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EDITORIAL
EL PALLARESOS MéS CULTURAL
Sovint, quan parlem de cultura, el primer 
que ens ve al cap és la cultura popular i fes-
tiva, però en realitat la cultura va més enllà 
d’això. El patrimoni també és cultura, com 
el circ, el teatre, les exposicions, la música… 
Tot això és el que hem fet en aquests dar-
rers mesos, i també una aposta clara de cara 
al futur més immediat. La conservació i la 
riquesa del nostre patrimoni cultural ha de 
ser el pal de paller de la nostra societat.
Hem apostat per aquest patrimoni amb la 
restauració d’un dels trams de l’aqüeducte 
romà Augusta, que passa pel nostre terme 
municipal i que en els últims anys s’ha vist 
greument afectat tant per les inclemènci-
es meteorològiques com per l’incivisme. 
Aquesta restauració suposarà un gran im-
pacte per al nostre municipi, i per diversos 
motius: principalment, permetrà estudiar 
una part del nostre passat, amb una docu-
mentació gràfica i fotogràfica de l’espai, i 
obtenir així una imatge real i detallada de 
com els nostres avantpassats duien aigua a 
través de l’aqüeducte per abastir una part 
del petit poblat que se situava en aquesta 
zona. Aquesta actuació també facilitarà que  
estudiants d’història, antropologia o arque-
ologia, així com de les escoles i l’institut del 
municipi, puguin dur a terme treballs i es-
tudis sobre el món romà. I, a més, un sec-
tor que se’n veurà beneficiat indirectament 
és el turístic. El fet d’apostar clarament per 

la conservació i la restauració del patrimoni 
que tenim als Pallaresos ens permetrà op-
tar per un model turístic educatiu, familiar, 
cultural…
Així mateix, aquest turisme també es veurà 
potenciat gràcies a l’aposta cultural prepa-
rada per a aquests darrers mesos de l’any. 
El mes de setembre, a banda de les obres 
de restauració i consolidació de l’aqüeduc-
te, podrem comptar amb la primera edició 
del Festivalet Pallacirc, una mostra de circ 
i teatre de carrer amb espectacles de re-
nom que han voltat per places importants 
de ciutats com Torredembarra, Tarragona, 
el Prat de Llobregat o Laguardia (Àlaba), i 
també de països com Alemanya o Holanda. 
El mes d’octubre serà el torn de la màgia, 
i finalment el novembre el centrarem en la 
música.
Així doncs, apostem clarament per atreure 
públic de totes les edats mitjançant unes 
activitats en què la diversió i, sobretot, la 
cultura estiguin lligades clarament al nom 
dels Pallaresos. Els concerts de música clàs-
sica, el Liceu a la Fresca o les havaneres han 
estat, durant els mesos passats, una mostra 
clara de l’èxit que ha suposat preparar una 
programació cultural diversa, atractiva i 
apta per a tots els públics.
Espero que pugueu gaudir de totes aquestes 
activitats!
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Maria Grau Alasà

Regidora de Cultura, 
Patrimoni, Turisme, 

Gent Gran i Participació 
Ciutadana

Gran assistència de públic 
al concert d’havaneres 

amb el grup Port-Bo.
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  TASQUES DE MILLORA DE L’AQÜEDUCTE ROMÀ DELS PALLARESOS

Amb motiu de la necessitat 
de millorar la situació d’un 
tram de l’aqüeducte romà 
que passa pel nostre mu-
nicipi, s’ha encarregat la 
realització dels treballs de 
neteja de l’entorn, tornar a 
excavar l’interior del canal 
per deixar-lo ben visible i 
consolidar l’estructura per 
evitar-ne la degradació i 
millorar la presentació del 
tram.
L’empresa encarregada dels 
treballs és IBER, amb un 
equip de persones vincula-
des al Grup de Recerca del 
Seminari de Protohistòria i 
Arqueologia de la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarra-
gona, que compten amb una 
llarga experiència.
Els treballs que s’hi duran a 
terme seran els següents:
– Neteja i intervenció 
arqueològica del tram 
d’aqüeducte. Es netejarà 
tot l’entorn i es tornarà a re-

excavar la zona interior del 
canal (specus), actualment 
no visible i tapada per una 
capa de terra.
– Documentació gràfica 
i fotogràfica. Una vegada 
l’estructura del canal estigui 
neta i ben visible, es porta-
rà a terme una exhaustiva 
documentació fotogràfica 
i fotogramètrica de tot el 
tram, sempre abans d’exe-
cutar qualsevol actuació de 
consolidació.
– Consolidació de les pa-
rets que formen l’aqüe-
ducte. Aquesta actuació 
no pretén restituir la vo-
lumetria de l’aqüeducte, 
sinó solament consolidar 
les estructures visibles per 
evitar la seva progressiva i 
continuada erosió i degra-
dació. Actualment només 
es conserva una part de les 
parets laterals de caemen-
ticium que delimiten i for-
men l’specus, mentre que la 

coberta amb la volta del ca-
nal no s’ha conservat en cap 
part del tram. L’objectiu de 
la consolidació serà tapar 
totes les juntes superficials 
que s’observin, així com 
les possibles esquerdes, per 
evitar que el caementicium 
superficial es continuï dete-
riorant. En el tram de paret 
més precari serà necessari 
afegir una capa de recreixe-
ment superior, sobretot per 
remarcar l’espai del canal i 
fer ben visible el seu traçat.
– Consolidació dels trams 
conservats d’opus signi-
num. Amb la neteja de l’in-
terior del canal s’avaluarà el 
seu estat de conservació per 
poder dur a terme la conso-
lidació d’aquest element.
La direcció dels treballs 
anirà a càrrec de Jordi Vilà 

Llorach, arqueòleg i llicen-
ciat en Història per la URV, 
juntament amb membres de 
l’equip d’IBER. Els treballs 
tenen una previsió de dura-
da de tres setmanes. En el 
cas que calgui fer tasques 
d’estudi dels materials recu-
perats, s’efectuaran a les de-
pendències del Seminari de 
Protohistòria i Arqueologia 
de la URV, on quedaran di-
positats fins que s’entreguin 
a la Direcció General del Pa-
trimoni Cultural del Depar-
tament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació.
Els treballs arqueològics es 
basen fonamentalment en 
tasques d’enregistrament 
detallades de totes les da-
des que s’obtenen durant 
els processos d’excavació o 
prospecció.
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SANT ISIDRE
El mes de maig als Pallaresos 
és la festa del nostre copatró, 
Sant Isidre. Com ja mana la 
tradició, la plaça de l’Esglé-
sia va congregar petits, joves 
i grans per fer la processó i 
cercavila del nostre sant i, 
com no pot ser d’altra mane-
ra, la benedicció del pa que 
es reparteix posteriorment 
durant el dinar popular.
L’àpat, organitzat per Càri-
tas dels Pallaresos, té com 
a objectiu la recaptació de 
fons per ajudar els necessi-
tats que acull aquesta enti-
tat. Gaudir d’un bon dinar 

amb amics i tot seguit fer 
una rifa amb productes de 
les botigues i els comerços 
del poble és el que carac-
teritza aquesta petita festa 
popular de tots els pallare-
sencs i pallaresenques.
No hi podia faltar tampoc la 
trobada gegantera, en què co-
lles vingudes d’arreu del país, 
tot i l’amenaça de pluja, van 
fer-nos gaudir d’un magnífic 
recorregut pels carrers del 
poble i la posterior ballada 
conjunta davant l’Ajuntament 
per celebrar el desè aniversari 
de l’Isidre i la Rosalia.

