
EP!
ELS PALLARESOS
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

DE
SE

M
BR

E 
20

17
   

|  
 N

ÚM
. 3

0

3

14

26
Ajuntament

dels Pallaresos

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES

FESTES DE NADAL I SANT SEBASTIÀ

LES OBRES DEL NOU CONSULTORI 

LA SALA POLIVALENT
Una realitat ben propera



EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes dels Pallare-
sos, ha arribat l’hora de parlar d’Urba-
nisme, Serveis i Mobilitat, les regido-
ries que vosaltres, amb els vostres vots 
i a través dels vostres representants, 
els meus companys de govern, em vau 
encarregar de portar en aquests qua-
tre anys de mandat. La tasca no és pas 
fàcil, més aviat tot al contrari, però in-
tentem fer-ho tan bé com sabem i amb 
la màxima diligència que podem. En 
els dos anys i mig que fa que governem 
hem patit una sèrie de “problemes” 
que no ens han ajudat gens, i el primer 
i més greu ha estat el constant canvi de 
secretari a l’Ajuntament. Aquest fet ha 
estat, en gran part, el que ha fet endar-
rerir molt tots els projectes que teníem 
per desenvolupar. Afortunadament, de
mica en mica aquests projectes co-
mencen a veure la llum i desitgem que 
el 2018 sigui un any en què tota la fei-
na feta durant el que portem de legis-
latura es faci realitat.
És ben cert que la Regidoria d’Urbanis-
me és la que llueix més quan les obres 
es transformen en fets defi nitius, però 
deixeu-me que us digui que el nostre 
compromís, el meu compromís perso-
nal, està basat fonamentalment en les 
persones amb problemes de mobilitat, 
el jovent i la gent gran. És per això que 

s’han recuperat i millorat parades de 
bus, parcs i jardins, zones de descans, 
voreres i carrers, etc., i això no s’ha 
acabat encara. L’objectiu de millorar la 
qualitat dels nostres carrers en tots els 
aspectes possibles és el que ens mou 
dia a dia a tots aquells que formem 
part d’aquest equip de govern, amb 
la inestimable ajuda del personal de 
l’Ajuntament. De tots aquests projec-
tes, sens dubte el més rellevant serà la 
Sala Polivalent, una idea que els meus 
companys d’Independents dels Palla-
resos i jo fa anys que reclamem i que 
l’actual equip de govern ens ajudarà a 
fer possible properament. 
Finalment, és el moment de donar les 
gràcies a les persones que, des de l’ano-
nimat, han format part del Consell As-
sessor d’Urbanisme, veïns del nostre 
poble que m’han ajudat a tirar enda-
vant la meva tasca de regidor. 
Bon Nadal i feliç any 2018.

Xavier Marcos Tuebols
Regidor d’Urbanisme, Serveis i Mobilitat
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Els Pallaresos és un municipi molt 
dinàmic i amb grans potencialitats, 
però amb espais poc resolts que re-
clamen una acció general de raciona-
lització i integració paisatgística, amb 
propostes concretes de millora de les 
condicions materials i de serveis. És la 
voluntat d’aquest Ajuntament i la dels 
seus serveis tècnics detectar els sectors 
d’oportunitat de què disposa el muni-
cipi en què la relació cost-benefi ci de 
l’actuació pública tinguin un impacte 
més positiu.
Les principals actuacions que es des-
criuen a continuació responen a la 
voluntat que té l’Ajuntament de poten-
ciar l’avinguda de Catalunya com l’eix 
cívic principal del nucli, entenent com 
a cívic un espai públic.
Aquest eix cívic, l’avinguda de Catalu-
nya, és on es troben ubicats els equi-

paments més importants del municipi: 
l’Ajuntament i els magatzems de la 
Brigada Municipal, un bar restaurant 
i piscina municipal, les escoles d’Edu-
cació Infantil i Primària (Jujol i Sant 
Sebastià), l’Institut Els Pallaresos i, 
pròximament, la Sala Polivalent. El 
consistori també té programades di-
verses actuacions amb l’objectiu de 
potenciar aquesta via urbana perquè 
es consolidi defi nitivament com l’eix 
cívic que s’identifi qui amb el centre 
vertebrador del nucli de població. En 
aquest context, el consistori té la inten-
ció de prolongar aquest eix fi ns a la ur-
banització Pallaresos Park, que actual-
ment queda totalment desconnectada 
de la resta del sòl urbà del municipi.
Actualment, els Pallaresos és un mu-
nicipi amb una ràtio molt elevada de 
consum de sòl respecte al volum de po-

blació. L’edifi cabilitat mitjana del mu-
nicipi és de ciutat jardí en la majoria 
del sòl urbà. La densitat més alta i amb 
paràmetres més urbans està justament 
al voltant de l’avinguda de Catalunya, 
en concret a la unitat d’actuació núme-
ro 4 (UA4), davant de l’Ajuntament.
En defi nitiva, la present proposta de 
modifi cació puntual forma part d’una 
estratègia urbanística global de poten-
ciar els equipaments públics situats al 
voltant de l’eix cívic que actualment 
ocupa l’avinguda de Catalunya, que es 
pretén que s’identifi qui com l’espai pú-
blic de referència per a les quatre urba-
nitzacions consolidades de què dispo-
sa actualment el municipi: Pallaresos 
Park, Jardins Imperi, els Hostalets i els 
Plans. A continuació podeu veure un 
resum de les actuacions fetes, en pro-
jecte i en execució.

Data impressió: 24/11/2017Escala 1:10.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu

Data impressió: 24/11/2017Escala 1:10.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu

11

2 3
4

23
5

7
8 9

10

12

13
14

18

21

6 1

Els Pallaresos
Plànol d'actuació urbanística

19
20

15

15

18

15

17

18

en projecte

en execució

executat

22



CITROËN

4 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

URBANISMEurbanismeurbanismeURBANISMEurbanismeURBANISME

Sense cap mena de dubte, és el projec-
te principal de l’equip de govern. La 
Regidoria d’Urbanisme s’hi va posar a 
treballar des del primer dia de la seva 
entrada a l’Ajuntament i va abocar els 
màxims esforços per poder dur-lo a 
terme. La necessitat de dotar el nostre 
poble d’un espai cobert on es puguin 
celebrar actes de tota mena i, sobretot, 
de proporcionar a la població un espai 
on es puguin practicar esports durant 
tots els mesos de l’any han estat els 
motius principals d’aquest projecte. 
La Sala Polivalent, situada entre 
l’avinguda de Catalunya i el carrer de 
la Unió, dins un solar de 3.292,66 m2 
i amb una superfície útil de pista de 
978,11 m2, serà una instal·lació dedi-
cada a la pràctica d’activitats físiques, 
esportives, cíviques, de lleure, socials 
i culturals, entre d’altres, incloent-hi 
espais reservats als espectadors. La 
futura construcció d’un edifi ci de ser-
veis adjacent acabarà de donar una es-
cala urbana a la pista poliesportiva, la 
qual, precisament per les seves grans 
dimensions, es veurà des d’una bona 
part del municipi. L’edifi ci tindrà una 
superfície útil tancada de 162,94 m² 
i una superfície tancada construïda 
de 184,02 m², més 15,89 m² de por-
xo; una superfície total, per tant, de 
199,91 m².
La Sala Polivalent complirà les normes 
urbanístiques, de seguretat i higiene, i 
d’accessibilitat i adaptabilitat per a 
persones amb disminucions, i tindrà 
dos accessos: un per als vianants per 
les escales de l’avinguda de Catalunya 
i un altre per a vehicles i vianants a 
peu pla pel carrer de la Unió. Ambdós 

accessos estaran tancats amb portes 
metàl·liques. Així mateix, està prevista 
la instal·lació de preses de corrent per 
a vehicles elèctrics per contribuir així, 
un cop més, a la millora del nostre en-
torn mediambiental. 

SALA O PISTA POLIVALENT

Sense cap mena de dubte, és el projec-

SALA O PISTA POLIVALENT1
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Actualment EMATSA gestiona el man-
teniment de tota la xarxa d’aigua dels 
Pallaresos. A Pallaresos Park se submi-
nistra l’aigua potable des d’un pou que 
té puntes de nitrats. L’Ajuntament té 
previst aprofi tar el reforç i l’adequació 
de la xarxa de subministrament d’ai-
gua potable per millorar la connexió 
tant de serveis com de vialitat del nucli 
del poble amb la urbanització Palla-
resos Park, que, tot i estar físicament 
propera al nucli, se’n troba allunyada 
en tots els sentits.
L’objecte d’aquest projecte és defi nir i 
valorar el cost de les obres necessàri-
es per donar abastament d’aigua mit-
jançant una nova connexió i millorar 
el volum i la qualitat de l’aigua pota-
ble de la urbanització Pallaresos Park. 
S’aprofi tarà la necessitat d’aquesta 
infraestructura per crear un vial que 

sigui la prolongació de l’eix cívic de 
l’avinguda de Catalunya fi ns a la ur-
banització Pallaresos Park, avui des-
connectada del nucli dels Pallaresos 
i sense un bon accés als seus serveis 
públics.

De tots és conegut l’estat defi cient de 
molts dels carrers del nucli antic del 
poble i la nul·la inversió que s’hi ha fet 
als darrers anys. La Regidoria d’Urba-
nisme n’és conscient i vol engegar el 
proper any 2018 una sèrie d’actuaci-
ons a la zona per millorar l’estat del 
ferm.

La protecció del medi ambient ha es-
tat una de les preocupacions priorità-
ries d’aquest equip de govern. Aquesta 
inquietud, desconeguda als governs 
municipals anteriors, ens ha dut a pri-
oritzar la substitució dels antics fanals 
d’halogenurs i vapor de mercuri per la 
nova tecnologia led. La contaminació 
lumínica i els alts costos de l’energia 
tenen multitud d’efectes negatius so-
bre el medi ambient, i a més impli-
quen un ús irracional d’un bé tan escàs 
com l’energia. Aquestes i altres raons 
ens han dut a promoure l’efi ciència i 
l’estalvi energètic dels nostres sistemes 
d’il·luminació, per contribuir així a la 
lluita contra el canvi climàtic. El 10 de 

novembre passat vam poder inaugurar 
la nova il·luminació del nucli antic del 
poble, i durant el 2018 es continuarà 
fent la substitució en altres zones, fi ns 
a completar tot l’enllumenat del muni-
cipi.

MILLORA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. MILLORA DE LES COMUNICACIONS

ADEQUACIÓ DE CARRERS

QUADRE A

Actualment EMATSA gestiona el man-

MILLORA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. MILLORA DE LES COMUNICACIONS

ADEQUACIÓ DE CARRERS

La protecció del medi ambient ha es-

QUADRE A
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ARRANJAMENT D’UN PASSATGE I MILLORA DEL SEU ACCÉS

PISTA DEL TORRENT

CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL C/ COMETA I INSTAL·LACIÓ DE PORTA D’ENTRADA AL MAGATZEM DE LA BRIGADA

ARRANJAMENT D’UN PASSATGE I MILLORA DEL SEU ACCÉS

PISTA DEL TORRENT

CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL C/ COMETA I INSTAL·LACIÓ DE PORTA D’ENTRADA AL MAGATZEM DE LA BRIGADA

5

6

7

El passatge que uneix el carrer Nou i el 
carrer de Sant Sebastià és un espai es-
tratègic per connectar l’eix de l’avingu-
da de Catalunya amb el nucli antic del 
poble. Inicialment, aquest passatge era 
privat, i per això hi havia dues portes en 
cada extrem que es van haver de treure.
Actualment és públic i l’accés des del 
carrer de Sant Sebastià es fa mitjan-
çant uns esglaons que estan fets mal-
bé, a més de tenir una contrapetja 
descompensada i una guia de la porta 
metàl·lica i dues pilones metàl·liques 
just a l’esglaó superior que provoquen 
un risc de caigudes. L’accés des del car-

rer Nou es fa a peu pla. Així doncs, es 
vol adequar l’accés des del carrer de 

Sant Sebastià amb una rampa adapta-
da i una escala en millors condicions.

