Sánchez-Casas 
DIRECTORA DE L’INSTITUT ELS PALLARESOS

1.- Quants anys fa que presta els seus serveis al 
municipi dels Pallaresos?
Aquest és el tercer any.
2.- Quan han rebut l’aprovació del projecte 
d’escola verda? En què consisteix?
Des del primer any estàvem interessats en iniciar el 
projecte d’escola verda. Per entrar en aquest pro-
jecte és requisit realitzar la formació que ofereix el 
Departament de Medi Ambient conjuntament amb el 
d’Educació. Vam haver d’esperar a aquest darrer curs 
perquè fins ara no s’oferia a la nostra zona educativa.
 3.- Quines són les principals àrees d’actuació del 
vostre projecte?
Estem en la fase d’elaboració del projecte, però po-
dem avançar que tractarà especialment els següents 
aspectes: estalvi energètic (electricitat), estalvi de 
matèria primera (paper), reciclatge de residus (paper, 
envasos i matèria orgànica), reutilització de llibres i la 
creació i manteniment de l’hort ecològic i el jardí.
4.- Hi ha conscienciació per part de l’alumnat per 
a ser escola verda?
Una de les fases del projecte és precisament la cons-
cienciació de tots els sectors del centre, un aspecte 
que hem estat treballant durant tot aquest temps i 
que volem que sigui un tret distintiu del nostre insti-
tut. 
5.- Quines són les principals actuacions del vostre 
projecte?
Els aspectes que he comentat anteriorment són els 
objectius que volem consolidar i per tant són as-
pectes que ja s’estan treballant. Una manera real 
d’aconseguir que els nostres alumnes siguin cons-
cients, és fer-los partíceps i implicar-los en el projecte. 
Aquest curs s’ha creat la “brigada verda”, que té la 
funció de vetllar pel bon reciclatge dels residus gene-
rats. A banda, dins del disseny curricular del nostre 
centre, disposem d’una matèria optativa de medi am-
bient, que cursen tots els alumnes de segon d’ESO.
6.- Quines són les actuacions més fàcils de por-
tar a terme?
No hi ha cap actuació fàcil si no hi ha una implicació 
real de tots els sectors.
7.- I les més costoses? Per què?
Les més costoses són el dia a dia, ja que és fà-
cil oblidar-se de realitzar aquest tipus d’actuacions 
(reciclar correctament, apagar els llums, etc.) de 
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forma que sempre hem d’estar a sobre per aconseguir 
l’actitud respectuosa i responsable respecte al medi 
ambient.
8.- Aquest és un projecte a llarg termini?
Aquest sempre serà un projecte a llarg termini, la 
qual cosa no vol dir que no s’hagi de treballar sem-
pre, sinó tot el contrari. Sempre s’haurà de treballar i 
millorar com en qualsevol altre aspecte educatiu.
9.- Quins consells donaria als habitants del nostre 
poble perquè siguin més ecològics?
Tothom s’hauria de creure que la seva contribució és 
important. També és important que eduquem els nos-
tres fills des de petits, per això hem de donar exem-
ple i aconseguir que aquesta educació sigui coherent 
amb la línia educativa del centre.
Evidentment, els ciutadans haurien d’exigir també als 
seus governants que facilitin els recursos necessaris 
perquè tothom s’impliqui i participi en la cura del 
medi ambient.
10.- Un desig per a aquest nou projecte.
La participació i la implicació de tots els sectors: 
alumnes, mares i pares, professorat, escoles adscrites 
i ajuntaments, per tal de donar un sentit més real als 
objectius marcats en el nostre projecte.