SANT JOAN
Com cada any, la nit de Sant 
Joan va esdevenir màgica. 
Veïns i veïnes del municipi 
ens vam reunir i vam sopar, 
amb la col·laboració de la 
Colla Gegantera dels Palla-
resos, i ens ho vam passar 
genial.
A l’hora de l’encesa de la 
flama, el Ball de Diables 
dels Pallaresos ens va 
acompanyar amb el seu 
ball i va fer una encesa 
magistral. Tots vam gau-
dir de valent i vam ballar 
fins ben entrada la mati-
nada!

ONzE DE SETEMBRE, DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Un any més la plaça de Ra-
fael Casanova va ser el lloc 
de trobada per fer l’acte de 
celebració de la Diada naci-
onal de Catalunya.
Després dels parlaments, 
l’Ajuntament, de la mà del 
pubillatge, va fer entrega 
de la seva ofrena floral, per 
tot seguit donar pas a les 
entitats i a la resta de par-
tits polítics, que també van 
retre homenatge, davant del 

seu monument, al que va ser 
el darrer conseller en cap de 
Barcelona durant la Guerra 
del Francès. La seva figura 
ha esdevingut un exemple 
de ciutadà compromès en la 
lluita contra la tirania i un 
símbol de la defensa de les 
institucions catalanes d’au-
togovern, una analogia cla-
ra de la situació actual que 
viu Catalunya.
L’acte va acabar amb el cant 

d’Els segadors, la ballada 
dels gegants i la Mulassa i 
una encesa de carretilles a 

càrrec del Ball de Diables 
amb la senyera.

CONCERT D’hAvANERES AMB PORT-BO
Dins dels actes de celebració de la Diada nacional de Cata-
lunya, la plaça de l’Església es va omplir de gom a gom amb 
gent vinguda d’arreu del territori, fins i tot de comarques 
gironines, per escoltar els Port-Bo, un grup d’havaneres que 
és tot un referent al nostre país.
Durant la primera part del concert vam poder gaudir d’hava-
neres antigues i de més actuals, algunes compostes per algun 
dels mateixos integrants del grup. A la mitja part el rom cre-
mat va fer acte de presència amb la seva característica olor 
de rom, cafè i llimona. Va ser durant aquesta pausa quan el 
públic va poder triar les deu havaneres que s’interpretarien 
en la segona part. Llop de mar, La barca xica, A cau d’orella, La 
balada d’en Lucas o Mare, vull ser pescador van ser algunes de 
les peces que es van interpretar durant el concert.
El final, molt emotiu, va estar marcat primer per les dues ha-
vaneres més conegudes del repertori català, La bella Lola i El 

meu avi, per acabar amb El canó de Palamós.
L’últim regal de la nit va ser veure la plaça de l’Església plena 
a vessar, amb el públic dempeus i cantant Els segadors, per 
posar punt final a una gran nit de cantada d’havaneres, que va 
ser possible gràcies a les regidories de Cultura i Urbanisme.

 SANT ISIDRE 
Diumenge 13 de maig de 2018 

12.15 h   

Seguici popular i d’entitats fins a arribar a la Font de la Mina, portant el pa  

de Sant Isidre. La sortida tindrà lloc des de l’església de Sant Salvador. 
 

13.00 h   

Missa en honor de Sant Isidre, a la Font de la Mina, i ofrena floral per part de les entitats del poble. 
 

13.30 h   

Benedicció i repartiment del pa de Sant Isidre. 
 

14.00 h   

Dinar solidari a càrrec de Càritas Els Pallaresos. 
(Aforament màxim: 300 persones)  

 

Menú adult: Amanida a l’estil del xef, patates amb sípia i gelat (10 €) 

Menú infantil: Macarrons a la bolonyesa i cuixeta de pollastre (plat únic) (5 €) 
 

(La beguda i el pa van a càrrec de cadascú) 
 

(Venda de tiquets a l’Ajuntament fins al dia 10 de maig, a les 14 h) 
 

16.00 h   

Rifa solidària dels productes donats pels comerços locals i per persones anònimes. 
 

17.00 h   

Animació infantil. 

 

 

SERVEI DE BARRA DURANT TOT EL DIA 

 

 

SERVEI DE BARRA 

DURANT TOT EL DIA 

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 

Organitza: 

 

 

Els Pallaresos 

Col·labora: 
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 BTT EUTIChES BIkING POINT (EBP)
El 7 d’octubre els Pallaresos torna a or-
ganitzar la cursa de BTT Eutiches Biking  
Point (EBP), que arriba ja a la desena edició. 
La Regidoria d’Esports torna a apostar així 
per una cursa de BTT de referència a Tar-
ragona, en la qual participen corredors de 
tota la província. Volem donar a conèixer 
els camins, corriols i racons del municipi 

a través dels millors recorreguts naturals, i 
perquè tothom hi pugui participar hem tor-
nat a dissenyar dos recorreguts:
El Bigues, de 35 km aproximadament, asse-
quible per a tots els amants de la bicicleta 
de muntanya.
El Quadrigues, d’uns 50 km, per a corre-
dors més preparats.

La setmana anterior a la Festa Major vam 
viure tot un seguit d’actes, la majoria es-
portius, que ens van fer escalfar motors. 
Així, es va celebrar el tercer Torneig de 
Futbol 7 dels Pallaresos, el qual va tindre 
una gran afluència de públic. I el Club Patí 
Quimera ens va fer una exhibició d’hoquei 
sobre patins i una altra de patinatge.
Cal destacar també el campionat de pe-
tanca, el partit de futbol de solters contra 
casats i la duatló de muntanya. No ens 
oblidem tampoc de la sessió de zumba, els 
tallers de rock & roll i milonga, la baixada 
de carretòmines, l’exhibició de karate o la 
despertada del patró, entre altres actes que 
van rebre una gran acceptació tant dels 
participants com del públic assistent.
Enguany el Castellot Orienteering, amb la 
col·laboració del Club Excursionista sense 
Fronteres, va ser també un gran èxit.

ACTES PREvIS DE LA FESTA MAJOR DE SANT SALvADOR 2018



ACTIVITATS6

La Festa Major d’enguany va presentar noves apostes i 
va recuperar antigues tradicions, i vam tenir actes per 
a totes les edats i per a tota classe de públic. No hi van 
faltar els espectacles infantils, la gimcana i la bicicleta-
da, ni els actes populars, en els quals les nostres entitats 
tenen un paper primordial.
Vam voler apostar també per les tradicions catalanes, 
i vam innovar aportant el concert d’havaneres amb la 
Neus Mar, que ens va delectar amb el seu concert a la 
plaça de l’Església.
El pregó municipal va anar a càrrec de mossèn Joan Mi-
quel Bravo, i vam celebrar la proclamació de pubillatge. 
No hi podia faltar tampoc el mercat artesà, acompanyat 
de la batucada Tympanum, que ens van amenitzar la tar-
da, ni, naturalment, la típica diada castellera, amb la 
inclusió aquesta vegada de la Colla Castellera de Sant 
Pere i Sant Pau.
També van ser tot un èxit l’edició de FesTapa, amb l’as-
sistència del DJ Samuel Eme, i la 35a edició de la Gran 
Cursa Ciclista Ajuntament dels Pallaresos, un clàssic 
que no s’ha de perdre.
El 2018 ha estat l’any del Ball de Diables dels Pallaresos, 
que va celebrar el cinquè aniversari amb les colles con-
vidades, que ens van fer gaudir d’una gran festa d’ani-
versari. I la Mulassa enguany ens va acompanyar en la 
tradicional Despertada dels Gegants.
Parlant de música, vam recuperar l’Orquestra Marave-
lla, amb la qual els veïns van gaudir de valent. I tam-
bé ens van acompanyar l’orquestra Swing Latino i els 
grups Hey Pachucos, Buhos i Itaca Band. I la festa Loca 
FM va fer ballar el jovent fins a la matinada.
Per acabar, Quim Masferrer ens va oferir una gran vet-
llada amb el seu espectacle, Bona gent, després del so-
par final de Festa Major.