Una pista oblidada, desconeguda i mal 
equipada des de fa anys, ara ja està 
completa. La col·locació de bancs, la 
millora de l’enllumenat, la plantació 
d’arbres i la construcció de voreres 
faran que aquesta pista sigui, d’aquí 
poc temps, una de les zones més de-
sitjades del nostre municipi. No tot és 
positiu, lamentablement; també hem 
de dir que és la zona del poble que pa-
teix més actes vandàlics. 

Després de les actuacions fetes en les 
obres de millora de l’accés a la pisci-
na municipal, aquest 2018 donarem 
continuïtat a la vorera del carrer de 
la Cometa (inexistent avui dia), millo-
rant així l’accés a la zona de la pisci-
na, l’Ajuntament i el col·legi. També 
s’aprofi tarà per instal·lar una porta au-
tomatitzada d’accés al magatzem de la 
Brigada Municipal. L’equip de govern 
considera aquesta actuació prioritària 
degut a la intensitat d’ús d’aquest car-
rer per tot el veïnat dels Pallaresos. 
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INSTAL·LACIÓ D’UN XIRINGUITO I MILLORA DE L’ENTORN I L’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA

CONVERSIÓ DE DOS PASSOS DE VIANANTS EN PASSOS ELEVATS

AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT

INSTAL·LACIÓ D’UN XIRINGUITO I MILLORA DE L’ENTORN I L’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA

CONVERSIÓ DE DOS PASSOS DE VIANANTS EN PASSOS ELEVATS

AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT
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Aquest projecte es va redactar per 
instal·lar un xiringuito prefabricat i 
millorar l’accés a les instal·lacions de 
la piscina municipal. Per millorar l’iti-
nerari d’entrada des de l’exterior, es va 
executar una vorera a tot el perímetre 
de les instal·lacions de la piscina, i amb 
aquesta actuació es van adaptar els ser-
veis afectats i es va resoldre el greu pro-
blema d’acumulació d’aigües pluvials al 
carrer de la piscina i del parc de la Font 
de la Mina.
Aquest any 2018, per millorar l’accés a 
les instal·lacions s’executarà el tram de 
vorera que falta al perímetre, concre-
tament al carrer de la Cometa. Actual-
ment en aquest carrer hi ha una part de 
vorera de formigó a nivell de la calçada 
amb una amplada variable d’entre 1 i 
1,25 m., i s’aprofi tarà aquesta part exis-

tent com a base per a la nova vorera; 
aquesta actuació ja construïda enllaça 
amb la núm. 7.

Els dos passos es troben a l’avinguda 
de Catalunya, entre els carrers de Llei-
da i de la Llibertat. Aquesta zona és on 
se situen els centres educacionals dels 
Pallaresos i hi ha força circulació de 
vianants. Molts vehicles agafen bas-
tanta velocitat a causa de l’amplada de 
l’avinguda i el pendent de la seva rasant. 
Això ha provocat que ja s’hagi produït 

més d’un ensurt entre vianants i vehi-
cles. Amb aquesta actuació es vol donar 
solució a aquest problema convertint 
aquests dos passos en elevats per acon-
seguir així que els vehicles redueixin la 
velocitat quan passin per aquesta zona 
educacional. Així mateix, durant l’any 
2018 se’n construiran d’altres en zones 
confl ictives arreu del municipi. 

Aviat serà una realitat l’ampliació del 
nostre institut. La Conselleria d’Ense-
nyament ja ens ha fet arribar el projecte 
d’ampliació de les instal·lacions de l’ins-
titut, la qual cosa és un indicatiu més 
del potencial de creixement del nostre 
poble i la clara aposta d’aquest equip de 
govern pel futur del nostre jovent.



8 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

URBANISMEurbanismeurbanismeURBANISMEurbanismeURBANISME

MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CEMENTERI

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER REGULARITZAR LA ZONA VERDA I ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS

PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN UNA ILLA INTERIOR

MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CEMENTERI

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER REGULARITZAR LA ZONA VERDA I ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS

PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN UNA ILLA INTERIOR
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Ja tenim enllestida la millora dels acces-
sos al cementiri que van confeccionar 
conjuntament les regidories de Cultu-
ra i Urbanisme. Era prioritari millorar 
l’accés, crear passadissos amb baranes 
que fessin desaparèixer les barreres ar-
quitectòniques, dotar d’aigua l’entorn, 
millorar la recollida d’aigües pluvials a 
l’interior i crear una zona d’aparcament 
de vehicles a la part alta del cementiri, 
que faciliti l’aparcament i millori la se-
guretat de les persones a l’hora d’acce-
dir-hi. Aquest any 2018 el nostre objec-
tiu serà la millora de la façana exterior.

Administrativament parlant, també 
s’han hagut de fer una sèrie d’actuaci-
ons per poder engegar els nostres pro-
jectes. El primer i més important ha 
estat la modifi cació puntual de les nor-
mes subsidiàries que regulen l’aspecte 
urbanístic del nostre municipi. Una 
tasca feixuga i sobretot complicada en 
l’aspecte temporal, ja que està condicio-
nada a l’aprovació de la Comissió d’Ur-
banisme de Tarragona i de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya, la qual cosa 
implica mesos d’espera. 

Es va decidir actuar a l’illa situada en-
tre l’avinguda de Prats de Molló, el car-
rer de Pau Claris i l’avinguda del Par-
lament perquè es trobava en mal estat, 
amb terra, grava i amb moltes zones 
malmeses per l’aigua de la pluja.
El terreny fa pendent de sud a nord. A 
la cantonada nord (punt baix), actual-
ment hi ha una petita reixa per recollir 
les aigües pluvials que sovint es tapona 
amb terra o fulles dels arbres i s’ha de 
netejar contínuament perquè funcioni 
correctament. El desguàs d’aquesta ai-
gua recollida es fa mitjançant un tub 
que passa per sota de l’habitatge fi ns 
a connectar amb la xarxa de clavegue-
ram de l’avinguda del Parlament. Les 
actuacions executades han estat les 
següents:
• Pavimentació amb formació de pen-

dents per al desguàs de les aigües plu-
vials de l’interior de l’illa cap als car-
rers annexos.
• Pavimentació de l’interior de l’illa 
amb formació dels pendents necessa-

ris per a la conducció de les aigües plu-
vials superfi cials cap als passatges per 
al seu desguàs.
• Escocells per a la protecció dels ar-
bres existents.
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NOU CONSULTORI MÈDIC DELS PALLARESOS

PLA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT MUNICIPAL

REGIDORIA D’URBANISME: PROJECTES DE FUTUR 
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REGIDORIA D’URBANISME: PROJECTES DE FUTUR 
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Ha trigat més del que hauríem volgut, 
però ja el tenim a tocar. El mes de no-
vembre passat vam començar les obres 
del nou Consultori Mèdic dels Pallare-
sos. El 2018 esperem inaugurar aquest 
centre tan necessari, i tan desitjat per 
tots els veïns del municipi. Unes noves 
instal·lacions, amb més capacitat i més 
personal d’atenció, que faran que el 
nostre poble gaudeixi per fi  d’una aten-
ció sanitària adient. Les obres compor-
taran una sèrie de molèsties temporals 
que intentarem minimitzar al màxim; 
de ben segur, però, que la seva fi nalitat 
les farà més suportables.

En diversos punts de la xarxa de cla-
vegueram del municipi hi tenim greus 
problemes que provoquen problemes 
de salubritat tant a les persones com al 
medi. El novembre del 2015, l’alcalde, 
Josep Nolla, i el regidor Xavier Marcos 
van iniciar unes converses amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, les quals van 
donar com a resultat l’encàrrec al des-
patx d’enginyeria Ponts i Camins RG 
de l’estudi, la diagnosi i l’adequació del 
traçat de la xarxa de clavegueram del 
municipi. Pel que fa al seu traçat en 

alta, caldrà modifi car-lo en el Pla Espe-
cial vigent, atès que s’han detectat defi -
ciències en diversos llocs. 
En alguns punts també s’estan estudi-
ant millores a les quals cal donar for-
ma legal per poder crear les servituds 
pertinents. Una de les principals és la 
de substituir el sistema de bombament 
d’aigües residuals a la urbanització de 
Pallaresos Park per un nou col·lector 
soterrat. L’obra consisteix a instal·lar 
un nou col·lector de 560 m de longi-
tud des del pou de registre existent al 

carrer Torres fi ns a una arqueta que 
caldrà executar i que connecti amb el 
col·lector de Sant Salvador. 
Així mateix, s’observa la necessitat de 
millorar les estacions de bombament 
als Hostalets. Una de les mesures pro-
posades consisteix en la renovació de 
l’estació ubicada a l’oest dels Hostalets. 
Totes aquestes actuacions, fruit de les 
converses mantingudes, seran assumi-
des íntegrament per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

A la urbanització dels Hostalets, con-
cretament a la part que dona a la car-
retera de Santes Creus, i d’una manera 
espontània, s’hi ha anat consolidant un 
pol d’activitat econòmica que ha anat 
guanyant en dinamisme al llarg dels 
darrers anys. No obstant, la qualitat 
urbanística i la dotació de serveis de 
qualitat no ha acompanyat aquest in-
teressant desenvolupament. La situació 
d’aquesta zona la considerem d’un gran 
valor estratègic per la seva posició res-
pecte al territori, i entenem que la mi-
llora i l’adequació dels espais públics, 
així com la dotació de serveis de qua-
litat, tindria un efecte multiplicador en 
l’economia del municipi.

Actualment, aquesta zona té dèfi cits 
urbanístics pel que fa a l’accessibili-
tat, la mobilitat, el clavegueram, la il-
luminació i la qualitat paisatgística en 
general. En aquest sentit, es va mante-
nir una reunió amb l’enginyer en cap 

de la Diputació per avaluar la conveni-
ència de modifi car la rotonda d’accés a 
aquest sector i desplaçar-la de manera 
que quedi centrada a la carretera de 
Santes Creus, millorant així l’accessi-
bilitat i la qualitat de l’espai públic.
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SEMÀFORS I PARADES DE BUS

ZONES HABILITADES D’APARCAMENT

ARRANJAMENT DE LA PISTA I ELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE PALLARESOS PARK 
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ZONES HABILITADES D’APARCAMENT

ARRANJAMENT DE LA PISTA I ELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE PALLARESOS PARK 
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La substitució dels antics semàfors 
(vells, deteriorats i amb problemes 
de manteniment) per d’altres de nous 
(amb sistema led) que van controlats 
per càmeres ha fet millorar força la 
circulació a tot el municipi i ha redu-
ït el cost del seu manteniment. D’altra 

banda, la recuperació de la parada del 
bus a la rotonda del Xapi, la qual tin-
drà instal·lada properament una mar-
quesina, ha tornat a la normalitat la 
utilització de l’autobús a la zona antiga 
del poble.