ACTUACIONS 2007/2009ENTREVISTA

Teresa Rovira Bru
DIRECTORA DE L’ESCOLA SANT SEBASTIÀ DELS 
PALLARESOS

1.- Quants anys fa que presta els seus serveis al 
municipi dels Pallaresos?
Fa 14 anys. Vaig arribar el 1996 quan les classes dels 
petits encara eren els baixos de l’ antic ajuntament.
2.- Quan han rebut el distintiu d’escola verda? En 
què consisteix?
El passat 12 de novembre. És un reconeixement a la 
feina feta fins ara envers el respecte al medi ambient. I 
a la vegada és un compromís de seguir avançant en la 
sostenibilitat de l’ escola.
3.- Quines són les principals àrees d’actuació del 
vostre projecte?
Educar als alumnes en el compromís “verd”.
Incorporar a la cultura del centre els valors mediambien-
tals. 
Gestionar l’ escola d’ acord amb aquests valors.
Establir relacions amb l’ entorn proper.
Afavorir l’ intercanvi d’ experiències amb altres escoles.
4.- Hi ha conscienciació per part de l’alumnat per 
ser escola verda?
Si. El curs passat tot l’ alumnat de l’ escola des de p.3 a 
6è va participar en el procés  d’ elaboració de la diag-
nosi ambiental del nostre centre. Per mitjà d’ enquestes, 
fotografies, gràfics, murals,etc. Volíem saber que fèiem bé 
i que havíem de millorar. Amb aquesta informació es va 
fer el nostre Pla d’ Acció pels propers 3 anys.
5.- Quines són les principals actuacions del vostre 
projecte?
Reduir la generació de residus i recollir-los  selectivament.
Reutilitzar: paper, llibres, material, joguines, etc.
Estalviar recursos: aigua, llum, material,etc.
Fer funcionar l’ hort de l’ escola.
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6.- Quines són les actuacions més fàcils de portar a 
terme?
De moment el que ens ha resultat més fàcil de fer és 
instal·lar recipients (paper, plàstic i brossa) per fer la 
recollida selectiva.
I el nomenament d’ encarregats a les classes de tancar 
llums, vigilar les aixetes per no llençar aigua.
7.- I les més costoses? Per què?
Creiem que el que costarà més d’ aconseguir es que l’ 
alumnat i les famílies s’acostumin a venir a peu o amb 
bicicleta a l’ escola.
Si parlem de diners les actuacions més cares són la 
instal·lació d’il·luminació de baix consum i termòstats per 
la calefacció.
La reutilització de llibres és una activitat que requereix 
temps a les persones que se n’encarreguen.
8.- Aquest és un projecte a llarg termini?
Si. No estem parlant d’ accions amb resultats immediats; 
volem crear i mantenir uns hàbits de respecte al medi 
ambient i de consum sostenible en l’ alumnat i en les 
seves famílies.
9.- Quins consells donaria als habitants del nostre 
poble per a que siguin més ecològics?
Que fessin servir els contenidors de recollida selectiva 
que hi ha instal·lats pel poble.
Que mirin de fer servir els seus vehicles només quan 
convé de veritat.
Que mirin de no fer malbé els boscos i espais verds que 
encara tenim.
I que facin cas del que aprenen els nens i nenes en una 
escola verda.
10.- Un desig per aquest nou projecte.
Que sigui un projecte de tot el poble.



Ajuntament 
dels Pallaresos

CAMPANYA VEHICLES 2011
Saps que a Tarragona es paga entre un 30 i un 39% més a l’impost de vehicles?
Realitzada una comparativa entre els preus del nostre municipi i els preus actuals de Tarragona, hem 
detectat que un cotxe matriculat a la ciutat de més de 20 cavalls fiscals està pagant en l’impost de 
circulació 43€ més que si estigués matriculat als Pallaresos.

Què has de fer per estalviar-te entre un 30 i un 39% anual?
És tan fàcil com tramitar davant la Prefectura Provincial de Trànsit un canvi de domicili del vehicle 
(Plaça Imperial Tàrraco, núm. 4 de Tarragona).

Quina documentació em demanaran?
Si al DNI tens l’adreça dels Pallaresos, únicament caldrà aportar la documentació del vehicle i el DNI 
del propietari.
Si al DNI no tens l’adreça del poble, a més a més de la documentació anterior, hauràs d’aportar un 
certificat d’empadronament.

Quant em costarà tot això?
El tràmit davant de trànsit és totalment gratuït, i el certificat d’empadronament, de forma excepcio-
nal amb motiu de la campanya, no et costarà res.

Quan he de fer el canvi de domicili del vehicle?
Si vols estalviar-te aquests diners al proper rebut que es generarà l’any 2011, aquest tràmit l’has de 
fer abans de 31 de desembre de 2010.

NO TRENQUIS 
LA GUARDIOLA
PER PAGAR 
L’IMPOST 
DEL VEHICLE

Anima’t i fes 
que el teu 
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