Festa Major 2018
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ESTUDI D’ESTAT I RISC DE 
L’ARBRAT D’ALGUNS ESPAIS 
MUNICIPALS
S’ha dut a terme un estudi 
per avaluar l’estat de l’arbrat 
del municipi, amb l’objectiu 
de determinar la proposta 
d’actuació per a cada arbre 
i minimitzar el risc d’acci-
dents. Durant la visita es re-
coneix la zona on es troben 
els arbres i s’avalua l’edat de 
cada exemplar, el seu grau 
d’envelliment –basat en mo-
dels arquitectònics o el seu 
desenvolupament natural–, 

l’estructura de la copa, l’his-
torial de podes, etc.
A partir de l’informe, que 
inclou una fitxa de cada 
exemplar, en aquest pri-
mer estudi s’han valorat 
diferents zones del muni-
cipi d’especial rellevància, 
o bé per la seva ubicació a 
prop d’espais habilitats per 
a jocs infantils i de parcs o 
bé per la proximitat als ha-
bitatges.

MILLOREM LES ESCOLES
Durant el curs passat i 
aquest estiu, des de la Regi-
doria d’Ensenyament i Ser-
veis hem millorat les instal-
lacions de les dues escoles 
del poble. Així, a l’Escola 
Sant Sebastià hem efectuat 
el canvi urgent que necessi-
taven les portes dels serveis 
dels nens i les nenes de les 
dues plantes, i a més s’han 
pintat les escales i algunes 
aules. I a l’Escola Arquitec-
te Jujol hem substituït la 
marquesina del passadís, 
que, pel seu deteriorament, 
gairebé no deixava entrar 

llum, i també s’ha canviat el 
terra de l’aula de psicomo-
tricitat. 
Així mateix, i a petició de 
les mestres d’Infantil, hem 
construït a les dues escoles 
un sorral per als més petits i 
hem col·locat unes tanques 
de fusta a la llar d’infants per 
millorar la seguretat i l’en-
torn del jardí. Finalment, 
també hi hem instal·lat dos 
aparells d’aire condicionat 
per pal·liar les temperatures 
dels últims anys, que feien 
impossible poder estar-s’hi 
durant el juliol.

BENvINGUTS ALS PALLARESOS
Des de fa un temps, els Palla-
resos dona la benvinguda a 
tots els visitants mitjançant 
un cartell promocional ubicat 
a l’entrada al nostre municipi 
per la carretera TP-2031, de 
Tarragona al Pont d’Armen-
tera. D’aquesta manera s’in-
tenta donar més visualització 

i projecció al poble i alhora 
s’agraeix la visita a tothom.
El plafó romandrà instal·lat 
de manera permanent, i no-
més es preveu substituir-lo 
puntualment per cartells que 
promocionin esdeveniments 
celebrats al municipi.
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FIBRA òPTICA ALS PALLARESOS EL 2018
Amb la intenció d’anar eli-
minant progressivament les 
carències històriques del 
nostre poble, els responsa-
bles actuals del consistori 
han aconseguit una gran 
fita: la fibra òptica ja és una 
realitat.
Gràcies a aquesta millora 
en les xarxes de dades i de 
telecomunicacions, tots els 
veïns dels Pallaresos tin-
dran accés a la tecnologia 

del futur i podran navegar, 
estudiar o treballar amb la 
mateixa qualitat que qual-
sevol ciutadà d’altres muni-
cipis.
Actualment s’està duent a 
terme el procés d’instal·lació 
de la fibra i, segons Telefóni-
ca, abans de final d’any tots 
els habitatges dels Pallaresos 
ja hi tindran accés i podran 
utilitzar-la amb l’operador 
que més els interessi.

CONTROL DE LES COLòNIES DE GATS
El maig del 2016 l’Ajun-
tament va signar un con-
veni amb l’entitat Entre-
gats Pallaresos per posar 
en marxa un nou projecte 
per estudiar i controlar les 
colònies de gats del mu-
nicipi. Dos anys més tard, 
el resultat de les accions 
dutes a terme és més que 

satisfactori. 
Ara mateix podem dir que 
s’han identificat i contro-
lat més de quinze colòni-
es, a les quals s’aplica el 
procediment C-E-R (cap-
tura-esterilització-retorn). 
Anualment es fan entre 40 
i 50 esterilitzacions, depe-
nent de si els exemplars 

són mascles o femelles. La 
gran labor d’aquesta asso-
ciació ha aconseguit que 
els gats estiguin en bones 
condicions de salut i que a 
més, entre altres beneficis, 
puguem evitar els sorolls 
nocturns.
En aquests moments l’as-
sociació necessita més 

gent que doni un cop de 
mà per, entre altres acci-
ons, alimentar les colònies 
o fer-se càrrec d’algun ga-
tet petit fins que trobi una 
llar definitiva. Si hi voleu 
col·laborar desinteressada-
ment, poseu-vos en contac-
te amb l’Ajuntament.

MILLORES EN EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS
La promoció de l’activitat esportiva i dels seus beneficis, així 
com la millora i la renovació dels equipaments i les instal-
lacions esportives del municipi, amb criteris de coherència 
i programació eficient, ocupen, des del primer dia, una po-
sició central entre les prioritats de la Regidoria d’Esports.
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LES PECES CLAU DE LA FESTA 
MAJOR
Un cop més i com cada any, 
el personal de la Brigada ha 
donat un bon exemple de 
professionalitat i compro-
mís amb el poble dels Pa-
llaresos. No em cansaré de 
dir que el nostre municipi és 
molt extens, vora uns 76 qui-
lòmetres de carrers, i man-
tenir-los nets i endreçats no 
és una tasca fàcil si tenim 
en compte que la Brigada 
Municipal està formada 
per set persones, amb algun 
reforç temporal en compta-
des ocasions. Si a la feina 
diària hi afegim les tasques 

pròpies de preparació de la 
Festa Major que duen a ter-
me amb la complicitat del 
personal d’oficines, la cosa 
es complica encara més. 
Per aquest motiu, i com a 
responsable de la Brigada 
Municipal, vull agrair, a tots 
aquests treballadors i treba-
lladores d’oficines, vigilants 
i de la Brigada, la seva tasca, 
el seu esforç i el seu com-
promís envers el nostre mu-
nicipi. Gràcies, companys i 
companyes. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

SALA POLIvALENT
Després d’una aturada no desitjada, a primers de setem-
bre s’han reprès les obres de la Sala Polivalent. Ara es-
perem que no es tornin a interrompre fins que aviat la 
puguem ja inaugurar. 
Xavier Marcos Tuebols, regidor d’Urbanisme i Serveis

NUEvO BADéN 
A primeros de septiembre se ha inaugurado un nuevo badén 
en la avenida de Catalunya. Esta medida de seguridad no 
es demasiado valorada por mucha gente, pero desde la Re-
giduría de Urbanismo, en estrecha colaboración con la de 
Enseñanza, creemos que potenciar la seguridad de los pea-
tones en las zonas colindantes a los colegios es una cuestión 
de máxima prioridad. 
Xavier Marcos Tuebols, regidor d’Urbanisme i Serveis

EMATSA
En els últims mesos hem 
tingut diverses avaries a la 
xarxa d’aigua potable del 
nostre municipi, les quals 
han estat resoltes amb gran 
celeritat pels serveis de 
manteniment d’aquesta em-
presa. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

