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EDITORIAL
La fIBRa ÒptICa Ja és UNa ReaLItat
Benvolguts veïns i veïnes,
La fibra òptica ja és una realitat als Pallaresos. D’aquí
pocs dies acomiadarem el
2018 celebrant l’arribada
d’una millora històrica per
al nostre municipi, que no
només ens permetrà gaudir
d’una xarxa de telecomunicacions moderna i eficient
sinó que demostra que la
paraula impossible no forma part del vocabulari del
consistori actual.
La implantació de la fibra
als Pallaresos ha estat un
objectiu prioritari des de la
nostra arribada al govern el

2015. I no ha estat gens fàcil seguir creient en aquest
projecte. Nosaltres vam
apostar per portar la fibra
al nostre municipi quan
pràcticament ningú ho veia
possible. Durant molts mesos, mentre parlava amb els
diferents operadors i resolia
totes les dificultats pròpies
d’un projecte tan ambiciós,
diàriament havia de convèncer algú de la viabilitat
d’instal·lar la xarxa de fibra
als Pallaresos.
Així doncs, abans que acabi l’any Movistar ja haurà
connectat totes les cases del

nostre municipi. La fibra no
només ens permetrà navegar més ràpid, sinó també
ser més competitius tant en
l’àmbit domèstic com en el
professional.
Aquesta millora, un dels
punts prioritaris del programa electoral amb el qual
ens vam presentar el 2015,
consolida el nostre projecte municipal, que té com a
principal filosofia fer dels
Pallaresos un poble modern, competitiu i sense
complexos.
Seguirem treballant en
aquesta línia.

Toni Tenorio
Regidor d’Hisenda,
Esports i Joventut
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La fIBRa ÒptICa maRCaRÀ UN aBaNs I UN DespRés
aLs paLLaResos
Els Pallaresos ja és un poble amb fibra òptica. Els
inicis d’aquest ambiciós
projecte, marcat com a
prioritari pel regidor d’Hisenda, Toni Tenorio, es
remunten a inicis de l’any
2017. Durant aquest camí
hi ha hagut moltes reunions, pressupostos, contactes i, sobretot, moltes hores de dedicació i esforços.
L’objectiu era aconseguir la fibra òptica abans
d’acabar la legislatura, i
el primer pas va ser iniciar converses amb totes
les companyies de telecomunicacions del mercat
públiques i privades. Damunt de la taula vam tenir
diverses propostes, tant a
nivell econòmic com operatiu, d’instal·lació o d’infrastructures. Finalment,
va ser Telefónica qui va
presentar el projecte més
atractiu des de tots els
punts de vista.
Les negociacions amb Telefónica han anat sempre
en una línia molt positiva,
ja que les peticions de la
companyia han estat totes raonables i entraven
dins dels objectius previstos:

- Es comprometien a
instal·lar la fibra a totes
les cases del municipi,
que cap altre operador
ho oferia.
- Podien utilitzar tota
la xarxa que ja tenien
muntada.
- No feien obra civil, només de manera excepcional.
- Ens garantien una connectivitat excel·lent.
- Ens asseguraven la implantació durant el 2018.
- Passat un període, els
usuaris podien contactar amb altres operadors.

Finalment, l’Ajuntament,
en data 15 de febrer de
2018, va aprovar per decret d’Alcaldia el pla de
desplegament per Telefónica d’una xarxa d’accés de nova generació
mitjançant fibra òptica.
I enguany mateix, el 20
d’agost, es va començar
el procés d’instal·lació de
l’esperada fibra als Pallaresos. L’últim pas previ requerit per posar-la
en marxa era el permís
d’obres per part de la Diputació de Tarragona, ja
que havia de creuar la
carretera TP-2235 a Sant

Salvador. Després de rebre la llum verda d’aquest
organisme, els operaris de
l’empresa subcontractada
per Movistar van començar a passar els cables de
la instal·lació.
Els treballs d’implantació
van començar pel nucli
urbà i Jardins Imperi, i va
seguir per la resta d’urbanitzacions, de manera que
els Pallaresos començarà
el 2019 gaudint de la fibra
òptica.
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ACTIVITATS
CoNCURs De DIBUIx festa
maJoR saNt saLVaDoR 2018
Aquest passat mes d’octubre es va fer entrega del premi del
concurs de dibuix de la Festa Major de Sant Salvador, per
a nens i nenes fins als 12 anys. El guanyador va ser Macià
Arbiol Giménez, que va fer un dibuix amb tots els elements
de la Festa Major.
Moltes felicitats, i gràcies a tots per participar!

INICI De Les oBRes De
ReCUpeRaCIÓ De L’aqÜeDUCte
RomÀ
Des del passat dia 5 de desembre les obres de recuperació de
l’aqüeducte Augusta, en el seu tram pels Pallaresos, comencen a ser una realitat.
Després d’un canvi d’ubicació en el tram que s’està restaurant, es preveu que abans de final d’any estaran acabades.
En la primera fase es farà la neteja de l’entorn i la seva consolidació, i en la segona fase, si els restauradors ho creuen
convenient, es farà la reconstrucció de la part interior, que
aparentment es conserva en molt bon estat.

aNy pompeU faBRa
Dins dels actes de celebració del seu segon aniversari, que
s’han dut a terme al llarg del 2018, i dins de l’Any Pompeu
Fabra, que ha commemorat el 150è aniversari del naixement de l’insigne lingüista, la sala polivalent del Centre Jujol va acollir l’espectacle infantil Mestre Fabra, caçador de
paraules, on apareix la Carola, una noia que viu en una casa
plena de llibres que amaguen coses màgiques i inimaginables. Tota aquesta biblioteca és del seu pare, un home ben
especial que és tot un savi i un gran mestre de les paraules:
es diu Pompeu Fabra.
Una representació interessant que va ajudar a conèixer la
història del filòleg català, conegut com el seny ordenador de
la llengua catalana gràcies a la tasca que va fer per establir
la normativa moderna de la llengua catalana.

