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EDITORIAL
Estimats veïns, estimades veïnes,
Ara fa dos anys que vaig entrar a for-
mar part d’aquest equip de govern, un 
càrrec que vaig acceptar amb il·lusió i 
orgull. Treballar pels veïns de manera 
més propera, escoltant les seves inqui-
etuds, els seus gustos i desitjos, fa que 
aquesta feina no sigui comparable a 
cap altra.
Aquestes festes han anat de la mà de 
les entitats i de les persones anònimes 
que viuen la festa i comparteixen amb 
alegria les seves ganes de passar-s’ho 
bé. Gràcies a aquestes entitats que vo-
len participar en la Festa Major fem 
que cadascun dels actes portin una 
mica de nosaltres. Aquestes entitats 
són l’ànima de la festa.
Persones com l’Antònio, el Miquel, el 
Teru, el José Antonio i molts altres es 
preocupen perquè en aquestes festes 
no hi falti cap detall, i han compartit 
amb mi el seu esperit, que fa que cada 
any preparar les festes majors sigui 
una explosió d’emocions i colors que 
les fa especials.
Vull donar les gràcies a tots els veïns 
que assisteixen als actes, actes per a 
petits, esportistes, gent gran, joves … 
Tots tenen cabuda en aquestes festes. 
I també m’agradaria anomenar els tre-

balladors municipals que estan pen-
dents que tot tiri endavant sense pro-
blemes, la qual cosa és d’agrair, ja que 
la feina que hi ha darrere de cada acte 
és enorme.
Durant aquests dos anys que em resten 
vull intentar gaudir amb tots vosaltres 
d’aquestes festes que any rere any fan 
que el nostre municipi sigui un lloc de 
retrobaments i alegries.
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QUALITAT DE L’AIRE DELS PALLARESOS
El 9 de febrer de 2006 un grup de veïns 
i veïnes van expressar a aquest Ajun-
tament la contínua preocupació que 
els generava en aquells temps l’em-
presa Gràfi ques Castells, ubicada a la 
carretera de Santes Creus del nostre 
municipi. Posteriorment, un veí va 
presentar un escrit dirigit al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat a Tarragona exposant 
la seva preocupació i demanant que 
l’Ajuntament fes l’oportuna investiga-
ció, ja que no se n’havia rebut resposta. 
A partir d’aquell escrit, l’Ofi cina de 
Gestió Ambiental Unifi cada a Tarra-
gona (OGAU) va emetre un informe 
tècnic en què assenyalava el següent: 
“El fet de l’ennegriment de les parets 
presumiblement pot ser degut majo-
ritàriament pel gran nombre de vehi-
cles que circulen per davant de l’edifi -
ci, atès que l’edifi ci està situat en una 
cruïlla de tres vials de gran afl uència 
de vehicles”. Posteriorment, durant els 
anys 2010 i 2012, els veïns van presen-
tar una queixa també davant la Gene-
ralitat per aquests mateixos fets, l’en-
negriment de les façanes (sobretot les 
de la cara nord) i la pols en suspensió 
en l’aire del nostre poble i que respi-
rem tots.
El 31 de juliol de 2013 es va rebre un 
nou informe emès per l’OGAU que 
exposava que s’havien continuat fent 
els controls reglamentaris i no s’havia 
detectat cap incompliment ni cap in-
dici que apuntés al fet que fossin els 
possibles causants de l’ennegriment 
denunciat. L’any següent els tècnics de 
l’OGAU van fer una inspecció a la co-
berta de la nau i una altra per les zones 
ubicades entre Repsol Petróleo, Repsol 
Química i Silvalac per descartar que 
l’origen d’aquest polsim negre fos de la 

refi neria. Uns dies després, tècnics de 
l’OGAU i mossos d’esquadra de l’Àrea 
Central de Medi Ambient van fer una 
visita d’inspecció a l’establiment i als 
voltants, i tampoc se’n va poder treure 
cap conclusió determinant.
El setembre del 2015 es va dur a terme 
la inspecció ambiental del Pla ambi-
ental de Catalunya per comprovar el 
compliment de l’autorització ambien-
tal vigent. Durant el 2016 es va instal-
lar durant un mes un captador de par-
tícules, i a més es van prendre mostres 
de residus líquids del dissolvent de la 
destil·ladora. Un nou informe, aquest 
cop del Centre Tecnològic de la Quími-
ca de Catalunya (CTQC), va fer cons-
tar que s’havien identifi cat partícules 
metàl·liques, però els resultats no van 
ser concloents. 
A principis del 2017 l’Ajuntament va 
instal·lar una unitat mòbil d’immis-
sions a l’avinguda Onze de Setembre 
amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de 

l’aire del municipi i si els valors eren 
coincidents amb els obtinguts a l’em-
presa Silvalac.
En l’actualitat hi ha en tràmit una sol-
licitud de modifi cació substancial per 
part de l’empresa Silvalac, i a banda 
hem rebut un escrit del Departament 
de Salut (registre d’entrada 1-2016-
002570-1) en què s’arriba a la conclu-
sió que hi ha presència d’hidrocarburs 
aromàtics policíclics a la pols. 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament 
s’ha posat en marxa a petició dels veïns 
i veïnes per resoldre aquests neguits i 
ha instat els diputats i diputades a pre-
sentar una moció al Parlament sobre 
la qualitat de l’aire i així poder actuar 
urgentment en el cas de contaminació 
per partícules de pols negra als muni-
cipis dels Pallaresos i la Secuita, deter-
minar-ne l’origen i la toxicitat i instar 
el focus emissor a aplicar de manera 
immediata les mesures preventives 
que siguin necessàries. 

ALCALDIA

NOUS VIGILANTS
L’1 de juliol passat, coincidint amb la 
celebració de la primera edició de la 
cursa Eternal Running al nostre muni-
cipi, es van incorporar dos nous efec-
tius al cos de vigilants. Aquest fet ha 
permès que durant tot l’estiu hàgim 

pogut oferir un millor i més ampli ser-
vei de seguretat i vigilància als nostres 
veïns. Amb aquestes dues incorpora-
cions  complim també un dels com-
promisos que l’actual equip de govern 
s’havia fi xat per a aquesta legislatura.



DADES PRESSUPOSTÀRIES 2N TRIMESTRE 2017
SITUACIÓ D’INGRESSOS:
  Pressupost inicial Drets reconeguts nets Execució
Cap I  Impostos directes  1.316.500€ 418.020,86€ 31,75%
Cap II Impostos indirectes 80.000€ 31.191,92€ 38,99%
Cap III Taxes, preus públics i altres ingressos 584.700€ 199.405,66€ 34,10%
Cap IV Transferències corrents 1.101.800€ 319.316,55€ 28,98%
Cap V  Ingressos patrimonials 31.000€   4.204,71€ 13,56%
Cap VII Transferències de capital 210.000€ 0€  0,00%
 TOTAL: 3.324.000€ 972.139,70€ 

SITUACIÓ DESPESES:
  Pressupost inicial Obligacions reconegudes netes Execució
Cap I Despeses de personal 1.069.700€ 481.256,45€ 44,99%
Cap II Despeses corrents en béns i serveis 1.490.300€ 650.395,63€ 43,64%
Cap III Despeses fi nanceres 11.000€ 2.628,60€ 23,90%
Cap IV Transferències corrents 92.100€ 29.743,26€ 32,29%
Cap V Fons de contingència i altres imprevistos 20.900€ 0€   0,00%
Cap VI Inversions reals 568.000€ 79.767,44€ 14,04%
Cap VII Passius fi nancers 72.000€ 8.418,04€ 11,69%
 TOTAL: 3.324.000€ 1.252.209,42€ 

Deute Viu: Total de deute viu fi ns a fi nal del període 2n trimestre 2017: 20.943,45 €
Promig mitjà de pagament (PMP): Període mitjà de pagament a fi nal del període 2n trimestre 2017:  5,37 dies

ALCALDIA

HISENDA
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hisendahisendaHISENDAhisendaHISENDA

VIDEOVIGILÀNCIA ALS ESPAIS ESPORTIUS
L’Ajuntament dels Pallaresos, en la seva 
perseverança per protegir al màxim els 
veïns i veïnes del poble i actuant en con-
seqüència, ha instal·lat càmeres de vi-
deovigilància als espais esportius de la 
piscina municipal i del camp de futbol.
Es tracta d’una iniciativa de la Regido-
ria d’Esports per respondre a la preo-

cupació dels ciutadans pel que fa a la 
seguretat i la vigilància, elements pre-
sents a la nostra societat actual i que 
no són incompatibles amb el dret fo-
namental a la protecció de dades i de 
la imatge (LOPD). Així, la instal·lació 
s’ajusta a la Instrucció 1/2006, de 8 de 
novembre, de l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades, sobre el tracta-
ment de dades personals amb l’objec-
tiu de vigilància mitjançant sistemes 
de càmeres i videocàmeres.
La instal·lació l’ha dut a terme TBO 
Working, empresa de seguretat pri-
vada espanyola amb més de deu anys 
d’experiència. 
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MEDI AMBIENTmedi ambientmedi ambientMEDI AMBIENTmedi ambientMEDI AMBIENT

 ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DEL MAL DE 
VENTRE
El Consell Comarcal del Tarragonès, 
en aplicació del conveni marc de col-
laboració i coordinació per optimitzar 
la prestació de serveis municipals amb 
la Diputació de Tarragona, va obrir una 
convocatòria per a la concessió d’ajuts 
als ajuntaments de la comarca i que té 
per objecte la cooperació econòmica, 
mitjançant la concessió de subvenci-
ons, amb els municipis del Tarragonès, 
amb la fi nalitat d’arranjar, conservar i 
millorar la xarxa de camins rurals de 
titularitat municipal.
L’objectiu principal de l’actuació és mi-
llorar els accessos a fi nques forestals 
mitjançant la creació de franges de 
protecció contra incendis als dos cos-
tats del camí, i crear un espai còmode i 
segur per als vehicles d’extinció de fi ns 
a 4 metres d’alçada, lliures de brancam 
al llarg de tot el recorregut.
Des del punt de vista ambiental, i tam-
bé com a objectiu principal de l’actua-
ció, es respectaran, en la mesura que 
sigui possible, les espècies vegetals prò-
pies de la màquia litoral, especialment 
les que mostren més resiliència enfront 
dels incendis i les que cal preservar per 
la seva singularitat o valor ambiental.

TAULA DEL FRANCOLÍ
Els Pallaresos és un dels municipis que 
el 19 de juliol passat van signar el pro-
tocol de col·laboració per impulsar la 
creació de la Taula del Francolí, junta-
ment amb la Diputació de Tarragona 
i els vint municipis per on passa l’eix 
principal del riu Francolí i els consells 
comarcals del Tarragonès, l’Alt Camp i 
la Conca de Barberà.
La Taula del Francolí té com a ob-
jectiu agrupar els esforços de tots els 
agents implicats des de tres perspecti-
ves: la millora ambiental del riu com a 
connector ecològic, l’impuls del Camí 
Blau del Francolí i la posada en valor 

de la identitat dels municipis que for-
men part del curs del riu, tant en l’àm-
bit ambiental com social i econòmic. 
En l’actualitat, diversos ajuntaments, 
consells comarcals i la Diputació de 
Tarragona ja estan duent a terme tre-
balls per a la recuperació del riu. La 
Taula neix amb la voluntat d’alinear, 
coordinar i impulsar aquestes accions 
perquè es regeixin per una visió global. 
Actualment, la Diputació de Tarragona 
ja compta amb algunes línies de treball 
per a la recuperació de camins i sen-
ders, i h a executat diverses actuacions 
de millora de l’entorn del riu.

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
Una bona part dels municipis 
de les comarques de Tarragona 
estan situats en zones amb un 
alt risc d’incendi forestal i amb 
una alta vulnerabilitat respec-
te a la protecció dels nuclis de 
població i de les urbanitzaci-
ons. Són les anomenades Zones 
Interfase, situades entre la zona 
urbana i el medi forestal.
D’acord amb la normativa vi-
gent, els ajuntaments tenen 
l’obligació directa de redactar i 
aprovar el plànol de delimitació 
de les urbanitzacions, les edifi -
cacions i les instal·lacions situ-
ades en terrenys forestals, amb 
la defi nició de les mesures de 
prevenció adients.

Per aquest motiu, aquest Ajun-
tament ha demanat assistència 
a la Unitat de Medi Ambient, 
Salut Pública, Enginyeria i Ter-
ritori del Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de 
Tarragona, consistent en la re-
dacció del plànol de delimitació 
de mesures de prevenció dels 
incendis forestals. 
En aquest document es localit-
zaran les franges de protecció 
d’incendis, alhora que també 
defi nirà, entre d’altres, els ma-
pes de detall amb les fi nques 
afectades pels treballs de nete-
ja, i anirà acompanyat d’un altre 
document que determinarà  les 
fases d’execució.
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L’ÈXIT DE L’ETERNAL RUNNING ALS PALLARESOS
La fi nalitat de l’Ajuntament dels Pa-
llaresos, i de la Regidoria d’Esports 
en particular, es va assolir. El projec-
te esportiu de l’Eternal Running dels 
Pallaresos va ser un èxit. Vora 5.000 
persones es van donar cita al nostre 
municipi per fer les curses nocturna 
(480 participants) i diürna (2.700 par-
ticipants).
L’Eternal va ser l’esdeveniment espor-
tiu de la comarca i els nostres objectius 
es van complir: fer esport, divertir-nos, 
ser solidaris i do-
nar a conèixer el 
nostre petit però 
emblemàtic po-
ble dels Pallare-
sos a la gent del 
país.
Gràcies a tots 
els que ho vau 
fer possible. 
L’any vinent us 
esperem en una 
nova prova 
d ’ I N V E N C I -
BLES.

L’ÈXIT DE L’ETERNAL RUNNING ALS PALLARESOS

objectiu aconseguit
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esports i joventutesports i joventut

objectiu aconseguit
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esports i joventutesports i joventutESPORTS I JOVENTUT

CONDICIONAMENT 
D’EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS
L’arranjament de les pistes poliesporti-
ves municipals és una de les necessitats 
actuals del poble. La Regidoria d’Es-
ports està dedicant el seu esforç a mi-
llorar-les i, si fos el cas, a reubicar-les. 
Aquesta vegada la millora ha corres-
post a la pista poliesportiva de l’avingu-
da Onze de Setembre, una modifi cació 
de la qual podran gaudir tot el jovent i 
tots els esportistes del municipi.
Així, s’han instal·lat xarxes darrere de 
les dues porteries, s’han canviat els 
llums perquè hi hagi una il·luminació 
més bona i s’ha instal·lat un polsador 
perquè la despesa de l’equipament si-
gui sostenible. La pista estarà a dispo-
sició dels veïns i veïnes cada dia fi ns a 
les dotze de la nit, ja que disposaran de 
llum artifi cial quan es faci fosc.
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CONCURS PER A LA GESTIÓ DEL CAMP 
DE FUTBOL
El 10 d’agost, segons el Decret d’Al-
caldia 428/2017, es va atorgar la 
concessió administrativa de l’ús pri-
vatiu de domini públic de les instal-
lacions esportives del camp de futbol 
situades entre el carrer Noguera i el 
carrer Cerdanya al Club de Futbol 
Base dels Pallaresos, essent l’únic 
club o empresa que es va presentar 
al concurs.
En data 4 de maig de 2017 es va 
aprovar l’expedient de les clàusules 
administratives mitjançant proce-
diment obert a tothom. Se’n va fer 
la publicitat adient segons anunci 

al BOP 88, de 9 de maig de 2017, i 
paral·lelament es va publicar al per-
fi l del contractant. I fi nalment, i se-
gons Decret 400/2017, es va aprovar 
l’oferta més avantatjosa.
D’aquesta manera, des del govern 
municipal posem l’ordre adient en 
l’equipament esportiu del camp de 
futbol municipal, que tants proble-
mes ha ocasionat, tantes enemistats 
ha fomentat i tanta divisió munici-
pal ha creat durant els darrers anys 
al nostre municipi, per culpa d’una 
mala gestió dels governants anteri-
ors. 

QUART TORNEIG 
DE VETERANS PER 
ALS VEÏNS DELS 
PALLARESOS
Els veïns dels Pallaresos van poder tor-
nar a disputar el torneig de veterans 
(+30) de futbol, adreçat a tots els es-
portistes que volen gaudir d’aquesta 
activitat i que ja no competeixen en lli-
gues o Federació. Ja fa quatre anys que 
els veïns dels Pallaresos es reuneixen 
a l’equipament esportiu per trobar-se 
amb companys i amics per practicar el 
seu esport preferit.
L’ambient futbolístic i distès entre els 
veïns dels Pallaresos va permetre com-
partir una nova jornada esportiva, que 
va acabar amb l’entrega de premis i 
una trobada després dels partits.