NITS A LA FRESCA
El nostre poble, un any més, ha pogut gaudir de les Nits a la 
Fresca, amb diverses actuacions musicals organitzades des 
de les regidories de Festes i de Cultura. La Brigada Munici-
pal també hi ha estat present, preparant l’espai, les cadires, 
l’escenari, la instal·lació elèctrica, la neteja i, sobretot, el 
rom cremat! Un cop més, la Brigada Municipal, al servei de 
tots els ciutadans dels Pallaresos. 
Xavier Marcos Tuebols, regidor d’Urbanisme i Serveis
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CEMENTIRI
L’any passat any les regidories d’Urba-
nisme i de Cultura vam engegar un pla 
de remodelació del cementiri munici-
pal. La primera fase va consistir a fer 
un nou aparcament dins del recinte, per 
reduir la perillositat que tenia l’anteri-
or, i construir una rampa per millorar-hi 
l’accés. Les obres de la segona fase, que 
consisteixen en la remodelació de la fa-
çana exterior, la construcció d’una plaça 
interior, la restauració de la porta d’en-
trada i la remodelació de la torre, avan-
cen a bon ritme. De ben segur que per 
Tots Sants tindrem un cementiri total-
ment renovat, amb una imatge molt més 
digna i sense barreres arquitectòniques. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

PAvIMENTACIÓ DE CARRERS 
Ben aviat començaran les 
obres d’arranjament i pavi-
mentació dels carrers Raval, 
Prolongació del Raval i Bar-
celona, possiblement uns 
dels carrers en pitjor estat 
de tot el municipi i d’un gran 
trànsit rodat. Aquesta obra, 
tal com ja vaig anunciar en 
les diverses xerrades sobre 
“Urbanisme al nostre poble, 
passat, present i futur”, for-
men part d’un pla de millora 

de carrers que tenim pensat 
dur a terme els anys vinents. 
De ben segur que aquestes 
obres, com totes les que es-
tem duent a terme, ocasio-
naran molèsties als veïns, als 
quals demanem disculpes 
per aquest motiu. Confiem 
que, un cop acabades, la mi-
llora compensarà aquestes 
incomoditats temporals. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

PARC DEL BOADA
És ben cert que no és el nom 
exacte d’aquest parc, però 
gairebé tots el coneixem o 
l’identifiquem amb aquest 
nom, ja que aquest bar res-
taurant tan emblemàtic del 
nostre poble està situat just 
al seu davant. Doncs bé, a fi-
nals de juliol es van inaugu-
rar les obres de remodela-
ció d’aquesta zona d’esbarjo 
per a petits i grans, amb les 
quals es van poder soluci-

onar uns problemes endè-
mics que s’arrossegaven des 
de la primera inauguració, 
com eren les pedres, la pe-
rillositat de la vorera i les 
jardineres, que provocaven 
força problemes als via-
nants i als propietaris de la 
casa adjacent. Aprofitant les 
obres, també s’ha ampliat el 
nombre de bancs al carrer. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis
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MILLORES A PALLARESOS PARk
Durant el mes de setembre es duran a terme les obres de 
pavimentació de la zona annexa a la pista esportiva i la 
construcció d’un nou espai per a l’Associació de Veïns de 
Pallaresos Park. 
Xavier Marcos Tuebols, regidor d’Urbanisme i Serveis

METEO PALLARESOS
El 15 de setembre es va materialitzar un pro-
jecte engegat el mes d’abril passat entre les re-
gidories d’Urbanisme i de Medi Ambient per 
posar en marxa una estació meteorològica al 
nostre poble. Des d’aquest dia es pot veure, a 
la part més alta de l’edifici de l’Ajuntament, 
un nou pal amb una petita instal·lació me-
teorològica Davis, la qual ens permetrà visu-
alitzar al web de l’ajuntament els valors re-
gistrats al nostre municipi de pluviometria, 
temperatura i vent, així com iniciar un recull 
de dades històriques que de ben segur seran 
de gran importància en el futur. Aquesta in-
formació serà facilitada a diversos estaments 
per contribuir a un millor coneixement i trac-
tament del clima a les nostres contrades. Vol-

dria aprofitar 
aquest article 
per donar les 
gràcies de tot 
cor al meu 
amic Eduard 
Voltes, de l’As-
sociació Me-
teoro lòg ica 
d’Osona, que 
de manera de-
sinteressada es va desplaçar des de Vic fins 
als Pallaresos per ajudar-nos a instal·lar i po-
sar en funcionament aquesta estació. 
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

MéS ARBRES PER A LES ESCOLES 
Les regidories d’Urbanisme 
i Serveis i de Medi Ambient 
continuen amb un saldo po-
sitiu pel que fa a la planta-
da d’arbres al nostre poble. 
Aquesta vegada li ha tocat 
a l’Escola Sant Sebastià, on 
s’han col·locat sis moreres 
que donaran ombra durant 
la primavera i l’estiu al pati de l’escola. Així mateix, a Pallaresos Park s’hi han plantat sis 
moreres més que de ben segur ampliaran la zona d’esbarjo que tenim al costat de la pista. 
Xavier Marcos Tuebols, regidor d’Urbanisme i Serveis

TORMENTAS
El 2018 viene siendo un año 
de fuertes tormentas, y todas 
ellas nos están dejando mo-
mentos desagradables. Las 
de este verano, dos de ellas 
concretamente en los meses 
de agosto y septiembre, de-
jaron a nuestro municipio 
sin luz durante largas horas, 
con las molestias que ello 
conlleva para los vecinos de 
las zonas afectadas. Los pro-
blemas pueden considerarse 
graves, ya que afectaron al 
trazado eléctrico que ali-
menta a una buena parte del 
pueblo y no fueron de fácil 
solución. Por otra parte, la 
instalación de iluminación 
de las calles también sufrió 
algunos cortes, que fueron 
rápidamente restituidos por 
la empresa de mantenimien-
to contratada por el Ayunta-
miento.
Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis

SENTIT ÚNIC 
AL CARRER 
TARRAGONA
Com cada any, durant la tem-
porada de vacances escolars es 
va habilitar el doble sentit al 
carrer Tarragona. 
Amb l’inici del curs escolar, des 
de primers de setembre, i per 
augmentar la seguretat dels 
nostres infants i pares, aquesta 
via urbana torna a ser d’un sol 
sentit fins a l’estiu que ve. 

Xavier Marcos Tuebols, 
regidor d’Urbanisme i Serveis
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EtErnal running
Un any més vam tenir als Pallaresos la cursa Eternal 

Running, en la qual van participar un total de vora 

3.200 invencibles, i es va complir així l’objectiu de la 

Regidoria d’Esports: que tots els corredors poguessin 

gaudir del nostre poble, de la natura i els establiments, 

mitjançant l’esport i la diversió, de manera solidària.

Enguany es van programar tres modalitats de compe-

tició diferents, de manera que hi va poder participar 

molta més gent. Així, a la cursa Nocturna s’hi van citar 

els més atrevits, a la Kids els més petits, i a l’Eternal 

els més valents. 

Cal destacar, a més, el magnífic concert que va oferir 

Mikel Erentxun el dissabte a la nit, que va fer recordar 

temps passats i del qual tothom va sortir molt content.