exposICIÓ LLUÍs CompaNys
La sala polivalent del Centre Jujol va acollir l’exposició titulada “Lluís Companys i el difícil encaix entre Catalunya
i Espanya (1930-1940)”, una mostra didàctica que evocava
la vida personal i sobretot el recorregut polític i el llegat de
qui va ser el 123è president de la Generalitat de Catalunya.
Durant la inauguració vam poder seguir la visita guiada
per l’exposició a càrrec de Montserrat Coberó, comissària
de la mostra.
Més enllà de recordar un dels moments més tràgics de
la història de Catalunya, l’exposició va permetre donar a
conèixer que la relació entre Catalunya i Espanya no ha
deixat mai de ser problemàtica, i en els moments actuals
mostra un cop més que la solució no pot passar en cap cas
per la utilització de la violència.
Lluís Companys, president elegit democràticament, va ser
afusellat el 1940 pel fet de ser el president de Catalunya. A
l’Europa del segle XXI, el que s’escull a les urnes, per sort,
no podrà ser aturat per la força.
L’exposició va ser visitada per veïns del poble i d’altres localitats, així com pels alumnes de segon de Batxillerat de
l’Institut dels Pallaresos.
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teRCeR aNIVeRsaRI DeL
CLUB exCURsIoNIsta seNse
fRoNteRes
El Club Excursionista Sense Fronteres va celebrar el tercer aniversari amb emocions, en un cap de setmana en
què van fer diverses i variades activitats: BTT, Quo Vadis
i iniciació al ràpel per al més joves, concursos de menjar,
fotografia i dibuix, i dinar de germanor dels socis.
El Club, satisfet pels tres anys de vida (va néixer el 2015),
tira endavant amb la força dels voluntaris i col·laboradors,
fent realitat totes les idees i totes les noves propostes que
s’aporten anualment. Tan importants són la motivació i
l’esforç per dur a terme una activitat com la dedicació del
temps necessari per a una planificació i organització adient.
Des de la Regidoria d’Esports esperem que puguin continuar fent créixer el club i l’esport dels Pallaresos, millorant la manera de fer, proposant noves idees, ajudant els
més joves a estimar la natura i compartint les experiències
perquè tots plegats puguem enriquir-nos d’aquesta cultura muntanyenca i viure en un món millor.
Salut i muntanyes!

festIVItat De tots saNts
Un cop més, des de l’Ajuntament, el dia de Tots Sants vam homenatjar els difunts traspassats l’últim any amb una corona
de ﬂors i la posterior missa de difunts a la capella situada a
l’interior del cementiri, gràcies a la família Manent.
Durant els dies que es va obrir el cementiri, els veïns i veïnes
van poder gaudir i veure les obres d’arranjament i millora
que s’han dut a terme en els darrers mesos i que completen
la segona fase.

JoRNaDes
De DefeNsa
peRsoNaL
Durant els mesos d’octubre
i novembre, els Pallaresos
va poder gaudir per primera
vegada al municipi de cursos de defensa personal. Les
jornades es van dividir en
formació mixta i formació
femenina, per poder arribar
al màxim possible de veïns i veïnes.
L’objectiu de la Regidoria d’Esports és que qualsevol persona
que assisteixi a aquesta formació pugui reaccionar davant de
situacions compromeses, gestionant la por, tractant les habilitats del moment i sabent que existeixen tècniques d’autoprotecció que es poden utilitzar en diferents escenaris.
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ACTIVITATS
saNta CeCÍLIa a La ResIDÈNCIa NostRaLLaR
El primer acte dedicat a Santa Cecília, patrona dels músics,
es va celebrar a la Residència Nostrallar, on l’Escola de Música Lautaro va organitzar una petita audició musical per als
avis i àvies residents. Els alumnes van poder mostrar la seva

evolució amb els instruments any rere any, mentre que els
residents també van poder participar en l’actuació cantant
juntament amb els alumnes cançons típiques i conegudes
com ara Cielito lindo.

CoNCeRt De BaNDes
Per posar punt final a la celebració de Santa Cecília, el dissabte 24 de novembre, a les set del vespre, va tenir lloc a la
plaça de l’Església un concert amb dues de les bandes de
més renom de les nostres comarques, que ens van oferir,
amb una qualitat musical excel·lent, una petita part de les
peces treballades durant l’any, assaig rere assaig.
Així, la Banda de Cornetas y Tambores Sones de Pasión de
Reus ens va obsequiar amb quatre peces del seu ampli repertori, com ara Justa condena, Ave Maria, A Jesús el Nazareno i El último mohicano. Per la seva part, l’Agrupación
Musical Virgen del Consuelo del Vendrell va interpretar les
marxes Consuelo gitano, Resucitó, Oración i La saeta.
Esperem poder gaudir en una altra ocasió d’aquesta magnífica celebració de Santa Cecília, que demostra la qualitat
musical que hi ha a les nostres contrades.