GRAN ÈXIT EN EL I TORNEIG FUTBOL 3X3
El 30 d’agost passat es va disputar al 
camp de futbol municipal dels Palla-
resos el I Torneig de Fútbol 3x3, orga-
nitzat pel Club Futbol Base Pallaresos, 
conjuntament amb les marques espor-
tives Wala i Adidas. Hi van participar 
un total de 120 jugadors, la majoria de 
l’equip local dels Pallaresos, distribuïts 
en nou equips en cada una de les cate-
gories de juvenil, cadet, infantil i aleví.
La jornada, que es va disputar entre les 
16 i les 21 hores, va esdevenir una tar-
da d’esport, futbol i espectacle en què 

es van poder veure detalls tècnics de 
qualitat i gols esplèndids. Els premis 
per als guanyadors van ser de 60 € de 
descompte a les botigues Wala per als 
campions, 40 € per als subcampions i 
30 € per als tercers classifi cats de cada 
categoria.
El Club Futbol Base Pallaresos consi-
dera que l’esdeveniment va ser tot un 
èxit, i des del consistori volem agra-
ir-los la seva dedicació i organització i 
animar-los a millorar en futures edici-
ons del torneig. 
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FORMACIÓ EN EL 
LLEURE: CURSOS 
SUBVENCIONATS 
PER ALS JOVES DELS 
PALLARESOS

Èxit en el curs de premonitors de lleu-
re organitzat als Pallaresos. Vint-i-qua-
tre joves del municipi d’entre quinze i 
disset anys van poder formar-se en el 
lleure.
El curs de monitors va haver de des-
plaçar-se a Tarragona. Els cinc joves 
del municipi, majors de 18 anys, van 
poder formar-se i assolir el curs. 
Des de la Regidoria de Joventut es creu 
fermament en la necessitat d’oferir al 
jovent eines per ampliar la seva forma-
ció i afavorir la seva ocupabilitat, i és 
per això que s’aposta per facilitar l’ac-
cés dels més joves a la formació en el 
món del lleure.

BALL PER A JOVES

La nova iniciativa de la Regidoria de Joventut de transmetre el ball al jovent 
va tenir molt bona acollida. Els joves en van sortir molt contents i van poder 
gaudir del bon ambient, la música i el ball.
Aquesta bona acollida ha fet que s’estudiï organitzar, per a la temporada 
vinent, nous tallers de ball per a joves.



MULLA’T 2017
El 9 de juliol passat es va celebrar la 
24a edició del Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple, en què una gran afl uència 
de veïns es van llançar a la piscina per 
solidaritzar-se amb els afectats per la 
malaltia. 
Com cada any, hi van col·laborar diver-
ses entitats, entre les quals el Club Ex-
cursionista Sense Fronteres, la Penya 
Barcelonista dels Pallaresos, l’Afer de 

la Dona, el Ball de Diables dels Palla-
resos i la Penya Nàstic Els Pallaresos. 
Un cop més, la participació i la solida-
ritat ciutadana han estat excel·lents. 
Aquesta iniciativa està impulsada 
per la Fundació Esclerosi Múlti-
ple (FEM), amb la fi nalitat de lluitar 
contra una malaltia neurodegenerati-
va que afecta 7.000 persones a Cata-
lunya.

A partir de la venda de material i de 
les donacions es van recollir 706,12 €. 
Tota la recaptació es destinarà al pro-
grama Joves i Esclerosi Múltiple, 
atès que a Catalunya hi ha 1.200 joves 
que pateixen aquesta malaltia, que es 
diagnostica principalment entre els 
vint i els quaranta anys.
Gràcies a tots els assistents per ha-
ver-se solidaritzat amb aquesta causa.

AMB UNA VEGADA NO N’HI HA PROU
La donació de sang és un acte solida-
ri i de participació ciutadana que ens 
benefi cia a tots. Encara que fer la do-
nació sigui tan sols un moment, per a 
molts malalts pot suposar la vida. Les 
donacions altruistes són l’única font 
d’obtenció, ja que malgrat els avenços 

mèdics i tecnològics, ara per ara la 
sang no es pot fabricar i tan sols es pot 
obtenir de les donacions. Per tot això, 
l’Ajuntament promou aquesta campa-
nya, gràcies a la qual durant aquesta 
festa major es v an aconseguir 43 dona-
cions i 6 oferiments.

ADJUDICACIÓ 
DEL CAP
Després de diverses converses amb el 
Departament de Salut, fi nalment s’han 
publicat les bases d’execució per a la 
construcció del nou consultori local 
dels Pallaresos. 
El 26 de setembre es farà l’obertura de 
l’últim sobre, la proposta econòmica, 
i un cop s’adjudiqui l’obra el termini 
màxim per executar-la serà de nou 
mesos. 
Esperem que aquest centre d’aten-
ció primària esdeving ui una realitat 
ben aviat per a tots els nostres veïns.
Desitjem, que aquest proper 2018 pu-
guem gaudir d’un servei d’atenció pri-
mària adequat.

sanitatsanitatSANITAT
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FESTESfestesfestesFESTESfestesFESTES

SANT JOAN
Com cada any, la nit de Sant Joan va esdevenir una nit 
màgica! Veïns i veïnes del municipi ens vam reunir i 
vam sopar, amb la col·laboració de la Colla Gegantera 
dels Pallaresos, i ens ho vam passar la mar de bé.

A l’hora de calar foc a la foguera, ens va acompanyar el 
Ball de Diables dels Pallaresos, que durant la seva actua-
ció va fer una encesa magistral. Tots vam xalar de valent 
i vam ballar fi ns ben entrada la matinada! 

 ACTES PREVIS A LA FESTA MAJOR DE SANT 
SALVADOR 2017
La setmana anterior a la festa major 
vam viure tot un seguit d’actes, la ma-
joria esportius, que ens van fer escalfar 
motors. En primer lloc, es va celebrar 
el 2n Torneig de Futbol 7 Els Pallare-
sos, que va tindre una gran afl uència 
de públic.
Com a novetat, es va celebrar el 1r Tor-
neig Cadet-Juvenil de festa major, amb 
la col·laboració del C. F. B. Els Pallare-
sos. Hi van participar vuit equips, que 
van lluitar de valent i van ser un exem-
ple d’esportivitat i germanor.
Cal destacar també, dins dels actes es-
portius, els campionats de petanca i 
pàdel i el torneig de futbol de solters 
contra casats. Tots van tindre una gran 
acceptació, tant dels participants com 
del públic assistent. I tampoc hi podia 
faltar el 2n Cross del Bosc del Cremat, 
amb la col·laboració del Club Excursi-
onista Sense Fronteres.
Finalment, la baixada de carretòmines, 

amb l’Antonio i el Miguel al capdavant, 
ens va fer vibrar de valent. Com també el 
taller de ball, amb ball en línia i rodes de 
salsa, que ens va oferir Tarraco Dance.

ÉS FESTA MAJOR! GUARNIM EL CARRER!
Per segon any consecutiu, els veïns del 
carrer Alt van celebrar la festa major 
d’una manera especial. Pels voltants 
del mes de juny ja van començar a 
treballar perquè quan arribés l’època 
estigués tot a punt. Van elaborar fl ors, 
dracs, fi gures geomètriques, rètols…, 
tot amb material reciclat. I posterior-
ment ho van penjar al llarg del carrer 
perquè tothom pogués gaudir del seu 

treball i de la magnífi ca feina que van 
dur a terme durant aquest temps. 
Els jubilats d’aquest carrer són per-
sones emprenedores i engresquen tot 
el veïnat a participar-hi desinteres-
sadament. És una bona idea, i des de 
l’Ajuntament volem animar tots els 
veïns  i veïnes del poble a seguir amb 
aquesta iniciativa.
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FESTA MAJOR 2017
Per la festa major d’enguany vam fer 
apostes noves i vam recuperar tradici-
ons, i vam tindre actes per a totes les 
edats i tota classe de públic. No hi van 
faltar els espectacles infantils (gimca-
na, bicicletada) ni els actes populars, 
en els quals les nostres entitats hi te-
nen un paper primordial.
Vam voler apostar també per les tra-
dicions catalanes. Així, vam oferir un 
concert d’havaneres, amb la Neus Mar, 
que ens va delectar amb el seu concert 
a la plaça de l’Església, i també vam 
poder assistir a les actuacions de la 
Cobla Ressò i la Colla Sardanista de 
Dansaires del Penedès, amb la col-
laboració de l’Associació de Jubilats 
dels Pallaresos, que van rebre una gran 
assistència de públic.