Amb aquesta cursa i altres activitats esportives de gran 

magnitud, els Pallaresos vol aprofitar per donar-se a 

conèixer per tot el territori a través de l’esport.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MERCè RODOREDA

En els últims mesos les es-
coles dels Pallaresos s’han 
vinculat encara més amb 
la Biblioteca Municipal vi-
sitant aquest equipament i 
intervenint in situ en les ac-
tivitats organitzades.
Els alumnes de 3r del CEIP 
Sant Sebastià van participar 
en l’activitat “Colla Caste-
llera de la Canalla Lectora”, 
amb la qual van aprendre 
petits detalls que poden tro-
bar als àlbums il·lustrats. A 
més a més, van haver de tre-
ballar en equip i amb mol-

tíssima paciència per arri-
bar a construir els diferents 
castells que es fan en moltes 
festes majors (4d8, 3d8, td8f 
i pd7f).
El cicle d’Infantil del CEIP 
Arquitecte Jujol (P3, P4 i P5) 
van assistir a una sessió de 
contacontes preparats espe-
cialment per a ells. Abans, 
però, se’ls va ensenyar la 
biblioteca, el seu fons i com 
s’han de comportar. Final-
ment, ho van posar en pràc-
tica i ho van fer molt bé.
La maleta de la biblioteca 

va continuar viatjant a la 
Llim Llar de Colors, juliol 
inclòs, i gràcies a això els 
nens, l’equip docent i les fa-
mílies van poder gaudir de 
més de 110 contes, llibres i 
cançons de diferents temà-
tiques que es van deixar a 
la seva disposició. La bona 
acceptació d’aquest projecte 
va fer que s’exportés a la llar 
d’infants del Catllar, amb la 
col·laboració de la bibliote-
ca del mateix municipi.
El Club de Lectura per a 
Adults va compartir la dar-
rera lectura, abans de l’atu-
rada de l’estiu, amb un pe-

tit aperitiu que van portar 
els seus membres. I estem 
d’enhorabona, perquè al 
juliol es va crear el Club de 
Lectura Juvenil, batejat pels 
seus propis membres com a 
Book Young.
Paral·lelament, s’han afe-
git més de 230 exemplars 
nous al fons, que són nove-
tats editorials gairebé tots. I 
s’han tornat a etiquetar els 
llibres de novel·la juvenil i 
de coneixements infantils 
mitjançant pictogrames per- 
què els usuaris siguin més 
independents a l’hora de 
buscar informació.

AIGUA DE SANT MAGÍ
Els dies 17 i 18 d’agost han 
quedat marcats a la memò-
ria de tots pels desgraciats 
fets ocorreguts a Barcelona, 
Cambrils i Alcanar el 2017. 
Per sort, enguany sí que vam 
poder celebrar la ja tradici-
onal baixada de l’aigua de 
Sant Magí. Tot i que les plu-
ges van fer perillar el recor-
regut tradicional, finalment 
el sol i la calor van fer acte 
de presència. Vora les dotze 
del migdia ja es comença-
ven a sentir els grallers que 
anunciaven l’arribada dels 

carruatges i caminants, que, 
després de vora 50 quilòme-
tres, van fer parada al nostre 
Ajuntament per obsequi-
ar-nos amb la miraculosa 
aigua de Sant Magí. Els més 
petits van poder gaudir d’un 
petit recorregut a sobre dels 
cavalls i viure per uns mi-
nuts la sensació de ser por-
tants de l’aigua.
Dins dels actes dels 25 anys 
de la baixada de l’aigua de 
Sant Magí, vam poder assis-
tir a la presentació de l’ex-
posició a l’Espai Turisme 

de Tarragona “Sant Magí a 
Tarragona: tradició i aigua”, 
en què es fa un recorregut 

de totes les baixades i els 
pobles per on passa.
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CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA 
BARROCA
Una aposta més per la cultura d’aquest any 2018 va ser el 
concert de música clàssica que va oferir el grup Reflexes, 
formació especialitzada en la interpretació amb instruments 
originals. Formades en conservatoris d’arreu d’Europa, les 
seves components són integrants de diverses orquestres i 
grups vocals, i a la vegada col·laboren amb altres agrupa-
cions de reconegut prestigi internacional com l’Orquestra 
Barroca Catalana o Montfrin Baroque.
A través del so original del període barroc, vam gaudir dels 
contrastos entre estils de diferents països europeus, viatjant 
des de la virtuositat i vivesa de la música italiana fins a la 
complexitat de la música alemanya.
Un treball acurat i rigorós que vam poder apreciar en les 
seves interpretacions, que, lluny de limitar-se a la partitura, 
ens van transportar a una època molt diferent de l’actual 
amb una mestria i una sensibilitat dignes de recordar.

CORPUS ChRISTI
Com mana la tradició, a finals de maig se celebra 
el Corpus Christi, una festa d’arrels medievals que 
commemora la veneració pública del sagrament de 
l’eucaristia. Enguany, tot i patir per la pluja durant 
tot el dia, el 31 de maig es va fer a l’església de Sant 
Salvador la ja tradicional eucaristia i posterior pro-
cessó pels carrers dels voltants de l’església. Les ne-
nes i els nens vestits de primera comunió van poder 
gaudir del recorregut pels carrers, guarnits amb mo-
tius florals, i venerar els altars que els veïns havien 
disposat en diferents punts.
Gràcies a tots els que formeu part d’aquesta festa, i 
a la vostra ajuda desinteressada, any rere any podem 
gaudir d’una festivitat tan significativa dins del ca-
lendari festiu i cultural com és la del Corpus.

FORMACIÓ JOvES ESTIU
CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS PER ALS JOvES 
DELS PALLARESOS

La Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament dels Palla-
resos va organitzar un curs 
de manipulador d’aliments 
per a joves empadronats al 
municipi nascuts a partir de 
l’any 2002. Aquesta forma-
ció es va oferir a les instal-
lacions de l’Escola Sant Se-
bastià el dia 30 de juliol, de 
deu a dues del matí.
El curs el va impartir l’Esco-
la de l’Espai i es van omplir 
totes les places disponibles.
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DISTINCIÓ DEL CONSELL COMARCAL A LA CASA BOFARULL
L’Ajuntament dels Palla-
resos va proposar la Casa 
Bofarull com a destinatària 
de la Distinció de Mèrit als 
Serveis Distingits, un dels 
premis que atorga cada 
any el Consell Comarcal del 
Tarragonès. L’edifici, tot un 
símbol del patrimoni artís-
tic i arquitectònic del nostre 
poble, ha contribuït, gràci-
es a l’afluència de turisme 
i l’increment de visitants, a 
posar els Pallaresos dins del 
mapa turístic de Catalunya.
La Casa Bofarull és una an-
tiga masia medieval, docu-
mentada des del 1367 a nom 

del noble francès Jaume de 
Bofarull. L’arquitecte Josep 
Maria Jujol, que mantenia 
una forta amistat amb les 
seves descendents, va modi-
ficar totalment la façana est, 
va afegir un fantàstic mira-
dor sobre les vinyes i va de-
corar la façana oest. Sobre 
els rentadors hi va aixecar 
diversos jocs d’arcs para-
bòlics de pedra i totxo, va 
reconstruir l’escala interior, 
pintada de blau i groc inten-
sos, i va convertir la torre en 
un mirador cobert.
L’any 2018 se celebra el 140è 
aniversari del naixement de 

l’il·lustre arquitecte, amb 
uns actes centrats a difon-
dre la seva figura, referent 
del Modernisme català i 
autor de joies arquitectò-
niques com Can Negre o la 

Torre de la Creu a Sant Joan 
Despí, o el Teatre Metropol 
a Tarragona.
Enhorabona a la Casa Bo-
farull! 