CoNCeRt VeRmUt peR saNta CeCÍLIa
Seguint amb els actes de
Santa Cecília, el dissabte 24
de novembre al matí vam organitzar un concert vermut
a la plaça de l’Església, que
va anar a càrrec dels grallers
SO NAT de Tarragona, els

quals van interpretar peces
de tots els estils: cançons populars, pasdobles, etc. Durant el concert es va servir
un petit tast de vermut Miró,
i, un cop acabada l’actuació,
els veïns van poder gaudir

d’una esplèndida fideuada
al dinar de germanor, organitzat a la mateixa plaça de
l’Església.
Volem donar les gràcies a la
Lliga Contra el Càncer dels
Pallaresos, que, gràcies a la

venda dels seus productes i
begudes durant el concert i
el dinar, va recaptar diners
que serviran de contribució
per a la investigació d’aquesta malaltia.
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festIVaLet paLLaCIRC
Els dies 29 i 30 de setembre els Pallaresos va acollir
per primer cop el Festivalet
Pallacirc, dos dies dedicats
al circ i al teatre de carrer
en què vam poder gaudir i
riure d’allò més amb les actuacions de Rodolfo & Rita,
Dr. Fever, Capitán Maravilla
i Infoncundibles, una gran

iniciativa que va portar al
poble més de 600 persones
a veure un total de quatre
espectacles.
A més, el dissabte a la tarda
desenes de nens van poder
participar en taller de circ,
on van aprendre com pot
arribar a ser de complicat

festIVaL De mÀgIa
Seguint amb els actes organitzats des de la Regidoria de Cultura i Turisme,
el 27 i el 28 d’octubre els
Pallaresos va acollir el primer Festival de Màgia. El
dissabte vam poder gaudir
de l’art del mag Enric Magoo, que ens va mostrar
el vessant més familiar de
l’il·lusionisme, i d’Isaac Jurado, que ens va fer riure
d’allò més amb uns trucs
realment sorprenents. La
nit va acabar amb la cirereta del dia: una sessió d’hipnotisme a càrrec de Jeff
Toussaint. Sens dubte, una
tarda ben entretinguda. I
diumenge va ser el torn del
Mag Struc per acabar de
passar un cap de setmana

ple de màgia!
Volem agrair les facilitats
donades per l’Institut dels
Pallaresos, i la seva bona
predisposició a l’hora de
cedir-nos les seves installacions, fet que va evitar
que el festival s’hagués de
suspendre a causa del mal
temps.

pujar sobre una pilota, uns
patins o unes xanques.
Va ser tot un goig veure la
Font de la Mina plena a vessar de nens, joves i grans, i
les cares d’il·lusió dels més
petits gaudint de malabarismes, jocs de mans, trucs i
espectacles ben variats.
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ACTIVITATS

pReseNtaCIÓ DeLs NoUs eqUIpameNts DeL CLUB patÍ fÈNIx
El divendres 30 de novembre, al Centre Jujol dels Pallaresos, el Club Patí Fènix va presentar el que seran els seus
nous equipaments per a la temporada 2018/2019. Aquest
club del nostre poble, que competeix al màxim nivell català
i espanyol en el patinatge de velocitat en línia, ha aconseguit grans èxits en la seva curta però reeixida història.
El seu palmarès és molt divers, ja que inclou des de campio-

ampLIaCIÓ De L’ofeRta
espoRtIVa I soCIaL aLs
paLLaResos
El mes de juny passat es va constituir als Pallaresos el Club
Patí Quimera, que neix amb l’objectiu d’ampliar l’oferta
esportiva per als veïns i veïnes del nostre poble. Amb aquest
club es dona resposta a la demanda de nous esports relacionats amb el món dels patins, tant en l’àmbit individual
com d’equip, ja que el patinatge és cada vegada més popular,
amb modalitats com el patinatge artístic, el solo dance, l’hoquei sobre patins i el patinatge en línia. L’objectiu és que,
amb una oferta única i diferencial, els Pallaresos es converteixi en un poble de referència a la comarca.
El CP Quimera dels Pallaresos és un club amb una gran arrel associativa i que vol treballar l’esport des de la base,
amb la implantació d’un projecte esportiu integral, professional, lúdic i pedagògic.
Us animem a conèixer un club que ha començat amb empenta i que vol continuar en aquesta línia de fer que el nostre poble pugui continuar gaudint d’una bona oferta esportiva.

nats i subcampionats de Catalunya (2017 i 2018) fns a molts
i diversos podis a la Lliga Catalana en totes les categories en
què competeix.
Aquesta temporada es presenta com un repte per a aquest
club, que cada any treballa per millorar els seus resultats
però, sobretot, per oferir la possibilitat de practicar al nostre poble un esport poc habitual.
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L’aJUNtameNt pRepaRa eL pRogRama
D’aCtIVItats De La saLa poLIVaLeNt
Amb el món del futbol ubicat al camp municipal i gestionat de manera excel·lent pel Club de Futbol Base Els
Pallaresos, ara toca donar vida al nou equipament esportiu intentant que s’hi facin tota mena d’activitats des
del minut zero.
Des de l’Ajuntament estem tractant d’omplir els horaris
amb activitats esportives, lúdiques i culturals, per aconseguir que el màxim nombre de veïns i veïnes puguin
gaudir del nou equipament i que tingui una ocupació
sostenible.

L’hUmoR D’eN NapI

L’objectiu és que l’equipament ofereixi un ventall ampli
d’opcions dirigides a tots els pallaresencs, i que parallelament es gestionin activitats puntuals de caire cultural i lúdic i es planifiquin les activitat esportives del dia
a dia de bàsquet, futbol sala, gimnàstica rítmica o patinatge en tots els vessants, uns esports que fomenten el
desenvolupament motor i psicològic a través de valors
educatius com el respecte, l’esportivitat i el treball en
equip.
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ACTIVITATS

AGENDA DE FESTES DE NADAL

DESEMBRE
DIA 21, divendres,

a les 6 de la tarda, a l’església
Costa Daurada. CONCERT DE NADAL, a càrrec de
l’Escola de Música dels Pallaresos.

DIA 22, dissabte, a les 12 del migdia, a l’envelat de
festes. Concert de l’Orfeó de la URV. El seu repertori
inclou obres de diferents èpoques i estils, passant per la
cançó popular d’arreu del món, estàndards i musicals.
El curs 2017-2018 l’Orfeó va participar, amb altres cors
de la ciutat de Tarragona, en l’espectacle Queen in concert, que es va fer al Teatre Tarragona, i també al cicle de
concerts “El cor a la veu”.
DIA 23, diumenge, de les 11 a dos quarts de 2 del

migdia, i de les 5 a les 8 de la tarda a L’ENVELAT
DE FESTES. INFLABLES! Vine a passar-t’ho pipa a la
carpa de festes. Tindrem imflables perquè no paris de
jugar i riure.