En els últims anys hem habilitat una 
sèrie d’espais, uns de públics i d’altres 
mitjançant conveni amb els propieta-
ris, per proveir el municipi de zones 
per aparcar i per instal·lar l’envelat de 
Nadal. Aquests espais estan ubicats 
a l’Ajuntament, l’escola bressol i els 
Hostalets. Gràcies a això s’ha millorat 

substancialment el trànsit de vehicles i 
vianants i s’han pogut reduir una bona 
part de les molèsties que pateixen els 
veïns de l’entorn, i que són originades 
per les entrades i sortides d’escola, les 
activitats diverses de les festes i els 
esdeveniments festius que es fan a la 
carpa.

La pista poliesportiva es troba al nucli 
de Pallaresos Park i és l’única instal-
lació d’aquest tipus que hi ha a la urba-
nització. Els altres equipaments mu-
nicipals en queden bastant allunyats, 
i això fa que aquesta pista sigui pri-
mordial per a la pràctica de l’esport, la 
qual cosa potencia la interacció entre 
les persones del municipi que utilitzen 
l’esport com a mitjà per a la convivèn-
cia veïnal.

La pista poliesportiva es va fi nalitzar 
el juny del 1994, i fi ns avui no s’ha re-
habilitat mai. Això ha fet que elements 
essencials per al seu bon funcionament 
s’hagin deteriorat a causa de les incle-
mències meteorològiques i de la matei-
xa vida útil dels elements. Es proposa 
per a aquest 2018 l’adequació d’aquest 
equipament esportiu, així com la cons-
trucció d’uns vestidors i una zona de 
lleure.

ACTUACIONS A LA XARXA DE PLUVIALS DE PALLARESOS PARKACTUACIONS A LA XARXA DE PLUVIALS DE PALLARESOS PARK20
Aquesta va ser la primera de les actu-
acions fetes en el pla previst de millo-
ra de les xarxes pluvials al municipi. 
El resultat d’aquesta obra va ser 100% 
positiu, ja que va resoldre un problema 
que s’arrossegava des de feia anys i que 
provocava moltes molèsties al veïnat de 
la zona. Després de petites actuacions 
fetes en anys anteriors (sense resul-
tats positius, tot sigui dit), hem pogut 
deixar el problema solucionat defi niti-
vament. Així mateix, en aquests anys 
s’han fet diferents actuacions en clave-
gueres, embornals, etc., que han reduït 
la problemàtica generada per les aigües 
pluvials considerablement i han abaixat 
els costos de manteniment de manera 

substancial. Està clar que encara ens 
queda feina per fer, però gradualment 
anirem millorant tota la xarxa.

Al gràfi c de sota es pot comprovar la 
minoració de costos en la neteja de ca-
nonades en els darrers anys.
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COST EN EUROS

Cost en euros
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ARRANJAMENT D’UN PARC INFANTIL I ENDERROC DE DUES JARDINERES

MILLORES D’ACCES A L’ESCOLA JUJOL

ARRANJAMENT D’UN PARC INFANTIL I ENDERROC DE DUES JARDINERES

MILLORES D’ACCES A L’ESCOLA JUJOL

22

23

La primera actuació d’aquesta estratè-
gia de regeneració i millora urbana té 
per objectiu resoldre un greu problema 
que hi ha en un dipòsit d’aigües pluvials 
i residuals soterrat a la intersecció entre 
el carrer de Miquel Tort i el carrer del 
Segrià. L’actuació adequa l’entorn amb 
murs de formigó armat i proposa una 
rampa per crear un itinerari adaptat 
que resol el també greu problema de les 
barreres arquitectòniques. Així mateix, 
es prepara el fi nal del carrer del Segrià 
perquè en un futur s’hi pugui connectar 
un vial i millorar-hi l’accés rodat do-
nant-li continuïtat.

El parc infantil que tenim al carrer 
Nou, tal com està actualment, crea un 
problema d’inseguretat per les pedres 
que van a parar fora del parc i que pro-
voquen patinades perilloses tant per als 
vianants com per als vehicles. A més, 
la canalla que hi juga corre força perill 
perquè és un espai sense tancar, cosa 

que intentarem solucionar amb la nova 
remodelació que hi aplicarem. D’altra 
banda, les jardineres que envaeixen la 
vorera, i que són una font de problemes 
per als veïns que hi transiten i per als 
propietaris dels locals adjacents (humi-
tats), seran retirades.

Durant molts anys els alum-
nes de l’Escola Arquitecte 
Jujol han tingut problemes 
per accedir-hi degut al mal 
estat del ferm, i tot empit-
jorava quan plovia. I també 
la gent que anava a ballar a 
la pista per la festa major 
patia la sorra, les pedretes 
i l’estat irregular del ferm. 
Ara això ja ha passat a la 
història gràcies a les obres 
aprovades per les regidories 
d’Ensenyament i d’Urbanis-
me, i que s’han dut a terme 
aquest estiu passat. Les 
millores han consistit en la 
pavimentació de l’entrada 
(amb l’ eliminació de barre-
res arquitectòniques) i de la 
zona de la font, i l’adequa-
ció de la recollida d’aigües 
pluvials.

ELS PALLARESOS CREIX
L’evolució en el nombre d’edifi cacions al nostre 
poble ha començat a consolidar-se a l’alça aquest 
any. El 2012 i el 2013 van ser els anys en què vam 
tocar fons, i de llavors ençà el creixement ha estat 
positiu any rere any. Així, el sector de la construc-
ció tancarà l’any amb unes xifres lleugerament 
més altes que les de l’any 2016, fet que confi rma 
la remuntada d’aquest sector als Pallaresos i que 
ens col·loc a en valors superiors al 2009.

urbanismeurbanisme
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Aquest curs 2017/2018 l’Escola Ar-
quitecte Jujol, concretament el segon 
cicle d’Educació Infantil, ha engegat 
una nova metodologia, els ambients 
d’aprenentatge, que es porten a terme 
dues tardes a la setmana. A banda, a 
les aules s’està fomentant el treball 
per racons, que segueix els mateixos 
principis pedagògics. Els pedagogs de 
l’Escola Nova (segles XIX i XX) com ara 
Freinet, Decroly, Montessori, Malaguz-
zi (Reggio de l’Emília) i Rebeca Wild, 
primera pedagoga que va utilitzar els 
“ambients preparats” (tal com ella els 
anomena), i moviments com Educació 
Viva, que impulsen aquesta metodolo-
gia, són la base teòrica sobre la qual 
nosaltres ens basem per implemen-
tar-ho a les aules d’infantil. 
Ens recolzem també en la nostra línia 
d’escola (PEC), fonamentada en la pro-
gramació general anual: treballem per a 
l’impuls de metodologies innovadores, 
l’aprenentatge cooperatiu i el treball 
globalitzat. Ens sentim motivades amb 
aquesta metodologia, i actualment ens 
hi estem formant, i mirem endavant 
per continuar construint noves mirades 
de respecte. La mestra Susana Urbano 
Abril està al capdavant de la formació 
del professorat del centre, concreta-
ment a l’etapa d’Educació Infantil.
Ens trobem en un moment de canvi 
que suposa, per a les escoles, fer un 
pas endavant per canviar la mirada 
cap a l’infant. Un infant que és cons-
tructor dels seus propis aprenentat-
ges, autònom, disposat i capaç per 
afrontar nous reptes i prendre decisi-

ons; un infant que és fl exible i capaç 
d’adaptar-se als canvis que els adults i 
la vida els van proposant. Així mateix, 
el paper i l’actitud de l’adult és, per a 
aquesta metodologia de treball, fona-
mental. L’adult, la mestra de l’aula, 
observa, prepara, documenta, guia els 
aprenentatges dels infants, els acom-
panya i els respecta pel que fa als seus 
gustos, interessos i ritme d’aprenen-
tatge.
Els espais o escenaris responen a una 
línia metodològica amb uns objectius 
clars, que consideren educatius tots 
els espais del centre i converteixen l’es-
cola en un entorn viu. Treballar amb 
ambients suposa una organització 
molt pensada i acurada, que preveu la 
creació de grups heterogenis quant a 
edat, nivells d’aprenentatge, interessos 
i necessitats especials, per construir 
ambients de cooperació i estimuladors 
d’aprenentatges i relacions.
La coordinació amb altres institucions 
és una de les nostres prioritats, i per 
aquest motiu agraïm la seva disposició 

constant –en aquest cas, la de l’Insti-
tut Els Pallaresos– en totes aquelles 
propostes que sorgeixen bidireccional-
ment. Gràcies, per exemple, a les no-
ies i els nois de l’Aula Oberta podem 
gaudir de nous arranjaments al nostre 
galliner, el Palau de la Ploma.
D’altra banda, aquest curs 2017/2018, 
des de la comissió d’Escola Verda, s’ha 
impulsat un projecte en coordinació 
amb altres escoles de l’Estat espanyol 
–l’Ametlla de Mar (Tarragona), Telde 
(Canàries) i Palma (Mallorca)– per es-
tudiar plegats la presència de micro-
plàstics als nostres mars. L’objectiu és 
“plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades 
i analitzar resultats per trobar respos-
tes” conjuntament. En aquesta ma-
teixa línia, participem en un projecte 
proposat per l’equip de formadores de 
l’Àrea de Ciències del grau de Magiste-
ri de la URV.
Continuem treballant pels nostres in-
fants.
Escola Arquitecte Jujol

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA LLAR DE COLORS
L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Fundació Privada En 
Xarxa la gestió de l’escola bressol municipal Llar de Colors, 
l’única escola preescolar de caràcter municipal que hi ha als 
Pallaresos. Es van presentar a la licitació quatre empreses. 
L’objectiu de l’Ajuntament és mantenir i reforçar un servei 
tan important com el que dona la llar d’infants municipal, 
tenint en compte que la formació i l’educació dels més pe-
tits és un pilar per al seu futur. Estem segurs que l’empresa 
adjudicatària oferirà aquest servei de la millor manera i en 
les millors condicions.
La concessió tindrà una durada de quatre cursos escolars. 
Dins dels criteris d’adjudicació, la puntuació màxima de 100 
punts es distribuïa en funció de quatre criteris: aspectes pe-

dagògics (35 punts), aspectes organitzatius i de gestió (25 
punts), millores tècniques (25 punts) i millores econòmi-
ques (15 punts).

NOUS PROJECTES I NOVES IL·LUSIONS A L’ESCOLA ARQUITECTE JUJOL
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127 NOIS I NOIES DE LES ESCOLES SANT SEBASTIÀ I ARQUITECTE 
JUJOL GAUDEIXEN DE L’ESPECTACLE ‘TARRAQUANINS’
L’espectacle TarrAQUAnins, un con-
tacontes participatiu que estimula el 
foment del consum de l’aigua de l’aixe-
ta per a ús de boca, es va estrenar  als 
Pallaresos el dia 11 d’octubre. En con-
cret, va ser al Centre Jujol on 127 nois 
i noies de les escoles Sant Sebastià i 
Arquitecte Jujol van gaudir d’aquest 
contacontes participatiu, en què un 
actor va representar una història amb 
l’objectiu de fomentar el consum habi-
tual de l’aigua de l’aixeta per a ús de 
boca. L’espectacle també persegueix 
estimular les bones pràctiques en el 
consum de l’aigua com un recurs limi-
tat, fràgil i de primeríssima necessitat; 
i, fi nalment, es posa molt l’èmfasi en 
una bona gestió dels residus, especial-
ment els que es llencen a la xarxa de 
clavegueram.
Aquest taller de l’aigua va dirigit als 
nens i nenes de quatre a deu anys, i 

la primera localitat on es va estrenar 
va ser la Canonja, coincidint amb el 
Dia Mundial de l’Aigua. Posteriorment 
també es va portar a l’Escola Les Agu-
lles del Catllar i al Teatre Tarragona, 

coincidint amb les festes de Sant Magí.
Després de l’èxit a les escoles dels Pa-
llaresos, TarrAQUAnins tornarà l’any 
vinent amb noves històries per pro-
moure l’ús de l’aigua domèstica.