LA FLAMA DEL CANIGÓ
La nit del 23 de juny és especial per a molts. La renovació 
del foc del cim del Canigó i l’encesa de fogueres la nit de 
Sant Joan és una de les tradicions catalanes més arrelades, 
vinculada al solstici d’estiu. Com cada any en aquesta data, 
els nostres motoristes es van desplaçar fins a la localitat de 
Torrelles de Foix, a l’Alt Penedès, per recollir la flama.
Després del recorregut amb les motos, les diferents entitats 
del municipi van recórrer els carrers del poble per dur la fla-
ma encesa fins a la pista poliesportiva de l’avinguda Onze de 
Setembre, on es va encendre la foguera i el Ball de Diables 
es va lluir amb els seus sortidors i carretilles.
“Tot poble té arrels fondes, i la llavor de bona sembra mai 
fineix, per això Catalunya sempre ha reprès un nou impuls 
de renaixença, i que avui ha tornat amb força buscant un 
millor camí, amb voluntat i esperança, sota la llum de la 
Flama del Canigó. 
Som-hi tots! I fins sempre amunt!” 
(Nemesi Solà)

MULLA’T 2018
El 8 de juliol passat es va ce-
lebrar la 25a edició del Mu-
lla’t per l’Esclerosi Múltiple, 
durant la qual una gran 
afluència de veïns es van 
llançar a la piscina per do-
nar suport als afectats per la 
malaltia.
Com cada any, hi van col-
laborar diverses entitats, 
entre les quals el Ball de 
Diables dels Pallaresos, el 
Club Patí Quimera i l’Afer 
de la Dona. Un cop més, la 

participació ciutadana va 
ser excel·lent. La iniciati-
va va ser impulsada per la 
Fundació Esclerosi Múlti-
ple (FEM), amb la finalitat 
de lluitar contra aquesta 
malaltia neurodegenerativa 
que afecta 7.000 persones a 
Catalunya.
Gràcies a tots els assistents 
per solidaritzar-se amb 
aquesta causa!
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TALLERS A LA 
FRESCA
L’Afer de la Dona va orga-
nitzar durant tres dijous del 
mes de juliol tallers creatius 
a la fresca (de pintar ven-
talls, bosses de cotó i saba-
tilles) que van tenir molt 
bona acceptació entre les 
sòcies. 
Els tallers els va impar-
tir l’actual professora de  
manualitats, Sònia de Am-
bart.

LICEU A LA FRESCA
El 16 de juny vam retrans-
metre en directe, un any 
més, la nova producció de 
Manon Lescaut de Pucci-
ni a la plaça de l’Església, 
amb motiu de la retrans-
missió del Liceu a la Fres-
ca 2018, que s’emmarca 
dins del projecte Liceu al 
Territori, iniciat el 2015, 
amb la finalitat d’acostar 
de franc el gènere operís-
tic a la societat.
Manon Lescaut va arri-
bar de la mà del direc-

tor d’escena i escenògraf 
italià Davide Livermore, 
que ens va traslladar a 
l’emblemàtica Ellis Is-
land, lloc d’entrada d’im-
migrants a finals del segle 
xix i on actualment s’aixe-
ca l’Estàtua de la Llibertat 
a Nova York. L’illa fa de 
punt de partida per a la 
història de l’ascensió i cai-
guda de la cortesana Ma-
non i el seu estimat Des 
Grieux. La música, fidel 
als principis del verisme, 

va recaure en la batuta del 
mestre Emmanuel Villau-
me, que dirigia un repar-
timent de luxe encapçalat 
per la soprano Liudmyla 
Monastyrska, una de les 
veus més aclamades inter-
nacionalment, i el tenor 
nord-americà i habitual 
de l’escenari del Liceu 
Gregory Kunde. El repar-
timent el completaven 
altres primeres figures 
de la lírica internacional 
com David Bižić o Carlos 

Chausson, entre d’altres, 
acompanyats de l’Orques-
tra Simfònica i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu.
I ja us podem avançar que 
el 28 de juny del 2019 po-
drem tornar a gaudir del 
Liceu a la Fresca, aquesta 
vegada amb l’òpera Tosca.
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ESTRENEM ELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

Per primer cop, l’Ajuntament dels Pallaresos ofereix als seus 
veïns i veïnes la possibilitat d’intervenir en un procés parti-
cipatiu. La contribució ciutadana és un fet imprescindible 
per acostar la gestió municipal als nostres habitants, fomen-
tant la corresponsabilitat en les decisions de futur del poble, 
i millorar les relacions i la comunicació entre l’Ajuntament 
i els veïns i veïnes.
Alhora també ha de ser una eina que ens permeti conèixer 
quines són les necessitats de la població i com els mateixos 
vilatans prioritzen aquestes necessitats, útils per planificar 
la despesa municipal. Mitjançant l’elaboració de propostes 
per part de la ciutadania, volem culminar amb la selecció 
de les que es considerin més necessàries i importants per 
al poble.
Per això, el procés de participació ciutadana dona tot el pro-
tagonisme als pallaresencs i pallaresenques per tal que de-
cideixin en què invertir una part del pressupost municipal, 
amb una partida de 3.000 €.

AMB UNA vEGADA NO N’hI hA 
PROU
La donació de sang és un acte solidari i de participació ciu-
tadana que ens beneficia a tots. Encara que la donació sigui 
tan sols un moment, per a molts malalts pot suposar la vida. 
Les donacions altruistes són l’única font d’obtenció de sang, 

ja que, malgrat els avenços 
mèdics i tecnològics, ara 
com ara no es pot fabricar i 
tan sols es pot obtenir de les 
donacions de les persones.
Per tot això, l’Ajuntament 
promou aquesta campa-
nya, i durant aquesta Festa 
Major es van aconseguir 
49 donacions, 9 oferiments 
i 5 nous donants.

La liquidació del pressupost del 2017 acredita la bona sa-
lut econòmica de l’Ajuntament dels Pallaresos. D’ençà que 
l’actual govern municipal vam iniciar la legislatura vigent, 
la situació economicofinancera del consistori ha notat una 
millora substancial respecte a l’anterior. 
Les actuacions de l’equip de govern durant aquest període 
s’han executat de manera honesta, lògica, raonable i cohe-
rent, i sempre actuant per millorar els indicadors i el sane-
jament econòmic dels Pallaresos.
Les dades numèriques que acrediten aquesta gestió són les 
següents:

 Pressupost inicial 2017:  3.324.000,00 €

 Pressupost definitiu 2017:  4.153.593,22 €

 Modificacions pressupost 2017:  829.593,22 €

 Execució pressupost d’ingressos 2017:  140,65 %

 Execució pressupost de despeses 2017:  92,72 %

 Romanent de tresoreria (dades comptables):  1.030.190,59 € 

 Existències de tresoreria (dades monetàries):  1.318.003,22 € 

 Estalvi net: 218.407,60 €

 Deute viu:  7,56 %

CURS DEA
SEGON ANY CONSECUTIU EN LA FORMACIÓ DEL DEA
D’acord amb el compromís 
de la Regidoria d’Esports en 
la formació per poder as-
sistir persones que tinguin 
una aturada cardíaca sobta-
da, enguany es va oferir per 
segon any consecutiu una 
jornada en què es va tractar 
quina ha de ser la reacció 
davant d’una víctima i com 
aplicar-li els primers auxi-
lis, i també es va aprendre 

a utilitzar un desfibril·lador 
extern automàtic (DEA) en 
cas d’emergència.