DIA 24, dilluns, a les 12 del migdia, a l’envelat de
festes. Tió de Nadal! El tió gegant de Nadal arribarà
perquè els més petits el facin cagar. Dos pastorets ens
explicaran la història del tió i en cantarem la cançó.
DIES 27, dijous, i 28, divendres, de les 11 del matí a

la 1 del migdia, a l’envelat de festes. NO EM COMPRIS: ADOPTA’M. Els dies 27 i 28, de les 11 del matí
a la 1 del migdia, l’associació Entre Gats organitza una
jornada d’adopció de gossos i gats. Durant la jornada
s’instal·larà un panell amb fotografies dels animals que
estan en situació d’adopció i s’explicarà quina és la labor
que du a terme aquesta entitat i com els pots ajudar.

DIA 27, dijous,

a les 6 de la tarda, a l’envelat de
festes. ESPECTACLE INFANTIL amb els MÉS TUMÀCAT. Els MÉS TUMÀCAT ens hem proposat acabar
amb l’avorriment del món. Hi hem afegit imaginació,
globus gegants, danses d’animació i músiques de creació pròpia per fer de la nostra fórmula un espectacle
on petits i grans viureu una hora de viatges al·lucinants,
ganyotes impossibles, pessigolles i tempestes de confeti!

els desitjos de tots els nens i nenes dels Pallaresos, per tal
que els REIS MAGS D’ORIENT vinguin ben carregats
de regals!

Dia 31, dilluns, a partir de les 9 del vespre, a l’envelat
de festes. Sopar de Cap d’Any amb càtering. El sopar se
servirà a les 10. A partir de mitjanit i després de les
campanades, revetlla amb l’ORQUESTRA MITJANIT
i, seguidament, DISCOMÒBIL.
Entrada: adults amb càtering, 25 €; infantil amb càtering,
10 €.
A partir de les 12 de la nit es podrà accedir a la carpa. Entrada: adults, 12 €; menors de 16 anys, gratuït.
Data límit de venda de tiquets: divendres 28 de desembre.

pRograma festes

GENER
DIA 2, dimecres, de les 9 del matí a la 1 del migdia, a

l’envelat de festes. MASTERCHEF. Per a nens i nenes
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8 €
Abonament: 20 €
Col·labora: Fundació en Xarxa

DIA 3, dijous, de les 9 del matí a la 1 del migdia, a
l’envelat de festes. ESCAPE ROOM. Per a nens i nenes
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8 €
Abonament: 20 €
Col·labora: Fundació en Xarxa
DIA 4, divendres, de les 9 del matí a la 1 del migdia, a
l’envelat de festes. JOCS GEGANTS. Per a nens i nenes
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
Preu dia: 8 €
Abonament: 20 €
Col·labora: Fundació en Xarxa

DIA 5, dissabte, de les 6 a les 7 de la tarda. Arribada

DIA 28, divendres, a un quart de 6 de la tarda, a l’envelat de festes. ESPECTACLE INFANTIL: Risotemagia. A la mitja part oferirem berenar per a tots els nens. I
a la segona part tindrem l’espectacle Vidi, el antimago.

de SS. MM. ELS REIS MAGS D’ORIENT a l’Ajuntament, on saludaran la població. Acte seguit, l’alcalde oferirà les claus màgiques del poble perquè a la nit puguin
entrar a totes les cases per deixar-hi els seus regals. Posteriorment, ofrena al Nen Jesús a l’església parroquial i,
seguidament, recorregut fins a l’envelat, on faran lliurament dels primers regals als nens i nenes del municipi.

Dia 29, dissabte, entre les 11 del matí i la 1 del mig-

DIA 11, divendres, a les 9 de la nit, a l’envelat de fes-

dia, al vestíbul de l’Ajuntament. El PATGE REIAL recollirà, al vestíbul de l’Ajuntament, totes les cartes amb

tes. SOPAR DE MOTXILLA (prèvia reserva de taules a
l’Ajuntament, amb un màxim de 400 persones) per tal
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que tothom pugui gaudir del sopar i de la música. Data
límit de reserva de cadires: dimarts 8 de gener.
A dos quarts d’onze de la nit, a l’envelat de festes.
Ens acompanyarà la música dels grups SAL 150 i READY TO ROCK! No t’ho perdis, vibraràs de valent!

DIA 12, dissabte,

a les 7 del vespre, a l’envelat de
festes, CONCERT DE TARDA AMB L’ORQUESTRA
MELODIA. I a les 9 de la nit, SOPAR DE MOTXILLA
(prèvia reserva de taules a l’Ajuntament, amb un màxim
de 400 persones) per tal que tothom pugui gaudir del
sopar i del ball. Data límit de reserva de cadires: dimecres 9 de gener.
I a dos quarts d’11 de la nit, revetlla amb l’ORQUESTRA MELODIA. Vibrarem amb la seva música, i seguirem amb discomòbil per ballar fins a la matinada.