ELS CAPGROSSOS I ELS DIABLES  VISITEN LA NOSTRA ESCOLA
Aquest curs a les aules d’infantil de l’Escola Sant Sebastià 
treballarem el projecte dels elements del Seguici i de la festa 
major, amb l’objectiu que els nens i nenes de l’escola visquin 
i aprenguin les tradicions del nostre poble. Aprofi tant que 
molts dels nostres infants provenen de la llar del poble, on 
treballen aquests elements, hi hem volgut donar continuïtat. 
Així doncs, enguany la nostra escola ha vist com les aules 
d’infantil s’han convertit en la classe de la Mulassa (P3), la 
dels Capgrossos (P4), la de la Diablessa (P5A) i la del Lluci-
fer (P5B). 
Durant uns quants dies anirem rebent les visites dels Cap-
grossos, els Diables i altres elements del Seguici, que ens 
animaran a seguir enriquint aquest projecte, engegant no-
ves idees i aconseguint nous reptes.
De moment, a l’aula dels Capgrossos ens han vingut a veure 
l’Alcalde Martí, l’Alcaldessa Maria i els Avis, que van ser una 
sorpresa molt gran i desitjada pels nostres nens i nenes. Ens 
van ajudar a conèixer el món dels nanos i a descobrir-ne 
moltes coses: qui i com els fan, quants n’hi ha als Pallaresos, 
per què van vestits així, si cullen bolets, si es poden enamo-
rar…
I a les aules del Llucifer i la Diablessa vam rebre la visita del 
Ball de Diables, que ens van explicar moltes coses i ens van 
deixar el ceptrot, el vestit i la maça a la classe.
Volem agrair a la Colla Gegantera i a la Colla de Diables dels 
Pallaresos la seva ajuda i participació en aquest projecte i la 
seva bona predisposició. Moltes gràcies a tots!
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FESTESfestesfestesFESTESfestesFESTES

DESEMBRE

DIA 18, dilluns 
A les 6 de la tarda, a l’Església Evan-
gèlica. CONCERT DE NADAL a càrrec 
de l’Escola de Música dels Pallaresos. 
Entrada donatiu de 2 € o 2 kg d’ali-
ments, en benefi ci de Càritas Interpar-
roquial dels Pallaresos, Perafort i Puig-
delfí. 

DIA 23, dissabte 
4t. MERCAT DEL TRASTO DELS PA-
LLARESOS, on podreu intercanviar o 
comprar objectes vells o de segona mà. 
A les 12 del migdia, davant l’Ajun-
tament. Vine a fer CAGAR EL TIÓ! 
Qui de petit no ha pensat que el tió fa 
màgia? Ens vindrà a visitar un tió molt 
màgic, un tió gegant que cagarà llami-
nadures a tots els nens que li donin un 
fort cop de bastó. I ningú marxarà sen-
se el seu regal!
A les 6 de la tarda, a l’envelat de 
les festes. Gran concert amb la Coral 
Nova Unió, que ens captivaran amb 
nadales i altres cançons.

DIA 27, dimecres
De les 6 a les 8 del vespre, a l’envelat 
de les festes. Taller infantil d’arbres 
de Nadal. Vine a fer el teu arbre.

DIA 28, dijous 
De les 6 a les 8 del vespre, a l’envelat 
de les festes. Taller infantil de boles 
de Nadal. Decora el teu arbre.

DIA 29, divendres 
De les 11 a la 1 del matí i de les 5 
a les 8 de la tarda, a l’envelat de les 
festes. Infl ables. Passa-t’ho pipa, salta, 
riu i diverteix-te! 

DIA 30, dissabte 
Entre les 11 i la 1 del matí, al vestíbul 
de l’Ajuntament. El PATGE REIAL 
recollirà totes les cartes amb els desitjos 
de tots els nens i nenes dels Pallaresos 
perquè els REIS MAGS D’ORIENT vin-
guin ben carregats de regals!

DIA 31, diumenge 
A partir de les 9 del vespre, a l’en-
velat de les festes. Taules i cadires a 
disposició dels ciutadans (prèvia reser-
va a l’Ajuntament) per gaudir del sopar 
de Cap d’Any. A partir de mitjanit i 
després de les campanades, REVET-
LLA amb l’ORQUESTRA GIRASOL, i 
seguidament disco mòbil. 
Entrada: 12 €. Menors de 16 anys: gra-
tuït. Opció de càtering sense servei: 10 €. 
Aforament limitat a 400 persones. 

GENER

CASAL DE NADAL
DEL 2 AL 5 DE GENER, de les 9 a la 
1 del matí, a l’envelat de les festes. 
Casal de Nadal per a nens d’edats com-
preses entre els 3 i els 12 anys. 
Preu: 8 € dia. Abonament: 26 € els qua-
tre dies.
Col·labora: Fundació en Xarxa

Cada dia, tallers, jocs, manualitats…, i 
com a activitats estrella:

DIA 2, dimarts
De les 9 a la 1 del matí, a l’envelat de 
les festes. Casal: activitat Master Chef.

DIA 3, dimecres
De les 9 a la 1 del matí, a l’envelat de 
les festes. Casal: zumba i lipdub.

DIA 4, dijous
De les 9 a la 1 del matí, a l’envelat 
de les festes. Casal: gimcana dels Reis 
Mags.

DIA 5, divendres
De les 9 a la 1 del matí, a l’envelat de 
les festes. Casal: infl ables i festa fi nal.
De les 5 a les 6 de la tarda. Arribada 
de SS. MM. ELS REIS MAGS D’ORI-
ENT a l’Ajuntament, on saludaran la 
població. Tot seguit, l’alcalde oferirà les 
claus màgiques del poble perquè a la nit 
entrin a totes les cases per deixar-hi els 
seus regals. Posteriorment, ofrena al 
Nen Jesús a l’església parroquial i, se-
guidament, recorregut fi ns a l’envelat, 
on faran lliurament dels primers regals 
als nens i nenes del municipi.

DIA 7, diumenge 
A les 6 de la tarda, a l’envelat de les 
festes. Sessió de CINEMA INFANTIL. 

DIA 12, divendres
A les 9 de la nit, SOPAR DE MOTXI-
LLA (prèvia reserva de taules a l’Ajunta-
ment, amb un màxim de 400 persones) 

AGENDA DE FESTES DE NADAL I SANT SEBASTIÀ 2017/2018
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perquè tothom pugui gaudir de sopar i 
ball. A les 11 de la nit, a l’envelat de 
les festes ens acompanyarà la música 
dels grups COPIA DE SEGURIDAD i 
CHICANOS, dos grups potents del nos-
tre municipi que ens faran passar una 
estona increïble.

DIA 13, dissabte
De les 5 a les 8 de la tarda, CAMPA-
NYA DE DONACIÓ DE SANG a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. De-
mostrem una vegada més que som un 
poble solidari.
A partir de les 5 de la tarda, a l’enve-
lat de les festes. CERCAVILA “Porta 
el teu gegant i balla” (3a edició), amb 
la COLLA GEGANTERA.
De les 6 a les 8 de la tarda, a l’en-
velat de les festes. TALLERS I JOCS 
TRADICIONALS, amb la COLLA GE-
GANTERA. Grans i petits participarem 
d’una tarda plena de diversió. 
A les 8 del vespre. CORREFOC. CER-
CAVILA a càrrec del Ball de Diables 
dels Pallaresos.
A les 9 de la nit, a l’envelat de les fes-
tes. SOPAR DE MOTXILLA (prèvia re-
serva de taules a l’Ajuntament, amb un 
màxim de 400 persones) perquè tothom 
pugui gaudir de sopar i ball. A les 11 
de la nit, ORQUESTRA HIMALAYA. 
Ball i diversió per la festa major. Música 
d’aquí, amb les cançons més actuals, les 
més mogudes i les de tota la vida, per 
passar una nit de gresca amb amics i 
família. 

DIA 14, diumenge
A partir de les 12 del matí, a l’enve-
lat de Festa Major. Animació amb la 
Stromboli.
A dos quarts de 8 del vespre, CIRC 
HULA. Els interessats poden adquirir 
les entrades a l’Ajuntament en horari 
d’ofi cina. Entrada: empadronats, gra-
tuït; no empadronats, 2 €; no empa-
dronats menors de 14 anys, gratuït. 
Els diners recaptats aniran destinats a 
col·laborar amb l’associació Càritas In-
terparroquial dels Pallaresos, Perafort i 
Puigdelfí.  

DIA 19, divendres
A les 9 de la nit, SOPAR DE MOTXI-
LLA (prèvia reserva de taules a l’Ajunta-
ment amb un màxim de 400 persones) 
perquè tothom pugui gaudir de sopar i 
ball. A les 11 de la nit, el grup RU-
BEN’S. Ball i diversió per festa major. 
Música d’aquí, amb les cançons més 
actuals, les més mogudes i les de tota la 
vida per passar una nit de gresca amb 
amics i família. 

DIA 20, dissabte
Festivitat del nostre patró, Sant Se-
bastià.
A partir de les 10.15 del matí. SEGUI-
CI des de l’Ajuntament i fi ns a l’església 
a càrrec del Ball de Diables dels Palla-
resos, la Colla Gegantera i el Pubillatge.
A les 11 del matí, a l’església parro-
quial. Missa de Sant Sebastià, el nos-
tre patró.

A les 12 del matí, a l’envelat de les 
festes. Audició i ballada de sardanes 
a càrrec de la COBLA REUS JOVE, 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Jubilats dels Pallaresos. Al fi nalitzar 
l’acte se servirà un petit refrigeri.
A les 5 de la tarda, a l’envelat de les 
festes. Espectacle infantil amb GIL. 
Els més petits gaudiran d’una tarda di-
vertida i entretinguda.
A les 9 de la nit, a l’envelat de les fes-
tes. SOPAR DE MOTXILLA (prèvia re-
serva de taules a l’Ajuntament, amb un 
màxim de 400 persones) perquè tothom 
que vulgui es pugui quedar a sopar.
A les 11 de la nit, a l’envelat de les fes-
tes. REVETLLA amb l’orquestra HEY 
PACHUCOS. Vibrarem amb la seva 
música, i seguirem amb disco mòbil 
per ballar fi ns a la matinada.

DIA 21, diumenge
A partir de les 12 del matí i fi ns a les 
5 de la tarda, a l’envelat de les fes-
tes. Celebra l’aniversari del Fènix amb 
la Festa Major de Sant Sebastià. Dinar 
i activitats per a tothom! Descobrireu 
el roller-dancing!
Preu: 12 € (venda de tiquets a l’Ajun-
tament)
Col·labora: Club Patí Fènix

AQUESTA PROGRAMACIÓ ESTÀ 
SUBJECTA A CANVIS. 
TROBAREU MÉS DETALLS DELS 
ACTES AL NOSTRE WEB
http://www.ajuntamentdelspallare-
sos.cat

LES FESTES TAMBÉ SÓN SOLIDÀRIES  
Som solidaris! Gràcies a l’activitat de zumba que es va organitzar per la festa major de Sant Salvador, en què hi va 
haver una gran participació de veïns, es va aconseguir una recaptació de 261 €, que va anar destinada a Càritas 
Interparroquial dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfí.
Gràcies per la vostra contribució. Us animem a seguir participant-hi.