TREBALLANT PER LA INSERCIÓ 
LABORAL
Les regidories d’Esports i Joventut, mitjançant l’empre-
sa Blue Alfa Safety SL, amb seu als Pallaresos, han iniciat 
un procés d’homologació d’un equipament municipal com 
a centre de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). La finalitat és dur-hi a terme una activitat d’interès 
públic per fomentar l’ocupació, col·laborant directament 
amb el Punt Jove de l’Ajuntament dels Pallaresos per afavo-
rir la inserció laboral dels joves del municipi.
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L’hUMOR D’EN NAPI

CREIxEN LES ENTITATS
Els Pallaresos compta amb la presència activa de moltes i 
diverses entitats, i aquest és un dels patrimonis més valu-
osos del nostre poble. Actualment estan donades d’alta al 
registre d’entitats municipals un total de 24 associacions, 
de les quals quasi la meitat són esportives.
Des de la Regidoria d’Hisenda s’ha invertit en aquest patri-
moni i fem una aposta clara per les nostres associacions, 
amb el convenciment que cal donar-los ajuda, continuïtat 

i estabilitat en el 
futur dotant-les 
d’eines i recursos 
per gestionar-se 
millor, afavorint 
així el moviment 
associatiu i tots 
els veïns i veïnes 
que l’integren.
Des de fa un 
temps i amb un 
punt fixat en la 
inauguració de la 

Sala Polivalent, les entitats esportives estan agafant un cai-
re identificatiu cada cop més clar dins del teixit associatiu. 
Així, de les deu entitats esportives actuals, n’hi ha tres que 
s’han inscrit al nostre registre d’entitats durant el 2018. 
La intenció és dotar el poliesportiu amb tota mena d’ac-
tivitats culturals i lúdiques, però que l’esport hi tingui un 
caire prioritari. Futbol sala, bàsquet, patinatge artístic, 
patinatge de velocitat, hoquei o gimnàstica rítmica seran 
alguns dels esports dels quals podrà gaudir el jovent dels 
Pallaresos en el futur, i que faran que l’equipament sigui 
sostenible i tingui força activitat.

CONTRACTACIÓ DE JOvES  
EN PRÀCTIQUES
PROGRAMA DE GARANTIA JUvENIL A CATALUNYA

El dia 12 de juliol de 2018 la Generalitat de Catalunya va 
aprovar les bases reguladores per a la concessió de subven-
cions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya. La Resolució TSF/1779/2018, de 16 de 
juliol, ha obert la convocatòria d’enguany per a la concessió 
de subvencions destinades a incentivar aquestes contracta-
cions.
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament dels Pa-
llaresos, i per tercer any consecutiu, seguim apostant pels 
nostres joves, i el 2018 s’han sol·licitat quatre contractes de 
treball en pràctiques remunerats durant sis mesos a jornada 
completa: dos contractes per a personal d’oficina i dos més 
per a personal de la Brigada Municipal. 
Els joves destinataris del programa han de reunir les condi-
cions següents:
-  Tenir entre 16 i 30 anys.
-  Haver-se registrat en el fitxer del Sistema Nacional de Ga-

rantia Juvenil amb la condició de beneficiaris.
-  Haver-se inscrit com a demandants d’ocupació (DONO) al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
-  Acreditar la possessió d’un títol universitari, de CFGM o 

de CFGS, o un certificat de professionalitat que habiliti 
per a l’exercici professional. 

-  Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contrac-
te de treball en pràctiques.

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Ajuntament
dels Pallaresos
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TASTA (TALLERS D’ACCIÓ 
SOCIOEDUCATIvA DEL 
TARRAGONèS)
Aquest és un projecte adreçat prioritàriament a les famíli-
es amb infants en situació de risc, entès com un programa 

de tractament i de prevenció i com 
un recurs socioeducatiu dels serveis 
d’atenció primària. Les activitats 
s’adrecen tant als infants com a les 
famílies que participen periòdica-
ment en activitats amb els seus fills.
La intervenció del projecte TASTA 
té un caràcter finalista, i l’objecte és 
el tancament de la situació de risc o 

del pla de millora i que els infants i les seves 
famílies participin en serveis educatius, esportius i de lleure 
de la comunitat en un context comunitari.
Enguany han participat en aquest projecte 16 famílies.

CLASSES DE 
REFORç
Un any més, l’Ajunta-
ment posa en marxa un 
programa de formació 
per cobrir les necessites 
educatives dels infants, 
joves i adults del poble, 
adaptat a les necessi-
tats i els interessos dels 
estudiants, les escoles 
i les famílies, tenint en 
compte l’entorn i el ter-
ritori. Les classes, que 
ofereixen reforç de totes 
les assignatures de Pri-
mària, ESO i Batxillerat, 
es faran al Punt de Cul-
tura, carrer Maragall, 3.

CLASSES DE BALL
Un any més la Regidoria d’Esports 
ha programat, dins de les seves acti-
vitats, oferir formació de ball per a 
adults. Un objectiu que té com a cla-
ra finalitat fer esport i aprendre a ba-
llar, però també treure’n profit tant a 
nivell personal i psicològic com de 
parella i social.
El ball proporciona beneficis múlti-
ples, com són l’evolució, la connexió, 
millorar l’estat d’ànim i l’autoestima, reforçar la seguretat en 
un mateix i la intel·ligència o evitar l’envelliment cerebral, i 
a més ajudar la ment a alliberar-se dels problemes i les pre-
ocupacions.
Si vols participar-hi i ballar de manera social, apunta’t a 
l’Ajuntament dels Pallaresos. T’esperem cada dissabte:
- de 19.30 a 20.30 h: balls llatins
- de 20.30 a 21.30 h: balls de festa major

CURSOS DE DEFENSA PERSONAL APRèN A DEFENSAR-TE I A GESTIONAR LA POR
Durant els mesos d’octubre i 
novembre es faran cursos in-
tensius de defensa personal 
per als nostres veïns i veïnes, 
organitzats per la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament 
dels Pallaresos.

L’objectiu dels cursos és ori-
entar i ensenyar un sistema 
fàcil però real de defensa 
personal, evitant l’enfronta-
ment, millorant la seguretat 
i augmentant la confiança 
per resoldre amb èxit con-

flictes i situacions perilloses.
Inscriu-t’hi a l’Ajuntament 
en horari d’oficina:
- 14 octubre, curs mixt
- 11 novembre, curs femení

CURSOS PER A TOTES LES EDATS

CURSOS GRATUïTS



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
Oficina 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.

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
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SEGUIM!

D’ençà que fa poc més d’un any vaig 
entrar a l’Ajuntament com a regidora, 
he tingut molt clars quins havien de ser 
els objectius de les meves regidories:
Fer un poble culturalment actiu.
- Crear una base sòlida per a un turis-
me de qualitat.
- Recuperar el patrimoni.
- Crear uns pressupostos participatius.
- Donar protagonisme i visibilitat a la 
gent gran.
Dels cinc objectius, podem dir que tres 
s’han complert amb escreix. En primer 
lloc, som un poble culturalment actiu: 
entitats culturals, concerts, òpera, ex-
posicions, etc. Com a segon assoliment, 
per primer cop hem creat uns pressu-
postos participatius en què es destina-
ran 3.000 € per fer allò que els veïns i 
veïnes decideixin. I, finalment, hem do-
nat a la gent gran (o tercera joventut, 
com m’agrada anomenar-los) visibilitat 
i protagonisme, organitzant diferents 
activitats, participant de les seves pro-
postes –que aglutinen petits, joves i 
grans–, participant de la seva festa i so-
bretot aprenent de la seva experiència.
Ens queden encara dos objectius pen-
dents, que al llarg d’aquest any i el se-
güent, fins a acabar la legislatura, es-
perem poder complir. Volem recuperar 
el patrimoni del qual disposa el poble, 
i que ha estat oblidat durant anys, com 
són les barraques de pedra seca i part 
de l’aqüeducte romà que passa pel 
poble, així com altres jaciments que 
poden ser d’interès. I, d’altra banda, 
posar al mapa l’obra de Jujol, que és 
l’últim (i no per això menys important) 
dels nostres objectius: que els Pallare-
sos sigui conegut i reconegut per un 
turisme de qualitat i que això repercu-
teixi en els negocis i els equipaments 
del municipi.
Hem fet molta feina. Segur que pel 
camí ens hem equivocat en algunes 
decisions, que n’hem pres de correctes 
per a alguns i d’incorrectes per a d’al-
tres, però el que és segur és que no ens 
cansarem de treballar i treballar per 
aconseguir aquests cinc objectius bà-
sics i que són els pilars fonamentals de 
les meves regidories.
SEGUIM TREBALLANT. VISCA CA-
TALUNYA I VISCA ELS PALLARE-
SOS!