DIA 13, diumenge, a les 12 del matí, a l’envelat de
festes. Audició i ballada de sardanes a càrrec de la COBLA REUS JOVE, amb la col·laboració de l’Associació
de Jubilats dels Pallaresos. I a les 18 hores, sessió de
CINEMA INFANTIL.
DIA 17, dijous, de les 6 de la tarda a dos quarts de 10
de la nit, a l’envelat de festes.
FESTA D’HIVERN QUIMERA: ROLLER DANCE &
#ENJOY SNACK&LUNCH.
Celebra la Festa Major d’hivern dels Pallaresos de la millor manera: amb patins i ballant! Vine, posa’t els patins,
balla i prepara’t per jugar amb nosaltres mentre gaudeixes d’un Snack&Lunch especial per a l’ocasió.
Preu: 5 € (cal comprar el tiquet a l’Ajuntament)
Col·labora: Club Patí Quimera
DIA 18, divendres, a les 9 de la nit, a l’envelat de fes-

tes. SOPAR DE MOTXILLA (prèvia reserva de taules a
l’Ajuntament, amb un màxim de 400 persones), perquè
tothom pugui gaudir de sopar i ball. Data límit de reserva de cadires: dimarts 15 de gener. I a dos quarts
d’11 de la nit, RUBEN’S. Música i diversió per la Festa
Major. Música d’aquí, amb les cançons més actuals, les
més mogudes i les de tota la vida, per passar una nit de
gresca amb amics i família.

DIA 19, dissabte, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. CAMPANYA
DE DONACIÓ DE SANG. Demostrem una vegada més
que som un poble solidari!
A partir de les 5 de la tarda, a l’envelat de festes.
Quarta edició de la cercavila “Porta el teu gegant i
balla”, amb la COLLA GEGANTERA.

De les 6 a les 8 de la tarda, a l’envelat de festes. Tallers i jocs tradicionals amb la COLLA GEGANTERA.
Grans i petits participarem d’una tarda plena de diversió.
A les 8 del vespre. CORREFOC. Cercavila a càrrec del
Ball de Diables dels Pallaresos.
A les 9 de la nit, a l’envelat de festes. SOPAR DE
MOTXILLA (prèvia reserva de taules a l’Ajuntament,
amb un màxim de 400 persones) perquè tothom que vulgui es pugui quedar a sopar. Data límit de reserva de
cadires: dimecres 16 de gener.
A les 10.30 de la nit. LA BANDA DEL COCHE ROJO.
Música i diversió per la Festa Major. Música d’aquí, amb
les cançons més actuals, les més mogudes i les de tota la
vida, per passar una nit de gresca amb amics i família.

DIA 20, diumenge
Festivitat del nostre patró, Sant Sebastià

A partir de les 11 del matí. Seguici des de l’Ajuntament
i fins a l’església a càrrec del Ball de Diables dels Pallaresos, la Colla Gegantera i el Pubillatge. A les 12 del migdia, a l’església parroquial. Missa de Sant Sebastià, el
nostre patró.
A partir de les 12 del migdia, a l’envelat de festes.
Ens acompanyarà el DJ SAMUEL EME, que ens farà
vibrar amb la seva música. Podreu gaudir d’una tapa de
fideuada, prèvia reserva a l’Ajuntament. Tiquet: 1 €. Els
diners recaptats aniran destinats a col·laborar amb l’associació Càritas Interparroquial Els Pallaresos, Perafort
i Puigdelfí. Data límit de venda de tiquets: dijous 17
de gener.
A dos quarts de 8 del vespre, a l’envelat de festes.
LO PAU DE PONTS. Pau Pinós i Bergé, més conegut
pel nom artístic de Lo Pau de Ponts, és un cantautor de
Ponts (Noguera). El jove músic publica al seu canal de
YouTube les seves cançons i paròdies. Des del 2018 forma part de l’equip del Fricandó matiner. Tenim riures assegurats, no t’ho perdis!

DIA 26, dissabte, a les 12 del migdia, a l’envelat de
festes. EXHIBICIÓ DE KARATE KYOKUSHIN INFANTIL.
Col·labora Club Karate Yondan Dojo.
AQUESTA PROGRAMACIÓ POT ESTAR
SUBJECTA A CANVIS.
TROBAREU MÉS DETALLS DELS ACTES
AL NOSTRE WEB
http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat
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URBANISME I SERVEIS
pIsta De paLLaResos paRk
Tal com es va comentar al número anterior, la zona annexa
a la pista poliesportiva de Pallaresos Park ja té la pavimentació enllestida. Pròximament, el personal que fa les feines de
paleta de la Brigada Municipal començarà les obres d’edificació d’un nou local.

oBRes eN La xaRxa D’aIgÜes
feCaLs
Durant aquest mes d’octubre han començat les obres per
substituir l’actual canonada de sortida d’aigües fecals de Pallaresos Park, que anava bombada fins a la bassa de connexió
existent a la sortida del poble, per una de nova redimensionada que anirà directament a connectar amb el baixant que
va fins a la depuradora d’aigües residuals de Sant Salvador.
D’altra banda, a Hostalets l’actual estació de bombament es
desplaçarà uns 80 metres més avall i se’n farà una de nova.
Aquestes obres tindran un cost aproximat de 300.000 euros,
que assumirà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

peDRegaDa
El 20 de novembre passat el nostre poble va ser víctima d’un
altre fet meteorològic poc habitual, una forta pedregada
acompanyada de pluja i vent. Aquesta vegada no va ser el
vent el causant del problema, sinó una pedregada espectacular i força estranya, ja que va caure pedra en punts molt
concrets i amb una força i una quantitat poc habituals. Un
cop més, la Brigada Municipal va respondre de manera immediata davant aquest fet i va netejar diversos carrers que
havien quedat tallats pel gruix de pedra acumulada, de manera que la circulació viària va quedar totalment restablerta
al cap de poques hores dels fets en qüestió.