AGENDA DE FESTES DE NADAL I SANT SEBASTIÀ 2017/2018
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PRIMER ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA

Ja fa un any de la inauguració de la 
Biblioteca Municipal Mercè Rodore-
da, i ho hem volgut commemorar amb 
diferents activitats, a banda de les que 
ja es desenvolupen habitualment en el 
seu dia a dia, com ara una sessió de 
contacontes a càrrec de l’actriu Euge-
nia González, a la qual van assistir una 
vintena de nens, seguida d’un petit be-
renar per a petits i grans. 
D’altra banda, la llar d’infants muni-

cipal, Llar de Colors, va apadrinar la 
biblioteca amb una festa a la qual van 
acudir els seus alumnes, que al llarg 
de l’últim curs han recollit un bon gra-
pat de llibres per donar a la biblioteca. 
Així mateix, la Llar de Colors va ser 
obsequiada amb el carnet de la bibli-
oteca perquè pugui recollir tots els lli-
bres i contes que necessiti per als seus 
alumnes. 
Un altre dels actes commemoratius va 
ser la presentació del llibre Picades, de 
David Solé i Torné, xef del restaurant 
Barquet de Tarragona, una obra que 
recull més de cent receptes de la cuina 
tradicional catalana fetes amb picades. 
Durant la presentació, els assistents 
van rebre consells de cuina i van parti-
cipar en un petit col·loqui sobre recep-
tes i maneres de cuinar.
A més, sense que hagin estat emmar-
cats explícitament dins l’aniversari 
propi de la biblioteca, durant el mes de 
novembre i desembre s’han organitzat 
diversos contacontes i presentacions 
de llibres.

FESTA DE LA GENT GRAN
Un any més, l’Associació de Jubilats 
dels Pallaresos va celebrar la festa 
de la gent gran, en què es destaquen 
aquells homes i dones que al llarg dels 
anys han vetllat per les seves famílies 
–pares, fi lls, nets– i per tots aquells que 
han necessitat la seva ajuda, que de 
ben segur ha estat donada de bon grat.
Va ser un goig poder compartir aquella 
estona amb tots els assistents i poder 
fer-los arribar paraules d’agraïment 
i reconeixement per les aportacions 
passades i presents de les dones i els 
homes de més edat de la nostra so-
cietat.
Referir-se a l’experiència pren tot el 
sentit, perquè principalment ajuda a 
reivindicar el valor afegit que aporten 
aquestes persones dins la societat. De 
la mateixa manera que és injust rela-
cionar els joves únicament amb el fu-
tur i el progrés, no s’ha de vincular les 
persones grans només amb el passat, 
perquè també són el present.
En paraules de Francesc Torralba: 

“Hem d’estar agraïts als qui ens han 
precedit perquè sense ells no existirí-
em. Sempre podem dir que els nostres 
antecessors podrien haver estat mi-
llors, els podem trobar defectes, però 
el cert és que, per bé o per mal, sen-
se ells ara nosaltres no hi seríem. Els 
nostres progenitors ens han donat la 
possibilitat de viure, de construir una 
existència lliure i d’optar a la felicitat. 
Aquesta possibilitat insondable que és 
la vida no es pot retornar de cap mane-
ra als qui ens 
l’han dona-
da. Només 
per això, els 
hem d’estar 
agraïts, im-
mensament 
agraïts”.
La gent 
gran són els 
transmissors 
dels valors 
de les noves 

generacions. És de la seva experiència 
que han begut els seus fi lls i beuran els 
seus nets. Els valors positius que trans-
metin seran els valors amb què creixe-
ran les generacions futures. 
Durant l’acte a la Residència Nostra-
llar, es va homenatjar les dues perso-
nes més grans del poble: Juan Saperas 
Solé i Presentación Veciana Llauradó. 
I seguidament vam poder gaudir d’una 
xocolata i una bona estona de ball al 
local social d e la Llar de Jubilats.

CONFERÈNCIA 
DE LA MARATÓ 
DE TV3
Dins dels actes organitzats per la F un-
dació Marató de TV3 i les biblioteques 
de Catalunya, el divendres 10 de no-
vembre es va dur a terme una xerra-
da a càrrec del metge de família de 
l’Hospital Sant Joan de Reus Xavier 
Floresví.
Enguany La Marató està dedicada a 
les malalties infeccioses causades per 
microorganismes patògens, com ara 
bacteris, virus, fongs i protozous, que 
entren al cos i es multipliquen fi ns que 
produeixen la malaltia. La majoria 
d’aquestes patologies es transmeten 
d’uns individus als altres i poden afec-
tar qualsevol persona. 
Aquestes conferències, impartides per 
professionals de la medicina (metges, 
infermeres, estudiants de medicina, 
biòlegs, psicòlegs, etc.), les ofereix la 
xarxa de biblioteques de Catalunya, de 
la qual forma part la nostra.

CULTURAculturaculturaCULTURAculturaCULTURA
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CONTINUEM TREBALLANT-HI
El dilluns 13 de novembre diversos 
membres del GEPEC es van reunir amb 
directius de Silvalac i professors de la 
URV que han fet els estudis (més una 
tècnica del CRQ que els ha coordinat) 
per veure en quin punt ens trobàvem 
pel que fa a la qüestió mediambiental 
relacionada amb aquesta empresa.
Els professors van explicar els antece-
dents i els seus estudis. Inicialment, 
van buscar relacionar elements metàl-
lics de la pols i l’aire amb les tintes que 
s’utilitzen a les impressions, però no 
hi van detectar correlacions; només 
titani, que és l’únic que van trobar al 
colorant blanc. Als altres set colorants 
utilitzats no hi van descobrir metalls, i 
tots són de base orgànica.
Donat que també s’havien trobat hi-
drocarburs aromàtics policíclics a la 
pols, es van fer estudis que van deter-
minar que els nivells a l’aire d’aquests 
elements eren semblants als de pobla-
cions veïnes, i amb el benzo(a)pirè per 
sota del nivell permès.

Posteriorment, de manera casual un 
treballador de neteja els va dir que allò 
podien ser fongs, i van decidir estudiar 
aquesta possibilitat. A través del mi-
croscopi es va veure un entramat de 
fi laments, pol·len i uns altres fi laments 
més petits que podien ser fongs. A par-
tir del cultiu, amb el consegüent creixe-
ment dels fongs, van constatar que n’hi 
havia del mateix gènere, de color negre, 
a totes les mostres, la qual cosa els va 
dur a la conclusió que aquesta era la 
causa de l’ennegriment, junt amb matè-
ria orgànica d’origen desconegut.
El fet de trobar-hi pol·len els va fer 
pensar que la matèria orgànica ne-
cessària per al creixement dels fongs 
vindria del bosquet que hi ha a la part 
nord. També van poder comprovar 
que aquests fongs poden bioacumular 
benzo(e)pirè, i això explicaria els ni-
vells més elevats trobats a la pols.
La qüestió dels fongs concorda amb 
el fet que només es trobin a les parets 
metàl·liques amb aïllament –la majo-

ria– i no en obertures tapades amb me-
tall no aïllat (més calentes), ni a la pa-
ret de la base, que és d’obra, ni tampoc 
a les de l’empresa veïna, que són de 
formigó. I que n’hi hagi més a la cara 
nord, més freda i humida, que a la sud.
Així mateix, podria ser que el vent por-
tés les espores d’aquests fongs cap a les 
cases del poble i que això produís l’en-
negriment també allà.
Finalment, l’empresa Silvalac va co-
mentar que seguiran amb els estudis 
fi ns a aclarir del tot les causes. I que a 
l’agost van netejar part de la seva paret 
aplicant-hi pintures amb zenc, que són 
fungicides, per veure si així se solucio-
na l’ennegriment.
Arran d’aquestes explicacions, els 
membres del GEPEC van comentar 
que la matèria orgànica dels fongs 
també podria venir dels compostos or-
gànics volàtils que emeten, encara que 
estiguin sota els límits legals, i se’ls va 
proposar que completessin la informa-
ció amb diferents estudis.

‘LA FACTURA DE LA LLUM, 
COM PODEM REDUIR-LA?’

Mitjançant el programa Reconnec-
ta’t, el 10 d’octubre passat l’àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de 
Tarragona va dur a terme al Centre 
Jujol una sessió del taller La factura 
de la llum, com podem reduir-la?, 
que té la fi nalitat d’aconseguir un 
canvi d’actituds en la ciutadania en 
matèria d’estalvi energètic, a par-
tir d’un exemple d’aplicació directa 
com és la factura de la llum.
Utilitzar bombetes de baix consum, 
comprar electrodomèstics més efi ci-
ents energèticament, omplir al mà-
xim les rentadores o situar la nevera 
lluny de fonts de calor són alguns 
dels consells bàsics que poden 
disminuir el consum energètic a 
les llars fi ns a un 15 % o un 20 %. 
Aquestes i altres recomanacions són 
les que s’ofereixen en aquest taller 
gratuït que organitza la Diputació en 
municipis del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre.
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municipis del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre.
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9a BTT ELS PALLARESOS EUTICHES 
BIKING POINT
Després de l’èxit de l’Eternal Running del juny passat organitzada als Pallare-
sos, ara tocava la modalitat en BTT. La cursa es va fer l’1 d’octubre i va resultar 
un gran èxit.
L’Ajuntament com a organitzador i l’empresa Biking Point en la part tècnica 
va ser la fórmula adient perquè els seus prop de 300 participants gaudissin de 
l’esport i del nostre entorn natural. La cursa es va repartir en dos circuits, un 
de 36 km (Bigues) i l’altre de 43 km (Quadrigues), dos recorreguts semblants 
en l’itinerari però diferenciats per la distància recorreguda.
Amb l’Eternal Running o aquesta cursa, que l’any vinent tornarà al nostre po-
ble, el municipi consolida fermament uns actes que fan que l’esport esdevingui 
una marca que ens identifi ca. 

PRESENTACIÓ DEL CLUB FUTBOL BASE ELS PALLARESOS, 
TEMPORADA 2017/2018
El dia 1 de novembre el Club Futbol 
Base Els Pallaresos va viure una jorna-
da ben especial, ja que es va vestir de 
gala per presentar davant la seva afi ció 
totes les categories que formaran part 
del club durant aquesta temporada. 
Un total de dinou equips, al voltant de 

290 jugadors i 27 entrenadors van gau-
dir d’un dia de festa esportiva.
La diada va començar amb unes pa-
raules d’agraïment i confi ança del 
president del club, Roger Gibert, adre-
çades a tots els assistents, famílies, 
jugadors i col·laboradors. I va acabar 

amb una foto de família de tots els 
membres del club, després que el co-
ordinador esportiu, Jordi Tomàs, pre-
sentés els eq uips i els seus integrants 
al públic assistent.

PREMIS AURIGA 
FUSCUS
L’Ajuntament dels Pallaresos, 
seguint el seu objectiu de reco-
nèixer els esportistes destacats 
del nostre municipi, mitjan-
çant els premis Auriga Fuscus 
2017 del Consell Esportiu del 
Tarragonès va voler fer una 
distinció dels nostres veïns 
Eloy Martínez i Pep Calvet pels 
seus èxits, la seva feina i la seva 
dedicació al món de l’esport. 
Enhorabona! 

al públic assistent.al públic assistent.al públic assistent.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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NOU PUNT JOVE ALS 
PALLARESOS
El Punt Jove dels Pallaresos ha can-
viat d’ubicació. A partir d’ara el podeu 
trobar a l’Institut Els Pallaresos, ubicat 
a l’avinguda de Catalunya, 16-19. El te-
lèfon de contacte és el 977 627 203. I 
l’horari és de 16 a 19 hores, els primers 
i tercers dimecres de cada mes.
D’aquesta manera es millora el servei 
per als joves, i posa al seu abast tota la 
informació i l’assessorament en diver-
sos temes com ara estudis, treball, par-
ticipació, oci, habitatge, cultura, salut, 
lleure, turisme o ocupació laboral. 