El pregó municipal va anar a càrrec 
Josep Maria Poblet, catedràtic de quí-
mica i física de la Universitat Rovira i 
Virgili, i que és un il·lustre veí del nos-
tre municipi.
No hi podia faltar tampoc el mercat 
artesà, acompanyat de la batucada 
Tympanum, que ens van amenitzar la 
tarda, ni tampoc la típica diada caste-
llera. 
Com a novetat, també vam organitzar 
el 1r Campionat de Dòmino Vila Els 
Pallaresos, amb la col·laboració de la 
Penya Blaugrana Els Pallaresos, i la 
primera edició de la FesTapa, música 
acústica acompanyada d’una fi deuada 
per a tots els assistents. 
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I després de quasi deu anys, vam recu-
perar un acte a demanda popular com 
va ser la 34a edició de la Gran Cursa 
Ciclista Ajuntament dels Pallaresos, 
una clàssica que no s’ha de perdre.
Aquest també ha estat l’any de la nos-
tra Mulassa, ja que vam celebrar els 
seus primers deu anys amb moltes 
bèsties convidades, una cercavila i una 
gran festa d’aniversari en què ens ho 
vam passar pipa.
No hi va faltar tampoc el correfoc, amb 
la col·laboració del Ball de Diables dels 
Pallaresos i les colles convidades: Ball 
de Diables Els Set Pecats Capitals de la 
Pobla de Mafumet, Colla de Diables El 
Catllar i la Vibrieta de la Colla de Di-
ables Voramar; i amb l’arrencada dels 
gegants, ens van fer ballar amb l’Am-
parito Roca, amb la col·laboració de la 
Colla Gegantera dels Pallaresos.
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Pel que fa a la música i al ball, vam 
gaudir de DJs per al jovent i de grups 
del país com són Xeic, Seguirem, Cat 
Rock i Roba Estesa. També vam poder 
assistir a l’actuació d’un grup d’aquí, 
per als amants de la salsa, com és l’or-
questra Habana, i a les revetlles amb 
La Loca Histeria i La Chata.
Per acabar, l’últim dia vam compartir 
el tradicional pa amb tomaca, acom-
panyat de l’humor d’en Peyu , i el fi  de 
festes amb el tradicional castell de focs.
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UN COP MÉS, TOTS A 
L’OMBRA
Un any més hem gaudit de la nostra 
Festa de la Font de la Mina, i totes les 
persones que hi van acudir van poder 
seure a l’ombra. Tant la participació 
com l’organització van ser tot un èxit, 
però caldrà pensar a ampliar la zona 
d’ombra, ja que si la progressió d’afl u-
ència de veïns continua com en aquests 
darrers anys ens caldrà més espai. Vist 
l’èxit que vam tindre amb les zones 
d’ombreig, enguany el personal de la 
Brigada ens en va preparar d’altres, 
que van donar un resultat fantàstic, 
al camp de futbol (2) i al Centre Ju-
jol. De cara a l’any que ve procurarem 
ampliar-les. Vull recordar als veïns que 
aquestes zones d’ombreig, i tota la fei-

na que representa instal·lar-les (malla 
negra, pals, forats, etc.), van ser con-
feccionades pel personal de la Brigada 
i amb un cost extremadament baix. Un 
cop més, una bona feina de la Brigada 
Municipal.

CANVI DE PLAQUES 
DELS CARRERS
Amb el pas del temps tot va degenerant 
i a les plaques dels noms dels carrers 
els passa el mateix. Durant aquests 
mesos hem anat canviant les que esta-
ven en mal estat (62), i també n’hem 
posat d’altres allà on mancaven per 
facilitar la informació i l’orientació al 
nostre poble.

INCIVISME
Desgraciadament, continuem patint 
una elevada quantitat d’actes incívics 
al nostre poble: trencament de tanques 
als parcs i de miralls de seguretat a les 
cruïlles de carrers confl ictius, destruc-
ció de material urbà, pintades, etc., 
amb l’alt cost que això suposa per a 
les arques municipals. Des de l’Ajunta-
ment, i en col·laboració amb els Mos-
sos d’Esquadra i la Direcció de l’Ins-
titut, s’està desenvolupant un pla de 
conscienciació per a menors que ja ha 
començat a donar resultats, tot i que, 
pel que s’ha vist, encara ens queda fei-
na per fer. És per això que, una vegada 
més, sol·licitem la col·laboració ciuta-
dana per identifi car aquests “personat-
ges” que estan causant les destrosses 
mencionades.
Per a qualsevol comunicació sobre 
aquest tema que vulgueu fer, podeu tru-
car als números de telèfon 616 028 099 
o 112. Cal recordar que aquestes acci-
ons incíviques les paguem entre tots.

MILLORES A LA PISTA
Aquest estiu hem pogut dur a terme 
una millora substancial, i històrica-
ment reclamada, a la pista del Col·legi 
Arquitecte Jujol. Des de les regidories 
d’Ensenyament i d’Urbanisme vam po-
der coordinar subvenció i feina i vam 
arribar a temps per fer la primera fase 
d’arranjament de la pista, el formigo-
nat de tota l’entrada, que agrairan, de 
ben segur, totes aquelles persones que 
fan servir sabates obertes. Però, sobre-
tot, qui ho agrairà mes, i en defi niti-
va és a qui va dirigida principalment 
aquesta obra, seran els estudiants de 
la nostra escola amb problemes de 
mobilitat, que el curs vinent ja podran 
gaudir d’un accés en condicions tant a 
l’interior de les aules com a l’hora de 

sortir al pati.
Quan surti a la llum aquest article, 
probablement ja tindrem fi nalitzada 
tota l’obra, després de formigonar una 
altra part del lateral de la pista, instal-

lar protectors de goma per als infants 
a les parts perilloses i millorar el sis-
tema de recollida d’aigües de la zona. 
La nostra intenció és començar l’any 
escolar amb la feina feta. 
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CARRER TARRAGONA
Un cop més –aquest serà el tercer any–, 
el carrer Tarragona, durant les vacan-
ces escolars d’estiu, s’ha mantingut 
obert al trànsit rodat en les dues direc-
cions. De ben segur que molts voldrien 
que aquest carrer fos de doble direcció 
tot l’any, però, pensant en els nostres 
infants i en els pares que els porten a 
escola, creiem que una sola direcció 
els aporta molta més seguretat. 

VENTADES
Al BIM passat parlàvem de les venta-
des importants que vam tindre l’hivern 
passat, però desgraciadament les que 
hem patit aquest juliol han estat de les 
més fortes que recordem. La caiguda 
d’arbres va ser important: solament a 
Pallaresos Park en van caure vuit, cosa 
que va provocar seriosos desperfectes 
en vehicles, tanques, etc., així com en 
línies de telèfon –que es van arreglar 

en menys de 24 h. Afortunadament, no 
vam haver de lamentar altres desgràci-
es. La tarda de la ventada els bombers 
van tindre problemes per donar l’abast 
per atendre totes les trucades rebudes, 
però tot i així, i com sempre, van acudir 
al nostre poble amb celeritat, la qual 
cosa sempre és d’agrair. Com també la 
presència i la feina del personal de la 
Brigada (fora del seu horari laboral), 

que va prestar un gran suport als veïns 
afectats per les ventades. 

QUADRE A
El 21 d’agost van començar les 
obres de substitució i condicio-
nament de l’enllumenat del nucli 
antic. Les obres duraran uns tres 
mesos i de ben segur que portaran 
associades una sèrie de molèsties 
per als veïns, les quals intentarem 
minimitzar tant com es pugui. Per 
aquest motiu, demanem disculpes, 
així com una mica de paciència, als 
nostres conciutadans. 

BANDES RUGOSES ALS CARRERS
Enguany, per fi , l’equip de govern ha 
pogut recuperar la Volta Ciclista als Pa-
llaresos. Recuperar aquesta Volta, que 
era ja una de les històriques a les nos-
tres contrades, ens enorgulleix a tots. 
Esperem que perduri en el temps i que 
torni a posar el nom dels Pallaresos al 
lloc on es mereix ciclísticament parlant. 
Com que aquest any el recorregut ha si-
gut merament urbà, ens hem vist obli-
gats a retirar una sèrie de bandes rugo-

ses de minoració de velocitat per allà on 
passava la Volta. Un cop fi nalitzades les 
festes, hem aprofi tat per fer una reor-
ganització d’algunes d’aquestes bandes 
rugoses i col·locar-ne d’altres de noves, 
tot intentant contribuir a millorar la se-
guretat vial del nostre municipi. 

MILLORES A LES 
ZONES ESCOLARS
Aviat començarà el nou període esco-
lar i s’intentarà que la confl ictivitat que 
hem tingut els darrers anys, tant als vol-
tants de l’escola bressol com de l’institut 
i del Col·legi Sant Sebastià, es redueixi 
al màxim possible. Des de la Regidoria 
d’Urbanisme i amb la col·laboració de 
la Regidoria d’Ensenyament, s’ha enge-
gat un pla de millores de les infraestruc-
tures viàries, com són la instal·lació de 
passos elevats reductors de velocitat a 
la zona escolar i un nou aparcament a 
la zona de l’escola bressol.

MILLORES A LA PISCINA MUNICIPAL
Dins de les millores i el manteniment 
de les instal·lacions municipals, des 
de la Regidoria de Serveis, hem op-
tat per fer una sèrie d’actuacions a 
la piscina municipal. Així, per exem-
ple, s’ha pintat el mur que rodeja la 
piscina, tant exteriorment com in-
teriorment, la qual cosa ha millorat 
la imatge de la instal·lació i el seu 
entorn. D’altra banda, s’ha substituït 
l’arena dels fi ltres de depuració per 
vidres, una tecnologia nova que ens 
aportarà una fi ltració més bona i un 
manteniment més baix. Així mateix, 
s’han canviat unes quantes vàlvules 

importants del sistema de fi ltració 
que, a causa de la seva antiguitat, 
presentaven serioses defi ciències. I 
pel que fa a la zona d’accés, s’han 
reubicat els torns d’entrada a la pis-
cina per poder donar millor servei 
de bar al públic en general. 