VaNDaLIsme
Un cop més hem de mencionar l’increment del vandalisme
al nostre poble. Els costos d’aquestes malifetes són més que
considerables i volem demanar l’ajut de tots els veïns i veïnes per intentar reduir-les al màxim. Recordeu que el telèfon del servei de vigilants és el 616 028 099, i en cas de no
rebre resposta, podeu trucar al 112.
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pINtaDa De passos De
VIaNaNts
Durant els mesos d’octubre i novembre es va renovar la senyalització viària de molts dels nostres carrers, que van poder provocar alguna molèstia a l’hora de transitar amb vehicles. Com sempre en aquests casos, us demanem paciència,
ja que es fa en benefici de la nostra seguretat.

saLa poLIVaLeNt
De mica en mica la Sala Polivalent ja va prenent forma.
El 27 de novembre passat va arribar el primer dels dos
transports especials amb l’estructura de l’edificació. Ja
queda menys!

toRNaDo
El 14 d’octubre passat, cap a les deu de la nit, el nostre poble
va patir unes fortes pluges i ventades. Més concretament a
la urbanització Pallaresos Park, es va produir un fenomen
poc habitual a les nostres contrades: un tornado que va
provocar destrosses en habitatges, arbrat i mobiliari urbà.
Diversos carrers de la urbanització van quedar aïllats, i els
veïns es van quedar sense la possibilitat d’entrar ni de sortir
degut a la caiguda de nombrosos arbres.
Pocs minuts després d’un quart d’onze, el personal de la Brigada Municipal ja estava mobilitzat. Equipats amb motoserres i sota una forta pluja, van començar a tallar arbres
per poder obrir els carrers davant la possibilitat que calgués
fer assistències bàsiques d’emergència. A més, dos camions
de bombers van acudir a la zona de manera immediata i van
agafar el pes del treball d’obrir carrers.
D’altra banda, el personal de la Brigada Municipal, l’alcalde,
Josep Nolla, i el regidor d’Urbanisme, Xavier Marcos, van
continuar fent tasques urgents per resoldre les incidències provocades pel temporal arreu del poble, i sobre les tres
de la matinada es va donar per controlada la situació. Des
d’aquestes línies volem agrair al cos de bombers la seva intervenció ràpida i eficaç.

NoVa ReCoLLIDa D’aIgÜes
pLUVIaLs aL CemeNtIRI
Sempre que plovia, entrava força aigua per la nova porta
d’accés al cementiri municipal, la qual feia malbé l’interior i
provocava problemes com ara escorrenties i fang. Per solucionar el problema, s’han fet obres de canalització d’aquestes aigües pluvials, que van acabar a finals d’octubre.
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MILLOREM L’ENTORN
maNteNImeNt DeLs NostRes
aRBRes

S’han iniciat els treballs de retirada d’alguns exemplars,
i de poda de reducció de capçada d’altres, segons les ﬁtxes presentades per l’empresa Moix, encarregada de fer
l’estudi de l’estat de l’arbrat presentat a l’Ajuntament.
En primer lloc, actuarem en els arbres que hi ha a l’Escola Arquitecte Jujol i a la Font de la Mina, ja que es
tracten com a punts especials d’alta diana degut al fet
que estan situats majoritàriament en espais habilitats
per a infants. I es continuarà a la zona del camp de futbol i al parc situat al costat de la llar d’infants, i també
en altres zones considerades en risc per la proximitat
a habitatges o carreteres. Ben aviat es durà a terme la
segona fase, que ﬁnalitzarà l’estudi de l’arbrat de totes
les zones verdes municipals.

eNtRe gats
Entre els compromisos adquirits per l’Ajuntament dels
Pallaresos amb l’associació
Entre Gats hi ha el de coordinar el treball transversal
entre els diversos departaments del consistori que
gestionen les competències
relatives a salut, medi ambient i ensenyament, entre
d’altres.
També el d’establir contactes amb la ciutadania resident a les zones on hi ha
colònies de gats, informar
la regidora de Medi Ambient i oferir la possibilitat

de participar en el seu control. Aquest any 2018 s’han
practicat 51 castracions (23
mascles i 28 femelles), a
més d’altres visites al veterinari per garantir la bona
salut dels gats que tenim al
municipi.
Aquesta associació també
col·labora amb l’institut
en campanyes de sensibilització sobre la protecció
animal, perquè els nostres
joves actuïn sempre amb
sensibilitat i respecte envers
els animals.

La pRoCessIoNÀRIa DeL pI
Atesa la necessitat que genera el fet de viure en un
municipi envoltat de boscos
i zones verdes pel que fa al
manteniment i el control de
la salut dels nostres pins, un
any més, des de la Regido-

ria de Medi Ambient, s’ha
contractat el Pla d’actuació
i prevenció de la processionària (eruga). Aquest tractament es basarà en una
aplicació per polvorització
amb canó de producte bio-

NoU LoCaL De CÀRItas

eL NoU espaI es tRoBa aL CasaL D’hostaLets
Molts han estat els espais
que han acollit de manera
provisional l’entitat Càritas
Els Pallaresos, Perafort i
Puigdelfí, que va iniciar la
seva activitat a la casa parroquial l’any 2014. Aviat es
va veure, però, que, per la
tipologia de l’edifici, es feia
molt difícil poder dur a terme aquest servei. Posteriorment, i gràcies a la veïna
Concepció Pons, que va cedir gratuïtament un local de
la seva propietat, es va traslladar durant més d’un any
a aquest nou espai. Més tard
es va ubicar a la Prolongació
del Raval, i també gràcies a

una altra col·laboració, la
de Núria Solé, els voluntaris
de Càritas van poder continuar desenvolupant aquesta
tasca.
Finalment, i a petició de la
regidora de Benestar Social, Inma Sánchez, es va
sol·licitar una nova ubicació
definitiva per poder continuar amb l’atenció a les famílies més desfavorides. Es
van valorar diferents espais
i finalment es va decidir
comprar dos mòduls prefabricats i ubicar-los a l’espai
enjardinat que hi ha al casal
d’Hostalets.
El nou espai, amb un cost fi-

nal de 8.207,43 €, disposa de
dues estances, un petit despatx destinat a l’acollida i
l’atenció a les persones –que
ofereix un ambient adequat
i amable que afavoreix la intimitat– i un magatzem per
a la classificació i la distribució dels aliments.

lògic, un procediment que
permetrà arribar a totes les
capçades dels pins i eliminarà la major part de la població d’erugues en els seus
primers estadis.