TALLERS DE 
FORMACIÓ GRATUÏTS 
PER APRENDRE 
A BALLAR
La Regidoria d’Esports ha iniciat clas-
ses de formació de ball per a totes 
aquelles persones dels Pallaresos que 
vulguin aprendre a ballar. Els tallers 
consisteixen en balls de festa major 
per a adults com poden ser el bolero, 
la cúmbia, la rumba, el fox-trot o el 
swing, o balls més llatins per a joves 
com la salsa, la bachata, el merengue 
o el txa-txa-txa.

Les classes, que són del tot gratuïtes 
per als veïns dels Pallaresos, s’impar-
teixen cada dissabte, des del 25 de no-
vembre, en horari de 19.30 a 20.30 h 
per a joves i de 20.30 a 21.30 h per a 
adults, al Casal d’Hostalets. Les perso-
nes que vulguin reservar plaça poden 
fer-ho a l’Ajuntament en horari d’ofi ci-
na, on els confi rmaran si hi ha places 
disponibles. 
Aquesta iniciativa fa que tant la gent 
gran com la jove dels Pallaresos s’im-
pliquin en una nova proposta per 
aprendre a ballar en parella i puguin 
gaudir dels seus progressos en festes 
majors o en qualsevol altre esdeveni-
ment.

GARANTIA JUVENIL 
2018
Enguany la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament dels Pallaresos va 
sol·licitar dos contractes de treball 
en pràctiques remunerats durant sis 
mesos a jornada completa, per a jo-
ves d’entre 16 i 29 anys, a partir del 
30 de novembre, però fi nalment la 
resolució del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) va atorgar 
un sol contracte en pràctiques, que 
es va dur a terme dins del programa 
Garantia Juvenil per a joves que no 
estiguin estudiant ni treballant. 

Amb aquesta contractació, que no 
suposarà cap despesa per a l’Ajun-
tament, la Regidoria de Joventut vol 
incentivar la contractació laboral en 
pràctiques de joves dels Pallaresos. 
El lloc de treball que es va escollir va 
ser el d’una persona per desenvolu-
par tasques de la Brigada Munici-
pal. Els requisits que havien de com-
plir els candidats eren tenir entre 16 i 
29 anys, estar inscrits com a deman-
dants d’ocupació no ocupats (DONO) 
al SOC i haver acabat estudis d’algu-
na de les següents formacions: CFGM 
d’electricitat, electrònica, jardineria o 
construcció. A més no podien haver 
estar contractats en pràctiques amb 
anterioritat, i era de compliment 
obligatori estar inscrits al programa 
de Garantia Juvenil.

MILLOREM ELS 
EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS
Enguany, per tal de millorar l’equipa-
ment esportiu i el servei del camp de 
futbol municipal, hem condicionat la 
cuina del camp de futbol municipal, 
que estava en condicions molt precà-
ries. D’aquesta manera també ens hem 
adaptat a la normativa vigent, que exi-
gia aquesta reforma.
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CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT DEL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El Departament d’Interior de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament dels Pallaresos 
van signar el 17 de juliol de 2008 un 
conveni de col·laboració per a l’ad-
hesió del nostre consistori a la Xar-
xa Rescat de Radio comunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Cata-
lunya. Però no ha estat fi ns enguany 
que aquesta adhesió a la Xarxa s’ha 
fet efectiva en l’àmbit dels quatre vigi-
lants municipals que presten serveis al 
municipi. Aquest fet els permetrà fer 
ús dels terminals específi cs de la Xar-
xa Rescat per a una millor coordinació 
entre el nostre cos de vigilància i els 
diferents serveis d’emergències, ja que 
podran estar en constant comunica-
ció amb les sales regionals a l’hora de 

gestionar qualsevol incident, demanar 
suport, practicar identifi cacions o sol-
licitar auxili. 
Els usuaris de la Xarxa Rescat són 
principalment els Mossos d’Esqua-
dra, les policies locals, els bombers 
de la Generalitat, Protecció Civil, el 
Servei d’Emergències Mèdiques, el 
cos d’Agents Rurals, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, l’Agència 

Catalana de l’Aigua i el Servei Català 
de Trànsit, entre d’altres. Actualment 
hi ha més de 23.900 usuaris, repartits 
entre els diferents col·lectius. 
La Xarxa dona cobertura al 97 % del 
territori i al 99 % de la població, amb 
l’objectiu de cobrir els requeriments de 
seguretat i capacitat de resposta en ca-
sos d’emergència, tant en zones urba-
nes com rurals. En aquestes situacions 
resulta més fi able que la telefonia mò-
bil, ja que no se satura per trucades, 
i disposa de sistemes d’alimentació 
alternatius per suportar la manca de 
subministrament elèctric, alhora que 
permet tenir localitzats tots els termi-
nals i vehicles equipats d’emissores 
mitjançant un sistema GPS.

CONVENI PER A L’ÚS DE LA PISTA DE GEL 
Des de la Tarraco Arena Plaça (TAP), 
en conveni amb l’Ajuntament dels Pa-
llaresos, s’està proporcionant la Tarra-
co Gel, una pista de gel amb un tobo-
gan de 6 metres d’alçada, que enguany 
està ubicada a la zona comercial de les 
Gavarres a Tarragona.
La Regidoria d’Esports ha tramès les 
ofertes presentades a tota la família 

educativa i a tota la família associati-
va perquè petits i grans puguin gaudir 
d’una estona agradable amb els amics 
o els companys. D’aquesta manera, els 
pallaresencs poden gaudir d’uns preus 
especials per a escoles i associacions, 
en uns horaris marcats, uns afora-
ments pactats i una duració de 50 mi-
nuts per grup.

torna 

l’eternal 

running
aneu-vos

preparant...
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HISENDAhisendahisendaHISENDAhisendaHISENDA

JA ES PODEN AGRUPAR TRIBUTS I PAGAR-
LOS A TERMINIS SENSE INTERESSOS
Des de la Regidoria d’Hisenda hem 
donat llum verda al projecte de BASE 
- Gestió d’Ingressos Locals per poder 
pagar tots els impostos municipals 
(IBI, IVTM i IAE) i les taxes, com són 
les del clavegueram, els guals, les es-
combraries o el cementiri, en nou ter-
minis, de febrer a octubre.
Amb aquesta mesura es pretén rebai-
xar la pressió fi scal dels nostres veïns 
en moments puntuals de l’any, sense 
que s’hagin de pagar interessos.
Les persones que hi estiguin interessa-
des ho poden sol·licitar per via telemà-
tica al web de BASE (www.base.cat), 
o bé en qualsevol de les seves ofi cines, 
acreditant-se amb el DNI. Tothom que 
ho sol·liciti abans del 31 de desembre 
del 2017 ja podrà gaudir d’aquesta 

nova modalitat de pagament de cara 
als impostos de l’any 2018.

L’ANY QUE ARA COMENÇA
És tradició que l’any comenci amb 
bons propòsits. La Regidoria d’Hisen-
da era conscient que, per seguir millo-
rant els Pallaresos i atenent les necessi-
tats de les persones, havíem de tenir a 
temps l’eina adequada: el pressupost 
anual de l’Ajuntament per al 2018.
Aquests nous pressupostos deriven de 
quatre eixos bàsics i fonamentals:
·  La baixada de l’IBI i la congelació de 

la resta d’impostos i taxes.
·  La generació d’ocupació i la represa 

de l’activitat econòmica.
·  Les inversions per a millores munici-

pals dels espais urbans i de l’entorn 
natural.

·  I el que per al consistori considerem 
el més important per a aquest exer-
cici 2018: l’ajuda social d’atenció als 
nostres veïns.

Per primera vegada en molt de temps, 
i després que hagin passat diferents 
alcaldes i diferents colors polítics per 
l’Ajuntament, abaixarem l’IBI de 
l’exercici 2018. Una baixada que supo-
sarà 50.000 € que el consistori deixarà 
de cobrar en benefi ci dels seus veïns. 
De la mateixa manera, es congelaran 
la resta d’impostos i taxes per tal de 
no incrementar la pressió fi scal.
En segon lloc, l’ocupació, que és una 

eina fonamental en la nostra legis-
latura i que intentem administrar mit-
jançant borses de contractació o gràci-
es a les subvencions. Així, mitjançant 
la Garantia Juvenil, hem pogut con-
tractar nou personal i dur a terme pro-
cessos de selecció per a diverses borses 
de contractació.
D’altra banda, la inversió controlada i 
necessària en millores municipals que-
den patents en projectes com el CAP 
o el poliesportiu, equipaments dels 
quals ben aviat podrem gaudir per al 
benefi ci de tothom. I tampoc ens po-
dem oblidar de les millores en espais 
urbans o entorns naturals que són ne-

cessàries i imprescindibles per al bon 
govern.
I fi nalment, preveiem una gran in-
versió en despesa social, ja que s’ha 
apostat per l’ajut a famílies i l’aten-
ció i els serveis a les persones, dues 
premisses que són una constant en la 
nostra gestió de govern present, però 
sobretot futura. La nostra intenció és 
aconseguir que els ajuts socials als ve-
ïns arribin al màxim nombre possible 
de famílies pallaresenques.
En defi nitiva, uns pressupostos 2018 
reals, pensats i confeccionats en clau 
social.

PROPERA 
OBERTURA DE 
L’OFICINA DEL BBVA

Des de la Regidoria d’Hisenda, i 
segons les converses mantingudes 
amb els dirigents del BBVA, us fem 
saber que l’ofi cina ubicada al carrer 
Nou dels Pallaresos obrirà previsi-
blement aquest mes de desembre. 
Ara mateix se n’estan ultimant de-
talls tècnics.
La sucursal oferirà atenció al públic 
diversos dies de la setmana, i també 
disposarà de caixa en efectiu. Per a 
aquest servei  l’ofi cina estarà oberta 
dos dies a la setmana en horari de 
matí i un dia a la setmana en horari 
de tarda.



PRIMER DOSSIER 
DE CUINA 
TRADICIONAL
El dia 15 de novembre es va fer entre-
ga d’un petit dossier on es recullen to-
tes les receptes treballades al taller de 
cuina que es va dur a terme a l’Escola 
Sant Sebastià. En vista de  la gran ac-
ceptació d’aquests tallers, no es des-
carta que pròximament se’n puguin 
dur a terme altres de diferents.

ELS PALLARESOS, DE NOU AL CAPDAVANT 
DE LA SOLIDARITAT
Un any més els Pallaresos s’ha bol-
cat en La Marató de TV3. Les entitats 
municipals del poble, conjuntament 
amb l’Ajuntament, han organitzat al 
voltant de vint activitats diverses i, una 
vegada més, els seus associats hi han 
dedicat tot el seu esforç de manera so-
lidària.
Enguany, La Marató de TV3 ha estat 
dedicada a les malalties infeccioses, 
que són les responsables d’una de cada 
tres morts al món. Com va dir en l’ac-
te d’inici de la campanya de sensibi-
lització de La Marató el doctor Jordi 
Carratalà, cap del Servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital de Bellvitge, 
aquestes malalties “passen aquí i ara i 
ens poden afectar a tots”.
Un any més, els Pallaresos ha demos-
trat ser un poble obert i solidari. El 
conjunt de persones que participen 
en tots els actes demostren que la so-
lidaritat és transversal i que agrupa 

institucions, empreses, entitats, asso-
ciacions i col·lectius de tota mena. Des 
del consistori estem orgullosos del 
nostre poble i de les persones que el 
fan bategar. Treballem amb el cor per 
les causes solidàries, en aquest cas per 
les malalties infeccioses.