UNA EXPERIÈNCIA QUE OBRE PORTES 
Els dies 3, 4 i 5 de juliol es va celebrar 
al CENEAM (Centre Nacional d’Edu-
cació Ambiental) de Valsaín (Sego-
via) el III Simposi de Professorat de 
la xarxa estatal ESenRED (Escuelas 
hacia la Sostenibilidad en Red). La 
nostra escola va ser seleccionada per 
assistir-hi en representació de tots els 
centres educatius de la xarxa d’escoles 
verdes de la demarcació de Tarragona, 
formant part de la delegació catalana, 
confi gurada per deu mestres i profes-
sors i quatre tècnics d’educació ambi-
ental. Aquesta invitació signifi ca per a 
nosaltres un reconeixement de la tasca 
que la comunitat educativa de l’Esco-
la Arquitecte Jujol ha dut a terme els 
últims anys en relació amb l’educació 
ambiental i per a la sostenibilitat.
Durant aquests tres dies vam compar-
tir bones pràctiques, i val a dir que 
les activitats i projectes que realitzem 
al nostre centre (calçotada, Cúpula Ca-
nyera vs. Unicorn, Palau de la Ploma, 
hort ecològic…) van agradar molt. A 
més a més, es van fer taules rodones 
al voltant de la descoberta de l’entorn 
proper, d’educació ambiental, de sos-
tenibilitat, etc. Finalment, vam assis-
tir a ponències d’experts en educació 
ambiental com José Eduardo García 
Díaz, de la Universitat de Sevilla, o 
Roser Batlle, de la xarxa espanyola 

d’Aprenentatge-Servei.
La nostra escola ha fet associacions im-
portants per treballar diferents temes 
sobre educació ambiental amb escoles 
catalanes, canàries i basques, d’entre 
altres llocs. Certament, la sostenibilitat 
no té fronteres, ni separa les poblacions; 
ben al contrari, ens uneix en la supervi-
vència de la humanitat i del planeta.
Molts van ser els temes tractats i els pro-
jectes presentats (fi ns a 67 experiències 
de bones pràctiques de les diferents con-
trades espanyoles), però permeteu-me 
compartir amb vosaltres algunes dades 
i refl exions que es van presentar.
José Eduardo García, en la seva ponèn-
cia, afi rmava que cal educar els nostres 
fi lls i fi lles per al decreixement, ja que 
els dirigents dels països desenvolupats 
estan frenant la sostenibilitat. García 
va continuar dient que en 30-40 anys 
estem abocats a un col·lapse energè-
tic que, per desgràcia, ja no podem fre-
nar. El que sí que podem fer és posar 
coixins perquè l’impacte sigui tan mo-
derat com sigui possible. Actualment, 
el 6 % de la població mundial es de-
dica a l’agricultura, que alimenta, per 
tant, el 94 % restant. Aquest fet només 
passa amb la raça humana, ja que cap 
altre ésser viu afronta aquesta desigual 
situació de supervivència. Això és pos-
sible gràcies al “tresor” del petroli, que 

és una font d’energia molt econòmica. 
És sabut que el petroli s’acabarà (i més 
ràpid del que ens imaginem). Això su-
posarà un decreixement econòmic i 
un col·lapse de la societat industrial, ja 
que les energies renovables no donen 
l’abast per alimentar el món.
Ja sabem que els EUA han abandonat el 
Pacte de París del 2015, la qual cosa ens 
fa pensar si la classe política realment 
està preocupada pel que li pugui pas-
sar a la població en els pròxims anys. 
La batalla amb els polítics, afi rma J. E. 
García, la vam perdre als anys 70.
Per tot això, cal educar els nostres fi lls 
i fi lles fent-los veure que és una oportu-
nitat per provocar una millora, encara 
que nosaltres els adults ho viurem com 
un col·lapse. Els nostres infants estan 
creixent en un món irreal, poc sosteni-
ble. És normal que un infant rebi vint re-
gals el dia del seu aniversari? És aquest 
un missatge positiu per a l’infant?

Jordi Descarrega Antón
Mestre de l’Escola Arquitecte Jujol

L’INSTITUT I EL MEDI AMBIENT
 A l’Institut Els Pallaresos realitzem ac-
tivitats, des de les diferents àrees, per 
tal de sensibilitzar els alumnes sobre 
el medi ambient i la seva problemàti-
ca. Igualment, pensem que és molt im-
portant la implicació de l’alumnat per 
poder mantenir un centre al màxim de 
sostenible possible.
Aquest curs hem celebrat la Setmana 
del Medi Ambient, fent-la coincidir 
amb les dues jornades de Festa Major 
de l’Institut. Hem volgut sortir de les 
aules i donar un caire més global de 
centre al fet d’haver rebut el distintiu 
d’Escola Verda, com a reconeixement 
a la tasca que fem entre tots per trans-
metre als nostres alumnes valors en-
vers el respecte i la cura del medi am-
bient. 

Tots els alumnes de primer, segon i ter-
cer d’ESO van fer una caminada per 
gaudir dels boscos i camins que ens 
envolten, fi ns a arribar al parc de la 
Torre d’en Guiu del Catllar, i anar a la 
Secuita i a Perafort. Vam aprofi tar l’ex-
cursió per recollir deixalles, al llarg del 
trajecte, i dipositar-les als contenidors 
corresponents.
Tot això, juntament amb altres activi-
tats dutes a terme durant el curs, ens 
ha ajudat a refl exionar sobre com ha de 
ser l’estima i protecció que hem de tenir 
pel nostre planeta i a lluitar contra l’im-
pacte ambiental a causa del desenvolu-
pament industrial i tecnològic, ja que, 
com diu l’antic proverbi indi, “La Terra 
no és una herència dels nostres pares, 
sinó un préstec dels nostres fi lls”.
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 INICI DEL CURS 2017-2018 DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA
Un any més els Pallaresos podrà gaudir d’un nou curs de 
l’Escola de Música. Els nens i –com a novetat d’enguany– 
els “no tan nens” podran triar entre diferents ensenyances 
musicals, ja que s’impartiran classes d’instruments (piano, 
guitarra elèctrica, guitarra acústica, violí, saxofon, percus-
sió, etc.), cant coral per a totes les edats i llenguatge musi-
cal, entre d’altres. Com sempre, les classes es duran a terme 
a l’Escola Arquitecte Jujol, cada dilluns i dimecres, i també 
alguns dissabtes.
D’altra banda, l’empresa que gestionarà l’Escola Municipal 
de Música serà Lautaro, seguint la tònica dels darrers anys 
i la bona acollida que ha tingut al poble tant per part de 
l’Ajuntament com dels pares. El projecte educatiu de l’esco-
la dona els seus fruits, i així queda demostrat quan a fi nal 
de curs els nens demostren la seva vàlua.
Així doncs, us animem a tots a formar part d’aquest projec-
te musical i cultural que de ben segur us animarà a entrar 
en el món de la música. 

 AL PUNT DE CULTURA ET PODEM 
AJUDAR
Un any més posem en marxa un programa de formació per 
cobrir les necessitats educatives dels infants, els joves i els 
adults del poble, adaptat als interessos dels nens, els joves, 
les famílies i les AMPAs i tenint en compte el territori.
Els objectius principals d’aquest programa són:
Facilitar als alumnes d’Infantil, Primària i Secundària obli-
gatòria la possibilitat de fer activitats per tal de consolidar i 
reforçar els coneixements adquirits als seus centres educa-
tius, així com ampliar i generar-ne d’altres de nous després 
de l’horari lectiu.
-  Oferir un servei de suport i orientació educativa en situ-

acions derivades de difi cultats d’aprenentatge o desig de 
millora.

- Estudiar cada cas individualment, fent un seguiment 
progressiu del seu procés d’aprenentatge per tal de faci-
litar una millora real ajustada a cada alumne.

- Generar un ambient de seguretat i confi ança per tal de 
potenciar les habilitats personals de cadascú.

- Afavorir el desenvolupament educatiu emocional i soci-
al d’infants i joves i donar oportunitats de millora també 
als adults.

- Treballar en xarxa i interdisciplinàriament amb l’entorn 
proper de l’alumne, el centre i la família.