HA ESTAT NOTÍCIA
# NI UNa més
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers
les Dones, el 26 de novembre passat l’Ajuntament va dur
a terme la lectura del manifest consensuat amb diferents
administracions. En aquesta ocasió els encarregats de fer la
lectura van ser els regidors de l’equip de govern i de l’oposició.
En aquest manifest es va incidir en la necessitat de prevenir,
perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella, i d’exigir més recursos i més professionals
especialitzats. Reivindicava, així mateix, que cal avançar en
la construcció d’un model català d’abordatge de les violències sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot sortir.

agRaÏmeNts aLs CoL·LaBoRaDoRs
De CÀRItas INteRpaRRoqUIaL
Des de la seva constitució el gener del
2014, el grup de voluntaris de Càritas
Interparroquial Els Pallaresos, Perafort i Puigdelfí treballen amb l’objectiu
d’ajudar i atendre les famílies amb risc
d’exclusió social dels nostres municipis, d’acord amb els principis de compromís i esperit de servei envers els
més necessitats de les nostres comunitats, valors que inspiren l’ideari de Càritas. Un servei solidari que no hauria
estat una realitat sense la col·laboració
i l’ajut de tantes persones que ho han
fet possible.
Aprofitant l’oportunitat que ens ofereix la revista municipal, volem posar
de manifest el nostre reconeixement i
la nostra gratitud a tots els voluntaris i
voluntàries de Càritas, però també a les
entitats, els grups, les associacions i les
persones, la majoria anònimes, que collaboren desinteressadament dedicant
una part del seu temps a ajudar els altres, o aquelles que ho fan realitat amb
la seva aportació material o monetària
per a l’adquisició d’aliments de primera necessitat, sense les quals no hauria
estat possible oferir aquest servei. Des
de Càritas volem fer una menció especial, per la seva col·laboració i generosa

participació en les activitats que s’han
dut a terme al llarg d’aquests anys, de
les següents persones i entitats:
– L’Ajuntament dels Pallaresos, per
l’organització de la festa de Sant Isidre, així com la Brigada Municipal,
pel seu suport logístic.
– Els veïns i veïnes, les empreses, les
entitats i els establiments dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfí, pels regals
del sorteig de la festa de Sant Isidre.
– Les senyores Núria Solé i Concepció Pons, per la cessió generosa del
seu local per poder ubicar-hi el magatzem de Càritas i fer el lliurament
d’aliments als usuaris.
– A l’Associació de Jubilats dels Pallaresos, la Colla Gegantera, el Ball de
Diables i la Penya Barça dels Pallaresos per la seva col·laboració i participació en les diferents campanyes de
recollida d’aliments.

– El Club de Futbol Base dels Pallaresos, per les campanyes de recollida
d’aliments.
– La monitora de zumba i el seu equip,
per la col·laboració en la masterclass
de la Festa Major.
– L’alumnat voluntari de l’Institut dels
Pallaresos, per la seva col·laboració
en el Gran Recapte d’Aliments.
– Els establiments que faciliten durant
tot l’any la recollida d’aliments.
– Les escoles Arquitecte Jujol i Sant
Sebastià, per col·laborar en diferents
accions durant l’any.
– La Llar de Colors, que cada any participa en aquesta campanya de recollida d’aliments.
– I per extensió, totes aquelles persones voluntàries que any rere any collaboren i participen en la recollida
d’aliments del Gran Recapte.
A tothom, MOLTES GRÀCIES! Seguirem necessitant el vostre ajut, tant
pel que fa a nous voluntaris com a la
col·laboració solidària de les persones, entitats i associacions dels nostres
pobles. Treballarem tots junts amb la
nostra gent i per la nostra gent.
Grup de voluntaris i voluntàries de Càritas Interparroquial
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HA ESTAT NOTÍCIA
BIBLIoteCa mUNICIpaL meRCÈ RoDoReDa
Aquest mes de novembre el
Departament de Cultura de
la Generalitat ha publicat
el balanç del 2017 sobre el
Sistema de Lectura Pública
de Catalunya. Són dades
molt positives que ens indiquen que l’equipament cultural més ben valorat són
les biblioteques públiques, i
que la meitat de la població
de Catalunya ja disposa del
carnet d’usuari.
Les dades de la Biblioteca
Municipal Mercè Rodoreda
segueixen la línia dels indicadors d’aquest balanç, ja
que s’han expedit gairebé
500 carnets d’usuari, cosa

que representa més del
10 % de la població censada
dels Pallaresos. És una dada
molt significativa, ja que cal
tenir en compte que aquells
que tenen el carnet d’altres
biblioteques no en necessiten un de nou. A més a més,
la biblioteca ha augmentat
el nombre de visites diàries
en aquests darrers mesos i
el préstec del seu fons s’ha
vist incrementat notablement, així com els serveis
d’informàtica o els de connexió a la wifi.
Al novembre vam reprendre
el projecte “La maleta de la
biblioteca” amb la llar d’in-

fants municipal, Llar de Colors. I s’està treballant per
acostar la biblioteca a les
escoles del municipi.
També estan en ple funcionament els tres clubs de
lectura: el de novel·la per a
adults, “Llegir el Teatre” i
“Book Young” per a joves de
13 a 14 anys.
Així mateix, enguany hem
commemorat l’Any Manuel
de Pedrolo i l’Any Pompeu
Fabra amb diversos actes
destinats a públics de diferents edats. L’espectacle infantil Fem salut va ensenyar
als infants la importància
de la higiene, l’alimentació

i l’esport per al seu creixement. I la Rat Cebrian va ser
l’encarregada del contacontes de la tardor.
I continuarem treballant
perquè la declaració d’amor
del gran escriptor Jorge
Luis Borges sigui una realitat al poble dels Pallaresos:
“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”.
Segons el Balanç 2017 sobre el Sistema de Lectura
Pública de Catalunya, durant el 2017 es van inscriure 169.275 nous usuaris a
les biblioteques catalanes.