Des de l’Ajuntament volem agrair la 
col·laboració desinteressada de les en-
titats municipals i dels veïns i veïnes 
que van participar en totes les activi-
tats programades. Per als Pallaresos La 
Marató de TV3 és una bona ocasió 
per manifestar la nostra solidaritat.

LES FESTES TAMBÉ SÓN SOLIDÀRIES 
Som solidaris! Gràcies a l’activitat de zumba que es va organitzar per la 
festa major de Sant Salvador, en què hi va haver una gran participació de 
veïns, es va aconseguir una recaptació de 261 €, que va anar destinada a 
Càritas Interparroquial dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfí.
Gràcies per la vostra contribució. Us animem a seguir  participant-hi.i.

BENESTAR SOCIALbenestar socialbenestar socialBENESTAR SOCIALbenestar socialBENESTAR SOCIAL

22 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL



HOMENATGE
El 8 de setembre passat, l’alcalde, Pep Nolla, i les regi-
dores de Gent Gran, Maria Grau, i de Benestar Social, 
Inma Sánchez, es van desplaçar a casa de la Sra. Carmen 
Palau Marimon per felicitar-la pel seu 100è aniversari.
En tractar-se d’una ocasió tan especial, se li va lliu-
rar una panera de plantes, que sabíem que li agraden 
molt, i una placa commemorativa de l’Ajuntament.
A banda, la seva família li va organitzar una festa a la 
qual van assistir veïns i veïnes del poble i familiars, 
que van poder compartir així amb la Carmen un dia 
tan especial i emocionant. És un privilegi per a tothom 
poder conversar amb ella i gaudir del seu cap clar i el 
seu somriure permanent. Per molts anys, Carmen! 

LLIURAMENT DELS XECS NADÓ 
DEL PRIMER SEMESTRE 2017
El 31 d’octubre passat l’Ajuntament va lliurar els xecs nadó 
del primer trimestre del 2017. L’acte va tenir lloc a la Sala 
de Plens i va comptar amb la presència dels darrers infants 
nascuts al municipi i els seus familiars, així com de membres 
de l’equip de govern. La regidora de Benestar i l’alcalde, Pep 
Nolla, van ser els encarregats de fer el lliurament, acompa-
nyats de dues “secretàries” molt especials que van ser les en-
carregades d’entregar el xec als seus germanets i germanetes. 
L’objectiu d’aquest ajut a les famílies del municipi és contri-
buir econòmicament a les despeses que comporta la bona 
notícia del naixement d’un fi ll. En aquest acte es van lliurar 
un total de set xecs, per un import de 1.050  €.

#JOTAMBÉ 
El dissabte 25 de novembre es va 
celebrar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones amb la lectura d’un mani-
fest a la Sala de Plens del consisto-
ri municipal. En aquesta ocasió les 
encarregades de llegir-lo van ser les 
cinc regidores de l’Ajuntament. En 
acabar la lectura es va dur a terme 
una acció de sensibilització mitjan-
çant les xarxes socials, “Per una Ca-
talunya lliure de violències sexuals”, 
que consistia a fer-se una foto amb 
un cartell que es podia descarregar i 
compartir-la a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #jotambé.
Amb aquesta iniciativa també vam 
voler condemnar des de les institu-
cions, les violències sexuals en tota 
la seva magnitud, així com la nostra 
implicació en la resposta amb els re-
cursos que ofereix  la Xarxa d’Aten-
ció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència mas-
clista.

benestar socialbenestar social
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NO DEFALLIREM

Qui ho havia de dir? Qui es pensava 
que el dia 1 d’octubre de 2017 que-
daria gravat a la retina de milions de 
catalans? La brutalitat policial viscuda 
aquell dia, en què joves, adults i so-
bretot gent gran van patir-ne les con-
seqüències, va esdevenir un clam unit 
a la democràcia i a la pau. Europa va 
veure com, un cop més, l’Estat espa-
nyol feia ús de la força contra els seus 
propis ciutadans. Més de 900 ferits de 
diversa consideració va ser el balanç 
amb què l’1 d’octubre tancava aquella 
fatídica jornada electoral.
Els catalans hem tornat a demostrar 
que som gent de pau i pacífi ca, davant 
d’un Estat espanyol que, sense més ar-
guments que el de la violència, es fa dir 
Estat demòcrata. Les conseqüències 
han estat diverses. Ja no només pels fe-
rits, sinó perquè aquesta repressió s’ha 
vist incrementada amb l’aplicació de 
l’article 155 d’una Constitució més que 
retrògrada i desfasada, que ha suposat 
la intervenció dels comptes de la Gene-
ralitat i del cos de Mossos d’Esquadra, 
i fi ns i tot, i això és el més greu, l’em-
presonament dels nostres líders polí-
tics, consellers i conselleres tancats a 
la presó de manera totalment injusta, 
com també el dels dos líders de les 
principals entitats cíviques catalanes 
com són Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Tot i això, ara tenim una nova oportu-
nitat que ni Catalunya ni els Pallare-
sos es poden permetre perdre. El 21-D 
tenim l’oportunitat, de cara a Espanya 
i al món, de demostrar a través de les 
urnes que els catalans i catalanes vo-
lem ser un país lliure i independent. I 
que ni cap porra ni cap piolín podran 
aturar la volu ntat d’un poble que vol 
decidir pacífi cament el seu futur.
Us desitgem unes bones festes nada-
lenques! 

Maria Grau Alasà
Portaveu del grup ERC-MES-AM

# UN PAÍS ÉS LA SEVA GENT

Estem vivint temps excepcionals i in-
certs. Uns temps marcats pel bloqueig 
dels vells blocs de la DUI i el 155 i unes 
eleccions inesperades, que han deixat 
aparcades les urgències i necessitats 
de la gent comuna del nostre país. 
Una dinàmica que provoca molt soroll, 
però que no pot silenciar debats que ja 
no poden esperar més.
Volem obrir un nou temps al nostre 
país. Volem que es torni a parlar de tot 
allò que no ha estat escoltat en els úl-
tims temps a Catalunya. Volem un país 
on pagui més qui més té. Volem sortir 
al carrer a escoltar quins són els pro-
blemes de la gent comuna, els proble-
mes del dia a dia. Volem parlar i escol-
tar sobre habitatge, educació pública, 
salut, polítiques socials…
Catalunya és el lloc de tot l’Estat on hi 
ha més desnonaments, on hi ha 1.000 
barracons escolars, on les taxes univer-
sitàries són les més cares de tot l’Estat 
i on més d’un milió de persones viuen 
sota el llindar de la pobresa.
Defensar Catalunya és defensar els 
hospitals, les escoles i la igualtat 
d’oportunitats. El que fractura Catalu-
nya no són les banderes i la llengua, 
sinó la desigualtat social. Ara és el mo-
ment que parlem i ens escoltem, és el 
moment que posem al centre tot el que 
tenim en comú, per superar la vella po-
lítica de blocs i construir un nou pro-
jecte per a Catalunya: un país que no 
torni a deixar, mai més, ningú enrere.
Si un país és la seva gent, no po-
dem postergar més les polítiques soci-
als i començar a construir sense demo-
ra, des de baix i entre tots i totes, un 
país que no deixi ningú enrere.
Ara, més que mai, ens necessi-
tem per construir una Catalunya 
més justa i digna, una Catalunya 
en comú. 
Bon Nadal i feliç any 2018, amb 
els millors desitjos del grup mu-
nicipal d’ICV Els Pallaresos.

Inmaculada Sánchez Fernández
ICV Els Pallaresos 

EN QUINA SITUACIÓ ES TROBA 
CATALUNYA?
Part del Govern català a la presó o a Bèl-

gica, i persones civils empresonades. Una 

Europa que mira cap a un altre costat sense 

donar suport ni a uns ni a altres; en defi ni-

tiva, sense voler mullar-se. L’Estat espanyol, 

sota les ordres del Partit Popular i l’ajuda de 

Ciutadans i del Partit Socialista, aplicant la 

doctrina del xoc a Catalunya, administratiu 

i judicial.

El 155 afecta, ens afecta a tots, i també 

a l’Administració, a les seves principals atri-

bucions, al país, a l’economia, a l’educació, 

a Interior, a la seguretat… En defi nitiva, ha 

pres l’autonomia a Catalunya, tant política 

com administrativa, paralitzant d’aquesta 

manera els serveis públics.

En un confl icte sense solucions, són temps 

convulsos per a les administracions, per als 

consistoris, per als polítics, i de rebot per als 

veïns i veïnes, per la tristor generalitzada 

que s’ha escampat. En un confl icte desigual, 

l’Estat espanyol té el monopoli de la força de 

la policia, les lleis i els jutjats, i el Govern ca-

talà no pot enfrontar-s’hi d’igual a igual. 

Vindrà una època de repressió duríssima 

que ens afectarà a tots. Tots tenen raó i tots 

lluitem per allò que creiem que és el just i 

està bé. Catalunya ha patit les conseqüènci-

es de la dreta espanyola, del PP, de la mala 

aplicació de l’Estatut, dels menyspreus gene-

ralitzats i del fi nançament. I això, agradi o 

no, ho hem patit tots els catalans, inde-

pendentistes o no.

I el Govern espanyol no vol deixar marxar la 

seva gran font d’ingressos, i per això lluitarà 

per mantenir la unitat d’Espanya. I mentres-

tant, la Generalitat aturada, amb inseguretat 

jurídica, sense serveis, sense subvencions, 

sense diners, sense actuacions. Qui ho hagi 

provocat ens és indiferent, des del punt de 

vista municipal, i tots tindran els seus raona-

ments, però la repressió està servida.

Ara, el 21-D, eleccions autonòmiques. Algú 

es pensa que se solucionaran els problemes? 

Algú es pensa que, guanyi qui guanyi, no con-

tinuarà cadascú amb el seu objectiu? Algú es 

pensa que serviran de res? Quedin com que-

din els resultats, el trencament està servit, i 

com a conseqüència d’aquesta situació pro-

vocada continuarem perdent-hi tots.

El Grup Municipal del PDECAT, com ha dit 

i diu el president Puigdemont, invoca al DI-

ÀLEG. Per Catalunya, pels catalans, per les 

institucions, pels drets fonamentals, pels 

procediments, per les funcions de control o 

pels serveis públics, preguem DIÀLEG.

Us desitgem unes bones festes de Nadal i un 

feliç 2018.