També hem cregut oportú reduir les quotes setmanals per 
fer més assequible aquesta despesa, a més d’oferir des-
comptes del 5 % per a les famílies amb dos fi lls matriculats.
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LA  FLAMA DEL CANIGÓ
Un any més vam rebre al poble la Fla-
ma del Canigó. Enguany, però, amb 
una petita diferència: el Quim i el Toni, 
membres del Club Excursionista dels 
Pallaresos, van tenir l’honor de pujar al 
cim del Canigó i agafar ells mateixos la 
Flama, que el dia 23 van portar fi ns a 
Igualada, on els motoristes del poble la 
van dur fi ns a Vilabella, i des d’on els 
ciclistes la van dur fi ns al poble pels ca-
mins rurals del voltant del terme muni-
cipal. Un cop arribada al Centre Jujol, 
la van recollir les associacions del po-
ble repartides en trams, que van recór-
rer els diferents carrers dels Pallaresos 
fi ns a arribar a la pista poliesportiva de 
l’avinguda Onze de Setembre. 
Les associacions que van participar en el 
recorregut van ser l’Afer de la Dona, l’As-
semblea Nacional Catalana, el Ball de 
Diables dels Pallaresos, el Club Excur-
sionista dels Pallaresos, la Penya Blau-
grana dels Pallaresos, l’Associació de Ju-
bilats, el Pubillatge i fi nalment, a l’últim 
tram, la Colla Gegantera, que amb mo-

tiu de la celebració dels deu anys de la 
Mulassa van llegir el manifest redactat 
per Toni Ayala, activista cultural. 
Seguidament, la Flama va romandre 
encesa fi ns que el Ball de Diables va 
cremar la foguera. 

CORPUS
Com no podia ser d’altra manera, els 
Pallaresos va celebrar un cop més la 
missa de Corpus i la posterior pro-
fessó pels carrers del poble, amb els 
nens que han fet enguany la primera 
comunió. Els carrers engalanats amb 
motius fl orals i amb vinyes, així com 
els altars preparats per a l’ocasió, van 
fer lluir més que mai un dia com el de 
Corpus.
Gràcies a totes les persones que fan 
que aquestes festes i celebracions si-
guin possibles amb la seva ajuda desin-
teressada.  

ESCOLA DE MÚSICA 
Els dies 19 i 20 de juny l’Escola Muni-
cipal de Música ens va oferir el concert 
de fi nal de curs 2016-2017 i vam po-
der veure així l’evolució dels nens que 
any rere any milloren en el seu conei-
xement d’estudis musicals. El piano, 
la guitarra i la percussió, entre altres 
instruments, es van fer els protagonis-
tes dins l’església de Sant Salvador del 
poble.  Seguidament es va servir un pe-
tit refrigeri a la sala parroquial per als 
alumnes de l’Escola. 

DISTINCIONS DE MÈRIT ALS SERVEIS 
DISTINGITS DEL CONSELL COMARCAL
Per tercer any els Pallaresos va parti-
cipar en l’acte organitzat pel Consell 
Comarcal del Tarragonès per entregar 
les Distincions de Mèrit als Serveis 
Distingits, i des del poble vam triar el 
Batista Pallejà Amposta com a candi-
dat als premis. Tots el coneixem per la 
seva dedicació durant vint-i-set anys 
a l’Ajuntament desenvolupant tota 
mena de feines com a agutzil: enter-
raments, control de comptadors d’ai-
gua dels veïns, cobrament de rebuts, 
recollida de gossos, pregons o mante-
niment de jardins i de la piscina mu-

nicipal, entre altres tasques. 
Pallejà ha viscut de primera mà l’evo-
lució i el creixement del poble, que 
ha passat de 300 habitants a 4.000 
en aquest temps. Durant un període, 
també va fer de guia del patrimoni de 
l’arquitecte Jujol que hi ha al munici-
pi, i ha jugat un paper molt important 
de cohesió entre els veïns, generant 
sinergies entre les entitats i associa-
cions. I encara avui continua sent un 
referent al poble per la seva predispo-
sició a col·laborar amb tothom.
Enhorabona, Batista! 
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA 
En els últims mesos han estat moltes 
les activitats que s’han programat a la 
Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda: 
presentacions de llibres com el d’Òscar 
Ramírez, contacontes amb Lídia Pujol, 
ombres xineses a càrrec dels alumnes 
de l’institut o l’apadrinament de les di-
ferents entitats del poble com els Ge-
gants o el Ball de Diables, entre d’altres.
Esperem que la Biblioteca continuï 
sent un espai per gaudir de la lectura i 
de totes les activitats que es programin 

per a la gent del poble. Com a novetat, 
a partir de l’1 de setembre entrarà en 
vigor el nostre nou horari, adequat a 
les necessitats del servei tant per als 
col·legis i l’institut com per al públic 
en general.
Així doncs, el nou horari és el següent: 
De dilluns a divendres: de 16 a 20 hores.
Primer, segon i tercer divendres de cada 
mes: de 9 a 14 hores.
Quart i cinquè dissabte: de 9 a 14 ho-
res.

FESTES DE SANT ISIDRE I TROBADA GEGANTERA
Les referències històriques sobre Sant 
Isidre són variades i de cultes diferents, 
però sempre lligades al camp de l’agri-
cultura. És per això que la iconografi a 
del sant es representa amb una fl etxa 
o una llança a la mà i un bou als peus.
Un any més al poble vam celebrar la 
tradicional festa de Sant Isidre, des 
de la plaça de l’Església fi ns al forn de 
pa del Joan, que, amb la seva habitual 
predisposició, ens va obsequiar amb la 
tradicional barra de pa que es va por-
tar fi ns a la Font de la Mina, on es va 
fer la missa i el posterior repartiment 
del pa a tots els assistents.
Seguidament es va fer el dinar orga-
nitzat per Càritas dels Pallaresos, i 
els benefi cis que s’hi van obtenir es 
van dedicar a aquesta entitat. Poste-
riorment diversos comerços del poble 
van sortejar fi ns a més de cinquanta 
r egals. Els més petits també van tenir 
el seu moment i s’ho van passar d’allò 
més bé amb un espectacle de bombo-
lles de sabó.

El dia abans la Colla Gegantera dels 
Pallaresos també ens va oferir la ja 
tradicional Trobada Gegantera amb 
colles d’arreu de Catalunya.

AIGUA DE SANT MAGÍ
Com cada any, el poble esperava amb 
alegria l’arribada de l’aigua de Sant 
Magí als Pallaresos i així poder veure 
els carros i els cavalls, els ramets d’es-
pígol… Però malauradament, enguany, 
per culpa de la barbàrie terrorista dels 
fets succeïts entre els dies 17 i 18 d’agost 
a Barcelona i Cambrils, es va decidir, 
amb tot l’encert, que se suspenien tots 
els actes festius, i per tant també la 
baixada de l’aigua des de Bràfi m fi ns a 
Tarragona. Esperem, amb to ta la bona 
voluntat del món, que l’any vinent pu-
guem tornar a celebrar una festa com és 
l’arribada de l’aigua al nostre municipi. 
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PUBILLATGE
El pubillatge pallaresenc del 2016 es 
va acomiadar amb un acte ple d’emo-
cions, rialles i bon ambient just abans 
de començar el pregó de la festa ma-
jor. Pubilles i hereus vinguts d’arreu 
de Catalunya van acompanyar els qui 
durant un any han estat els seus com-
panys de viatge.
A les cinc de la tarda es donava el tret 
de sortida a l’acte amb què les autori-
tats municipals van rebre tot el pubi-
llatge a la casa de la vila, per després 
dirigir-se cap al Centre Jujol, on els re-

presentants del 2016, juntament amb 
la Pubilla de Catalunya, Dària Ferré, i 
la Pubilla de la Catalunya Central, Laia 
Comerma, van dirigir unes emotives 
paraules al públic assistent per desta-
car la gran feina feta per l’Hereu i la 
Pubilla del 2016 i encoratjar els nous a 
deixar el llistó a la mateixa alçada.
Tot seguit es van proclamar els nous 
representants del pubillatge pallare-
senc del 2017: Judit Cumplido (Pubi-
lla), Òscar Colet (Hereu) i Guillem Ro-
set (Fa drí).

REVISTA ‘PENALLONGA’
La revista Penallonga neix d’una troba-
da de la doctora en Història Antiga per 
la URV Elisabet Hunti ngford Antigas 
i l’antic regidor de Patrimoni Miquel 
A. Granero. L’objecte de la reunió era 
acordar la publicació d’uns treballs 
d’estudiants de la URV sobre la histò-
ria, l’arqueologia i el patrimoni dels 
Pallaresos.
Com sempre, des de la Regidoria de 
Patrimoni es va donar impuls a l’edi-
ció d’aquesta revista, vista la rellevàn-
cia que podia tenir el seu contingut en 
l’àmbit local, comarcal i fi ns i tot de 
Catalunya.
Els autors de la revista són la Dra. Ma-
ria Bonet, Blanca Sorando, Kevin Cru-
ces, Anabel López, Pablo Pedrero, Es-
teban Salas, Miquel Saracho i Soledad 
Perdices, que han realitzat un magnífi c 
treball. Després del pròleg de Miquel 
Antoni Granero, la revista presenta 
tres articles magnífi cs sobre aspectes 

tant de la història i l’arqueologia com 
del patrimoni dels Pallaresos.
La presentació es va dur a terme al pati 
de la Casa Bofarull, un edifi ci moder-
nista únic i d’un gran valor arquitectò-
nic, i que és conegut arreu. Agraïm a la 
família Manent la cessió d’aquest espai 
tan carregat d’història, com recull un 
dels articles de la publicació.
La revista presenta en primer lloc un 
estudi sobre el Castellot, on queden 
poques restes del que un dia va ser una 
fortifi cació per al poble dels Pallare-
sos. La segona col·laboració tracta so-
bre el cementiri: creences i rituals, ar-
quitectura i escultura, documentació i 
societat; en defi nitiva, un magnífi c tre-
ball sobre la seva història. I fi nalment 
trobem una ruta magnífi ca sobre les 
obres de Jujol al municipi. 
La presentació va anar a càrrec del ca-
tedràtic de la URV Josep Sánchez Cer-
velló. Durant l’acte vam poder comptar 

amb els regidors del poble i algun dels 
autors. En acabar es va servir una copa 
de cava a tots els assistents. 
Esperem que l’any vinent en puguem 
tenir una segona edició. I recordeu 
que la revista es pot adquirir a l’Ajun-
tament per un preu de 10 €. 