Maria Grau i Alasà
Portaveu del grup ERC-MES-AM

EL MUNICIPALISME DELS COMUNS 
hA DE SER EL MUNICIPALISME 
DE LA FRATERNITAT I LA 
SOSTENIBILITAT

El dissabte 7 de juliol vam fer una tro-
bada de càrrecs públics d’Iniciativa al 
Palau Falguera de Sant Feliu de Llo-
bregat. En aquesta trobada vam parlar 
que el bo i millor del municipalisme 
d’ICV havia de ser assumit i ampliat 
pel municipalisme de Catalunya en 
Comú, el nou subjecte polític de què 
forma part ICV: el municipalisme de 
la fraternitat i de l’equitat.
D’aquí poc més de deu mesos hi ha 
eleccions municipals (26 de maig de 
2019, coincidint amb les eleccions 
europees). Uns mesos abans, a cada 
poble i ciutat, els Comuns (i qualsevol 
altra candidatura, esclar!) haurem de 
plantejar un programa electoral que 
concreti propostes per als propers qua-
tre anys, emmarcat en una perspectiva 
de temps més àmplia i que defineixi 
les respectives visions de futur. Els Co-
muns haurem de plantejar i compartir 
propostes per construir pobles i ciu-
tats fraternals i sostenibles, propostes 
capaces de connectar amb les expecta-
tives de la major part dels nostres veïns 
i veïnes. Però és del tot indispensable 
que en aquest procés de construcció 
local ens creiem que el municipalisme 
són els fonaments i els pilars de qual-
sevol força política. Sense un projecte 
municipalista fort, amb musculatura i 
que tingui un bon resultat en les prò-
ximes eleccions municipals, no dispo-
sarem de l’arrelament necessari per 
impulsar la transformació de la nostra 
societat.
Pobles i ciutats fraternals i sostenibles. 
Cada assemblea dels Comuns a cada 
municipi haurà de definir i comuni-
car les seves propostes per al mandat 
2019-2023. El mandat de la fraternitat 
i de la sostenibilitat: aquest és el mu-
nicipalisme a què continuo aspirant 
després d’onze anys de presència al Ple 
municipal. Aquest és el municipalisme 
que sé que té, en Catalunya en Comú, 
la millor garantia de ser portat a ter-
me!

Grup Municipal ICV Els Pallaresos



¡BIENvENIDO, MAJESTAD!

La Constitución recoge que S. M. el 
Rey es el Jefe del Estado, “símbolo de 
su unidad y permanencia”. Al Rey y a 
la Constitución los votaron el 91 % de 
los catalanes en el referéndum para la 
ratificación de la Constitución españo-
la del 6 de diciembre de 1978.
El rey Felipe VI merece por ello el res-
peto de las instituciones públicas del 
Estado, a las que se les ha de exigir 
neutralidad e imparcialidad: institu-
ciones centrales, autonómicas y muni-
cipales.
Por ello, Felipe VI seguirá viajando a 
Cataluña y a cualquier otra Comuni-
dad de España como “garante de la 
unidad de la Nación Española y de 
todos los españoles”. De hecho, Cata-
luña es una de las Comunidades más 
visitadas por el Jefe del Estado, Felipe 
VI, desde que accedió al trono en 2014: 
una treintena de ocasiones.
Benvingut. Majestat!

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

vAMOS POR BUEN CAMINO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
ha comparecido en el Congreso para expli-
car sus planes hasta el final de la legislatura. 
Estas son las principales medidas que ha 
prometido:
1. La exhumación de los restos del dictador 
Franco del Valle de los Caídos se hará “muy 
pronto”.
2. Un plan de choque para frenar el elevado 
paro juvenil y promover el empleo entre los 
jóvenes, con el impulso del contrato de re-
levo y prácticas y con una nueva regulación 
de programas para becarios.
3. Un anteproyecto de ley de lucha contra 
el fraude que incluirá la prohibición de que 
haya nuevas amnistías fiscales.
4. Rediseñar el impuesto de sociedades con 
el fin de que el tipo efectivo de las grandes 
empresas se acerque al tipo nominal y fijar 
una tributación real mínima del 15 % para 
los grandes conglomerados empresariales.
5. Aumentar al 0,3 % del PIB la meta de défi-
cit de las comunidades autónomas (2.400 
millones de euros adicionales para las regi-
ones). Se convocará un Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para debatir el tema.
6. Derogar el artículo 315.3 del Código Pe-
nal, que castiga con penas de hasta tres años 
a aquellos que coaccionen en una huelga y 
“persigue los delitos relacionados con la li-
bertad sindical”.
7. Excluir la vivienda turística de la ley de 
arrendamientos de temporada; elevar la 
prórroga forzosa de los contratos de arren-
damiento de tres a cinco años y limitar las 
fianzas adicionales que el arrendatario tiene 
que prestar para alquilar la vivienda.
8. Un parque de 20.000 viviendas públicas 
destinadas “de forma indefinida” al alquiler 
en aquellos municipios que acrediten esa 
demanda.
9. Promover la reforma del artículo 324 de 
la ley de enjuiciamiento criminal (LEC), re-
formado recientemente para poner plazo a 
la instrucción de las causas penales.
10. Negociar con el resto de partidos un 
nuevo Pacto de Toledo que recupere el IPC 
como referencia para actualizar las pensio-
nes.
11. Introducir en el ordenamiento jurídico 
el consentimiento expreso en la tipificación 
de los delitos sexuales.
12. Reconducir la grave crisis institucional 
en Cataluña es un objetivo prioritario para 
este Gobierno, garantizando la vigencia 
efectiva del marco estatutario y constitucio-
nal en Cataluña. Nosotros lo tenemos claro: 
queremos acordar unión y convivencia.
13. El programa VECA para que los niños 
más vulnerables tengan cubiertas las nece-
sidades de alimentación y el acceso al ocio 
en verano.
Vamos por buen camino…
El Gupo Municipal de Unim-PSC Els Palla-
resos desea una feliz Fiesta Mayor a todos 
los vecinos de Els Pallaresos.

Jordi Sans Ferrer, portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Unim-PSC
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
María de las Mercedes Ramos Sánchez

23BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DELS PALLARESOS

ELS GRUPS MUNICIPALS QUE 
FALTEN NO hAN PRESENTAT ESCRIT 
EN EL TERMINI QUE ESTABLEIx 
EL REGLAMENT DEL BIM I PER 
TANT NO hI hA MéS ARTICLES EN 
AQUESTA SECCIÓ



Organitza:

Col·labora: AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Vine a la
8a Castanyada

Vine a la
9a Castanyada
amb la Colla Gegantera dels Pallaresosamb la Colla Gegantera dels Pallaresos

Dimecres 31 d’octubre a les 21.30 h 
AL LOCAL MUNICIPAL DELS HOSTALETS
VENDA DE TIQUETS A L’AJUNTAMENT 
FINS AL 29 D’OCTUBRE

Per al sopar l’aforament és limitat a 180 persones

21.30 h. SOPAR, CASTANYES, VI DOLÇ
    I AMBIENTS TERRORÍFICS
22.30 h. AMBIENTS TERRORIFICS              
... I DISCOTECA FINS A LA MATINADA

10 €10 €
3 €3 €

21.30 h. SOPAR, CASTANYES, VI DOLÇ
    I AMBIENTS TERRORÍFICS
22.30 h. AMBIENTS TERRORIFICS             
... I DISCOTECA FINS A LA MATINADA
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