Grup Municipal del PDECAT
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HUMANISME I RESPECTE

Humanisme i respecte són paraules que 
sovint han caminat juntes al llarg de 
la història. Una, l’humanisme, té com 
a eix central l’antropocentrisme, és a 
dir, la idea que l’home és important, 
valorant la seva intel·ligència i la seva 
raó; i l’altra, el respecte, és defi nit com 
un valor ètic que tenen els humans i 
que té com a conseqüència principal 
un sentiment positiu envers els altres 
éssers humans.
En un sentit més genèric, Sòcrates ens 
defi neix com a únics éssers lliures, ens 
pregunta com hem de viure i ens plan-
teja una qüestió política: crear un sis-
tema que ens permeti exercir la lliber-
tat al màxim. Ens dona com a missió 
primordial ser més humans i ens diu 
que el llibre per arribar a ser-ho el por-
tem tots plegats a dins. 
Doncs bé, això no és el que tot el món 
va veure el passat dia 1 d’octubre. La 
història recordarà que l’Estat espa-
nyol va perdre aquell dia la seva intel-
ligència i la seva raó, la seva ètica i el 
seu sentiment positiu envers els hu-
mans, quan va enviar unes forces po-
licials i militars a fer callar un poble 
que l’únic que volia era expressar un 
sentiment polític amb un paper i unes 
urnes. 
Els Independents dels Pallaresos res-
pectem tots els catalans i les seves opi-
nions, però no acceptem aquells que 
defensen o se’n riuen de les formes de 
l’Estat espanyol i de les seves forces 
politicomilitars.
Un cop més ens toca a nosaltres, els 
ciutadans de Catalunya, continuar 
sent més humans i demostrar, en el dia 
a dia, la nostra llibertat per arribar a 
crear aquell sistema que ens permeti 
viure en un país lliure. 
Bon Nadal i feliç 2018!

Xavier Marcos Tuebols
Independents dels Pallaresos 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LA INFANCIA

Al menos 23 niños han sido asesinados 
por sus padres o parejas en los últimos 
cuatro años, víctimas de la violencia 
machista. Otros 185 niños han visto 
como el padre o la pareja mataban a 
su madre. Son datos que esconden el 
terror y el dolor de niños que ven trun-
cadas y marcadas sus vidas.
La muerte de un niño a consecuencia 
del maltrato es un fracaso para la so-
ciedad en su conjunto. Los responsa-
bles políticos debemos impulsar una 
ley orgánica para erradicar al máxi-
mo la violencia y el maltrato contra la 
infancia. Una ley que garantice unos 
estándares comunes de atención a los 
niños en las diferentes comunidades 
autónomas, que no haya diferencias 
por motivos de intereses políticos par-
tidistas.
Una educación, información y forma-
ción en todos los ámbitos. Una escu-
cha activa y atenta al comportamien-
to, la conducta y los mensajes de los 
niños.
Hay que responder entre todos, y tam-
bién entre todos hacer un frente co-
mún ante este fenómeno que es la vio-
lencia contra la infancia.
El Grupo Municipal del Partido Popu-
lar les desea unas felices Navidades y 
un próspero año nuevo 2018, en que el 
amor, la solidaridad, la fraternidad y la 
concordia nos colmen a todos.

Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavoz del Grupo Municipal del Par-
tido Popular - Els Pallaresos

CAP A ON VA LA POLÍTICA
Des que es va inaugurar el Dispensari Muni-
cipal, molts veïns del poble es preguntaven 
quant de temps duraria aquesta situació pr o-
visional.
CAP a l’any 2008, CiU afi rmava haver man-
tingut contactes amb els Serveis Territorials 
de Salut i que hi havia un ferm compromís 
per incloure el nou CAP als Pressupostos de 
la Generalitat del 2009 i el començament de 
les obres el mateix any.
CAP a l’octubre del 2009, CiU anunciava, des-
prés de la visita del DSTS, que aquest havia 
declarat que el dispensari mèdic era tercer-
mundista i es comprometia a agilitzar els trà-
mits per tirar endavant el nou CAP.
CAP al novembre del 2011, amb un canvi de 
govern al nostre municipi, CiU va votar en 
contra d’una moció que reclamava la cons-
trucció d’un nou CAP als Pallaresos.
CAP al setembre del 2012, la situació eco-
nòmica de la Generalitat no permetia fer la 
inversió per construir un nou CAP i es va pro-
posar la cessió del Casal d’Hostalets com a 
CAP provisional, amb el vistiplau de l’Institut 
Català de la Salut.
CAP al juliol del 2014, CiU anunciava que, 
gràcies a les seves ingerències, no es duria a 
terme la cessió del Casal d’Hostalets com a 
CAP provisional i que seguiríem amb el dis-
pensari mèdic fi ns com a mínim la següent 
legislatura.
CAP a l’octubre del 2014, i després d’entre-
bancs no desitjats, a la fi , i amb el vistiplau 
dels tècnics del Departament de Salut, es van 
trobar uns terrenys adients per construir-hi el 
nou CAP i es va preveure que la redacció del 
projecte estigués enllestida en uns vuit mesos.
Finalment, CAP al juny del 2017 es va publici-
tar la licitació d’un contracte per dur a terme 
la construcció del nou CAP.
Després de deu anys de lluites i ingerències 
de caire polític, a la fi  es podrà dur a terme 
aquest projecte tan necessari per als nostres 
veïns.
Com a portaveu del Grup Municipal d’Unim-
PSC, m’he mantingut al marge de maniobres 
fosques i contraproduents per als nostres 
veïns i puc dir, en veu alta i amb orgull, que 
he lluitat perquè la construcció del nou CAP 
es pogués dur a terme al més aviat possible, 
amb reunions durant dos anys amb diputats 
del Partit Socialista perquè s’inclogués en els 
Pressupostos de la Generalitat una partida 
per dur a terme el nou CAP Els Pallaresos, in-
dependentment del govern municipal de torn 
que es pengés la medalla.
Aquí no es tracta de penjar-se medalles ni de 
baralles polítiques, sinó de facilitar i millorar 
els serveis als veïns dels Pallaresos.
El Grup Municipal d’Unim-PSC desitja un 
BON NADAL i FELIÇ ANY NOU 2018 a tots 
els veïns dels Pallaresos.

Jordi Sans Ferrer, portaveu del Grup Munici-
pal d’Unim-PSC
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
María de las Mercedes Ramos Sánchez
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MATERIAL SANITARI
S’ha dotat d’un nou desfi bril·lador la Biblioteca Municipal Mercè Rodore-
da. Un gran nombre de problemes de cor tenen a veure amb la fi bril·lació 
ventricular, que es caracteritza per un ritme cardíac anormal que pot re-
sultar mortal. L’ús de dispositius de desfi bril·lació semiautomàtica externa 
està pensat per fer reviscolar la persona que hagi patit un infart aplicant-li 
una descàrrega elèctrica al cor que permet reprendre el pols normal.
De la mateixa manera que tenim extintors, és imprescindible tenir un 
equip de desfi bril·lació semiautomàtica per poder prevenir un atac de cor, 
perquè si no actuem abans dels 10 minuts després de l’aturada cardíaca és 
molt complicat que el pacient sobrevisqui. 

COMENCEN LES OBRES DEL NOU CONSULTORI DELS PALLARESOS
El 31 d’octubre passat es va fer l’acte 
de signatura de l’acta de replanteig del 
nou consultori mèdic als Pallaresos. 
Amb aquesta acta s’iniciaran ofi cial-
ment les obres de construcció del futur 
edifi ci, una instal·lació moderna que 
inclourà tots els elements necessaris 
per afavorir la comoditat tant de paci-
ents com de treballadors. El projecte, 
adjudicat a l’empresa Voltes Connecta 
SLU, s’executarà en un termini de nou 
mesos.
El nou Consultori Local dels Pallare-
sos, que s’aixecarà sobre una parcel·la 
de 532 m2 localitzada en una zona cèn-
trica i de fàcil accés,  obeeix a la neces-
sitat de comptar amb un edifi ci ampli i 
defi nitiu que doni resposta a les neces-
sitats assistencials actuals i futures del 
municipi.
Aquest nou Consultori millorarà l’aten-
ció sanitària de la població resident als 

Pallaresos, així com les condicions de 
treball dels professionals, ja que dispo-

saran d’una nova infraestructura fun-
cional i confortable.

 

L’HUMOR 
D’EN NAPI
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CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
HORARI:  MATÍ: 9-13 h - TARDA: 16-19 h  

 MUNICIPI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.

Els Pallaresos (Jardins I.) 20 19 15

Els Pallaresos (poble) 17 16 20

Els Pallaresos (Park) 17 21 17

Els Pallaresos (Hostalets) 21 18 15

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 

Telèfons 977 61 06 00 / 977 61 06 27 - Fax 977 61 05 68
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
Escola bressol municipal 977 26 06 25
Escola Sant Sebastià 977 61 05 39
Escola Arquitecte Jujol 977 62 71 24
Institut Els Pallaresos 977 62 72 03
Dispensari mèdic 977 61 07 62
Biblioteca Mercè Rodoreda 977 62 65 45
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador 977 52 29 27
Parròquia Sant Salvador 639 049 934 
Taxi Pallaresos 606 999 800
Ofi cina de Correus 977 62 72 96
Atenció al Ciutadà de la Generalitat 012
Servei d’Emergències de la Generalitat 112
Hospital Joan XXIII 977 29 58 00
Hospital Santa Tecla 977 25 99 00
Creu Roja (ambulàncies) 977 22 22 22
Centre de Gestió Cadastral 977 24 58 00
BASE (Gestió d’Ingressos Locals) 977 25 34 03
Servei d’Atenció a la Dona en 
Situació de Violència Masclista 900 900 120
Farmàcies de guàrdia  www.coft.org

CALENDARI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS      
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.

10 14 14 11 16 13 11 - 12 10 14 12

11 15 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13

12 16 16 13 18 15 13 17 14 13 16 14

L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS DISPOSA D’UN SERVEI DE

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES
Aquesta recollida es fa una vegada al mes. Si teniu andròmines per casa 

i us en voleu desfer, truqueu a l’Ajuntament (977 610 600 / 977 610 627), de 9 a 13 h, 
i us informaran del dia que us les passaran a recollir.

SERVEISserveisserveisSERVEISserveisSERVEIS

CONCEPTES
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IAE 010 X

IBI URBÀ 500 50% 50%

IBI 
RÚSTIC 501 X

IVTM 600 X

CEMENTIRI 840 X

ESCOMBRARIES 560 60% 40%

CLAVEGUERAM 550 X

GUALS 733 X

CARTELLS i 
RÈTOLS 909 X

CALENDARI DEL CONTRIBUENT



A partir de les 00.00h es prohibeix l’entrada al recinte  
de begudes provinents de l’exterior. 

CAP D’ANY  ELS PALLARESOS 

La venda d’entrades es durà a terme a 
l’Ajuntament fins el dia 27 de desembre 

 

MÚSICA EN VIU AMB L’ORQUESTRA GIRASOL 
Preu entrada: 12€ (menors de 16 anys gratuït) 

Preu entrada + Càtering: 22€  
(EL PARAMENT ESTÀ INCLÒS) 

 

MENÚ CÀTERING:  
 

PRIMER: AMANIDA DE LLAGOSTINS  
 

SEGON:  MEDALLONS DE GARRÍ AL CAVA 
O 

LLUÇ A LA MARINERA 
(AL MOMENT D’ADQUIRIR ELS TIQUETS DEL SOPAR,  S’HA D’ESCOLLIR EL SEGON PLAT)  

 

POSTRES: PASTÍS DE CAP D’ANY 
PA, AIGUA I  VI 

(BOSSA COTILLÓ INCLOSA) 

SERVEI DE BARRA 
Durant tota la nit 

A partir de les 21h hi haurà taules i cadires a disposició 
dels ciutadans (prèvia reserva a l’Ajuntament)  

per a tothom qui vulgui venir a sopar a la carpa.  
QUI ENTRI A PARTIR DE LES 00h NO ES GARANTEIX  

QUE  TINGUI TAULA A LA SEVA DISPOSICIÓ. 
(Aforament limitat a 400 persones). 

Ajuntament dels Pallaresos 
Regidoria de Festes 

A partir  de les 00.00 h es prohibeix l’entrada al recinte 
de begudes provinents de l’exterior. 