LICEU A LA FRESCA
El 21 de juliol, a les deu de la nit, es va 
oferir un any més la retransmissió en 
directe de la nova producció d’Il tro-
vatore de Verdi en un espai a la fres-
ca com és la placa de l’Església. Per 
segon any consecutiu vam poder fer 
la retransmissió en directe del pro-
grama especial del Canal 33.  A l’acte, 
que va tenir lloc a l’Arc de Triomf de 
Barcelona, també hi van assistir els 
protagonistes d’Il trovatore, George 
Petean, Tamara Wilson i Piero Pretti.
Un cop més apostant per la cultura, 
els pallaresencs que gairebé van om-
plir la plaça de l’Església –on segur 
que l’any vinent repetirem– van po-
der gaudir d’aquesta gran òpera.
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ENTREVISTA

Has recuperat les forces des de la 
festa major?
Esclar que sí! Només estic esperant a 
que arribi de nou per tornar a sortir al 
carrer a ballar i a donar algun sobre-
salt. Per cert, estic encantada de veure 
les banderoles amb la meva cara per 
diferents carrers del poble. Gràcies a 
la Xell Gibert per aquest dibuix tan 
bonic!

Com vas viure el teu desè aniversari?
Amb molta emoció, només tinc pa-
raules d’agraïment. La colla ho va fer 
superbé! Tinc el record de quan vaig 
arribar al carrer Jujol i, al veure tots 
els convidats, vaig pensar: “Això serà 
espectacular!”. Hi havia dracs amb 
foc, mulasses enormes, un lleó i dos 
basiliscos, és a dir, una festa impres-
sionant!

Et van preparar una sorpresa?
Va ser molt més que una sorpresa. No 
podia tancar els ulls quan vaig veure la 
plaça de l’Església tan plena de gent! A 
més a més, van decorar el meu estable 
amb llums, un escenari, banderoles, i 
fi ns i tot van posar una porta enorme 
per on entraven totes les bèsties. 

Vas estrenar roba?
Sí! Ara vaig molt molt guapa. Les 
integrants de l’Afer de la Dona, amb 
l’ajuda de membres de la colla, van 
aconseguir cosir una roba fantàstica. 
Però no només això: m’he aprimat, i 
ara peso menys!

I això?
Doncs perquè m’han fet un cos nou. 

L’estructura interior és molt 
més lleugera. Tant, que el dia 
6 d’agost gairebé faig un salt 
mortal enrere davant de l’es-
glésia. 

Visitaràs altres poblacions?
Sí, enguany aniré a Reus, i l’any 

que ve a Barcelona, a celebrar els 450 
anys de la seva Mulassa. També aniré 
a Canet lo Roig, que estic molt agraïda 
per la seva visita i la fantàstica música 
que van tocar durant la festa major.

Has pensat a quedar-te embarassa-
da?
Ui, no! Soc molt jove per quedar-me 
embarassada! Si ha de vindre una mu-
lassa petita serà d’aquí força anys. Per 
ara prenc precaucions, he he…

LA MULASSA DELS PALLARESOS

Has recuperat les forces des de la 
festa major?
Esclar que sí! Només estic esperant a 

Com vas viure el teu desè aniversari?
Amb molta emoció, només tinc pa-
raules d’agraïment. La colla ho va fer 

Enguany la nostra Mulassa celebra els deu anys de vida, 
i aquest 2017 ha estat marcat per aquest esdeveniment. 
Conversem una estona amb ella. 

“SOC MOLT JOVE PER QUEDAR-ME 
EMBARASSADA”
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GRÀCIES PER LA VOSTRA 
COMPLICITAT

Un any més hem gaudit de les festes 
majors. Hem fruït d’aquella època de 
l’any en què procurem deixar de banda 
les rutines i els maldecaps i els substi-
tuïm, en la mesura que sigui possible, 
amb la despreocupació i la voluntat de 
conviure els uns amb els altres, amb 
goig, amb germanor i amb alegria. 
Aquests dies han estat també un punt 
de trobada per a aquells veïns i amics 
que durant l’any tenen la residència 
habitual fora dels Pallaresos i aprofi ten 
aquests dies per tornar als seus orígens. 
És temps de retrobaments i de compar-
tir somriures. Tenim tots els elements, 
per tant, que fan d’aquesta festa un 
esdeveniment únic. La Festa Major de 
Sant Salvador esdevé cada vegada més 
participativa i col·laborativa, tant a ni-
vell individual com col·lectiu (entitats). 
Hem pogut constatar, un any més, que 
als veïns ens ha agradat i hi hem par-
ticipat de forma massiva. Sortosament, 
doncs, es demostra que s’està assolint 
més cohesió social al municipi i s’inver-
teix defi nitivament la tendència d’anys 
passats. S’han fet noves apostes, s’han 
recuperat tradicions estimades pels ve-
ïns com la cursa ciclista i s’ha ampliat 
el ventall d’ofertes per donar cabuda als 
gustos de tothom. Per al nostre govern 
municipal el més important de totes 
aquestes festes són les persones, tots 
i cadascun de nosaltres. De mica en 
mica, a més, les festes dels Pallaresos 
tornen a ser referència a la comarca. 
Tot plegat ens enorgulleix, i constata 
l’esforç que durant l’any es fa per po-
sar-se a la pell de tothom, buscant i vo-
lent allò que tots volem, escoltant i es-
tant al costat dels nostres ciutadans per 
complir les seves expectatives. Moltes 
gràcies per fer-ho possible un any més 
i per la vostra complicitat.
Ara ja, però, hauria arribat el moment 
d’encarar amb convicció i amb energia 
la segona meitat de l’any i de tornar a la 
“normalitat”, si no fos perquè tenim a 
tocar reptes i oportunitats úniques a la 
vida. Aprofi tem-les, per tant, i defensem 
també, entre tots, la nostra dignitat, la 
dels nostres pares i la dels nostres fi lls. 
Defensem aquells valors democràtics 
que ens caracteritzen com a poble i que 
mai ningú ens podrà qüestionar.

PdeCAT Els Pallaresos

LA REVOLUCIÓ DELS SOMRIURES

Estimats veïns i veïnes,
A fi nals del mes de maig d’aquest any 
vaig assumir el càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament substituint el 
company Miquel A. Granero. Espero 
poder estar a l’altura i, per tant, conti-
nuar amb la bona tasca que s’ha dut a 
terme fi ns ara.
M’he trobat amb una gran feina feta, i 
per a mi resulta molt gratifi cant poder 
seguir impulsant la cultura del nos-
tre poble. Actes com Sant Isidre, Sant 
Joan, el Corpus, el Liceu a la Fresca i 
molts més són un exemple permanent 
que la cultura al poble dels Pallaresos 
està més viva que mai, i el nostre com-
promís recau a seguir fomentant la 
cultura, així com fer revifar el turisme, 
tan important per al nostre poble amb 
rutes pels diferents llocs de rellevant 
importància, com va quedar palès en 
la presentació de la revista Penallonga, 
on estudiants de la URV van exposar 
els seus projectes d’investigació sobre 
el Castellot, el cementiri o els elements 
jujolians que tenim al poble i que són 
de gran interès arquitectònic.
A nivell de país, s’acosten temps de revo-
lució, i igualment per al nostre poble. El 
dia 1 d’octubre els catalans per fi  podran 
decidir què vol que sigui Catalunya. Per 
això, una urna i una papereta sempre 
seran símbol de la democràcia pura; 
no com l’Estat espanyol, que creu que 
aquests dos símbols, una urna i una pa-
pereta, poden ser armes de destrucció 
massiva. Doncs no, ningú podrà aturar 
aquest símbol de llibertat i democràcia. 
L’Estat deu veure amb decepció i deses-
peració que les seves amenaces no fun-
cionen, ja que el suport al referèndum i 
la intenció d’anar a votar es mantenen 
intactes. En paraules de la presidenta 
del Parlament de Catalunya: “No és nor-
mal que hi hagi querelles per permetre 
debats al Parlament o que s’amenaci la 
gent que vol votar. No és normal i crec 
que ho hem de denunciar”.
Així doncs, en el proper BIM espero 
poder-vos explicar que la revolució dels 
somriures ha arribat a convertir-se en 
un referèndum pacífi c i democràtic on 
els catalans hagin pogut decidir lliure-
ment quin és el seu futur.
Salut i República!

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

UN PAÍS EN COMÚ # CATALUNYA 
EN COMÚ

En un moment de canvi com el que 
travessem hem decidit posar fi l a l’agu-
lla i proposar a la ciutadania de Cata-
lunya la creació d’un nou subjecte po-
lític. Creiem que ara més que mai cal 
que molts de nosaltres no ens quedem 
a casa i fem un pas endavant perquè 
ningú mai més no es quedi enrere per 
raons econòmiques, de gènere, d’ori-
gen o d’orientació sexual. Som una for-
mació d’esquerres i catalanista, amb 
ambició de govern, que pretén trans-
formar les estructures econòmiques, 
polítiques i socials del sistema actual. 
Som gent d’arreu del territori que vo-
lem construir en comú un país més 
just des d’una àmplia majoria social. 
Defensem una nova manera de fer po-
lítica, on les persones i la comunitat 
som protagonistes. Una nova manera 
de fer basada en la solidaritat i la coo-
peració, que, al nostre entendre, s’han 
de sobreposar a la competitivitat i l’in-
dividualisme, valors que la societat de 
consum ha afavorit fent-los un signe 
massa present a la nostra societat. 
Volem una democràcia real que im-
pregni tots els àmbits de la nostra so-
cietat. Creiem que per assolir-la calen 
noves pràctiques polítiques i noves 
institucions, però també que la ciuta-
dania puguem participar en la política 
de forma diferent de com ho hem fet 
fi ns ara. Així, la política del comú es 
basa en una voluntat democratitzado-
ra aplicable a tres àmbits: 
- Intervenir sobre el mercat a través de 
la regulació social ambiental, demo-
cratitzant l’economia i les empreses 
per avançar cap a una societat real-
ment justa i igualitària.
- Desenvolupar unes institucions pú-
bliques no burocràtiques que garantei-
xin i proveeixin drets, serveis i políti-
ques públiques de forma universal.
- Afavorir pràctiques comunitàries i 
experiències cooperatives i autogesti-
onades que fomentin l’empoderament 
de la ciutadania.

Inmaculada Sánchez Fernández
Portaveu del Grup Municipal d’ICV Els 
Pallaresos
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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

RECONEIXEMENT MERESCUT

Una vegada més faré quatre ratlles 
d’opinió vers el nostre poble, però 
aquesta vegada no parlaré pas de po-
lítica.
Ja fa temps que tinc un deute pendent i, 
quan no és per naps és per cols, encara 
està per fer. Avui parlaré de persones, 
petites i grans en edat, però totes elles 
grans en virtuts, i tal vegada són poc 
conegudes i poc reconegudes, aques-
tes virtuts, per la resta de veïns. Em 
refereixo, sense dir noms, a jugadors 
i jugadores de futbol, a practicants de 
judo, atletes, corredors, llançadors 
de pes, pilots de motocròs i enduro, 
jugadors d’escacs, científi cs rellevants, 
escriptors, empresaris d’èxit, estudi-
ants brillants, etc. 
De ben segur que me’n deixo més d’un 
que jo tampoc conec, i tots ells són ve-
ïns dels Pallaresos i molta gent no ho 
sap, perquè són persones lluitadores i 
triomfadores però no totes surten a la 
televisió. Aquest petit poble dels Palla-
resos està fabricant lluitadors, triom-
fadors en moltes especialitats, i és per 
això que avui no vull parlar de política. 
Vull parlar de vosaltres, grans i petits 
lluitadors de somnis i triomfs. És per 
això que avui amb el meu escrit, l’es-
crit del representant d’un petit partit 
municipalista pallaresenc, vull agrair 
el vostre esforç i animar-vos a conti-
nuar lluitant per aconseguir els vostres 
somnis tot portant el nom dels Pallare-
sos arreu del món. 
Moltes gràcies.

Xavier Marcos Tuebols
Independents dels Pallaresos

NADA QUE CELEBRAR

El Grupo Municipal del Partido Popu-
lar no tiene nada que celebrar con el 
anuncio, por parte de la Generalitat, 
de la próxima construcción de un nue-
vo consultorio local en Els Pallaresos. 
Els Pallaresos ha vuelto a perder el 
tren. Nos volvemos a quedar en tercera 
categoría.
El proyecto y la aspiración del Grupo 
Municipal del PP siempre ha sido un 
centro de atención primaria (CAP). 
Nuestro objetivo era y es convertir a 
Els Pallaresos en el líder de una Àrea 
Bàsica de Salut, con un CAP que diera 
atención a las poblaciones de Els Pa-
llaresos, La Secuita, Perafort y parte 
de El Catllar. Convertir a Els Pallaresos 
en abanderado con su CAP de un área 
sanitaria de cuatro poblaciones, que 
en verano puede llegar a representar 
unos 10.000 benefi ciarios.
No tenemos nada que celebrar. Nues-
tro Grupo Municipal, en el Pleno del 
día 1 de junio, se abstuvo en la moción 
sobre el control de la calidad del aire 
en Els Pallaresos, porque entendemos 
que es necesario presentar disculpas a 
los vecinos por la falta de sensibilidad 
del Ayuntamiento y porque se debía 
presentar denuncia a la Fiscalía de 
Medio Ambiente de la Audiencia Pro-
vincial de Tarragona, principalmente.

Jaime Joaquín Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del Par-
tido Popular de Els Pallaresos
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PRIMERA FESTA DE LA GENT GRAN DELS PALLARESOS 
El 10 de juny passat, i instituïda per 
l’Ajuntament, es va celebrar una festa 
en homenatge a la gent gran del nostre 
municipi. Al matí, després de la missa 
ofi ciada per Mn. Joan Miquel pels so-
cis difunts, hi va haver un dinar de ger-
manor en el conegut restaurant del Pla 
de Santa Maria que va aplegar unes 
cent persones entre autoritats i veïns 
dels Pallaresos.
L’alcalde, Pep Nolla, va voler deixar 
clara, al seu discurs, la voluntat de la 
corporació municipal de fer el 10 de 
juny l’inici institucional de la Festa 
dels Jubilats dels Pallaresos, com a 
homenatge a aquelles persones que 
han iniciat el camí d’aquesta etapa 
de la seva vida. També va encoratjar 
l’Associació de Jubilats a seguir pre-
parant iniciatives i projectes perquè, 
tant ells com el municipi en conjunt, 
gaudeixin de les activitats que progra-
min per al dia a dia dels veïns dels Pa-
llaresos.
Durant l’acte, les autoritats i el presi-
dent de l’associació van lliurar unes 

plaques d’homenatge als membres de 
la Junta Directiva que han cessat en 
els seus càrrecs: Glòria Aguirre, Carles 

Aymerich, Joan Garriga i Pere Calvó. I 
com a cloenda es va oferir  una anima-
da sessió de ball. 

TALLERS 
DE CUINA 
Amb l’assistència de 25 persones, 
veïns i veïnes dels Pallaresos, i les 
regidores Inma Sánchez i Maria 
Grau, els dies 8, 15, 22 i 29 de 
juny i 6 de juliol es va oferir un 
taller de cuina en què cuineres 
de casa del nostre municipi van 
elaborar diferents plats i postres 
tradicionals, dels de tota la vida. 
Amb les receptes i el detall de 
com s’han de fer els plats es va fer 
un dossier que es va lliurar a cada 
participant . 
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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.

Pallaresos (Jardins I.) 21 20 16

Pallaresos (poble) 18 17 21

Pallaresos (Park) 18 15 18

Pallaresos (Hostalets) 15 18 16

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
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador 977 52 29 27
Parròquia Sant Salvador 977 23 26 11 ext. 202 
Taxi Pallaresos 606 999 800
O� 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.co� .org

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

11 15 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13

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

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

SERVEIS



Organitza:

Col·labora: AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Vine a la
8a Castanyada

Vine a la
8a Castanyada
amb la Colla Gegantera dels Pallaresosamb la Colla Gegantera dels Pallaresos

Dimarts 31 d’octubre a les 21.30 h 
AL LOCAL MUNICIPAL DELS HOSTALETS
VENDA DE TIQUETS A L’AJUNTAMENT 
FINS AL 28 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
              + CASTANYES I VI DOLÇ
... 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
              + CASTANYES I VI DOLÇ
... I DISCOTECA FINS A LA MATINADA
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