espeCtaCULaR INICI De
tempoRaDa DeL CLUB fUtBoL
saLa INteR eLs paLLaResos

eL CLUB JUDo eLs paLLaResos
CeLeBRa La pRImeRa gaLa DeLs
pRemIs estUDokas 2018

Els Pallaresos compta des de fa uns mesos amb un nou club
esportiu que competeix a la Primera Divisió Catalana de
futbol sala i que ha iniciat la lliga d’una manera immillorable, amb un ple de victòries aconseguides en les cinc primeres jornades que li permeten encapçalar la classificació
en solitari.
També s’ha creat un segon equip que competeix a la Segona
Divisió Catalana, i que, després de disputar-se les quatre jornades inicials, ocupa una meritòria tercera posició.
El primer equip, a l’espera de la fi de les obres del nou pavelló esportiu, juga els partits com a local al pavelló de la
Pineda, mentre que el segon equip juga els diumenges a la
tarda a l’Escola Sant Sebastià del nostre municipi.
La Regidoria d’Esports us desitja molts èxits!

El diumenge 2 de desembre, al Centre Jujol dels Pallaresos,
es va celebrar la primera edició dels Premis Estudokas, que
convoca el Club Judo Els Pallaresos. L’objectiu dels guardons és premiar els judokes que lluiten cada dia per aconseguir l’excel·lència tant en el estudis com en els resultats
esportius.
Aquest reconeixement pels mèrits esportius i acadèmics
es va repartir de la següent manera. En la categoria aleví,
el guanyador va ser Isaac Márquez, i en segon lloc va
quedar Brian Arqués. I en la categoria júnior la guanyadora va ser Marina Garriga i Carlos Velasco va quedar
finalista.
També es va fer un reconeixement especial a Juan Blanco
per la seva col·laboració i implicació en les activitats de judo
del club pallaresenc.
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aCtes De L’assoCIaCIo De JUBILats DeLs paLLaResos
El dia 2 d’octubre la Regidoria de Gent Gran, juntament
amb l’Associació de Jubilats,
va celebrar per segon any
el Dia Mundial de la Gent
Gran. Primer, a la Residència Nostrallar, es van lliurar
unes plaques d’homenatge
a dos dels pallaresencs i pallaresenques de més edat del
municipi. I posteriorment,
al pati del Centre Jujol, es
va oferir un berenar per als
membres de l’Associació.
L’acte va ser amenitzat pel
conjunt musical de la família Toldrà.
El Consell Comarcal del
Tarragonès va organitzar
el 19 d’octubre a Constantí un acte dedicat als jubilats, que van poder gaudir
d’una representació teatral
i un dinar. La trobada va
concloure amb una animada sessió de ball. Més de
300 jubilats d’arreu de la
comarca es van reunir al
pavelló d’aquesta població,
que va quedar petit.
Com no podia ser d’altra

manera, el 31 d’octubre es
va celebrar la tradicional
castanyada al local social
de l’Associació de Jubilats,
amb un sopar de motxilla, panellets, castanyes i vi
dolç. Igualment, el primer
de novembre van dipositar
un ram de ﬂors al cementiri
per honrar i recordar tots els
difunts traspassats al nostre
municipi.
El 12 de novembre, dins del
cicle de xerrades que organitza l’Associació de Jubilats, la farmacèutica del
poble, Amor Serramià, en
va impartir una amb el títol
“Què cal saber del dolor”. La
xerrada va ser un èxit, ja que
hi van assistir una seixantena de persones, que van
mostrar un gran interès per
aquest tema.
I ja per acabar amb el seguit
d’activitats, els dies 17 i 18
de novembre els jubilats van
visitar Peníscola per gaudir
d’un cap de setmana de descans. Tot i les pluges del viatge, la sortida va servir per

passar un cap de setmana
en bona companyia i divertiment per als viatgers.
Agraïm la col·laboració de
l’Associació de Jubilats amb
l’Ajuntament, i sobretot per
la seva bona predisposició
i per totes les activitats que
organitzen. Gràcies.

#eLspaLLaResosamBLamaRato
Un any més, i ja és el tercer, els Pallaresos, els seus
veïns i veïnes i les seves entitats, participen en el projecte solidari de La Marató
de TV3. Aquest any 2018 la
campanya tracta el tema del
càncer, i el seu lema és “La
investigació dona vida”.
L’objectiu de La Marató és
recaptar recursos econòmics per a la investigació
científica de malalties. La
d’enguany, el càncer, és la
primera causa de mort a

Catalunya entre els homes
i la segona entre les dones.
Cada dia moren 28 persones de càncer, és a dir, més
de 10.000 persones a l’any,
però els experts calculen
que més del 40 % dels càncers es poden prevenir si
seguim unes pautes de vida
saludable.
Des del 1992, TV3, com a
televisió pionera, recapta
amb la campanya una mitjana de set milions d’euros
i hi interactuen uns tres mi-

lions de persones, entre les
quals s’inclouen els veïns
i veïnes del nostre poble.
Amb un programa confeccionat per les entitats
municipals, amb una sèrie d’activitats variades
i per a tots els gustos i
totes les edats, es pretén
oferir a la ciutadania diverses possibilitats de
col·laborar de manera
solidària en una bona
causa. Els Pallaresos
solidari!
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EL NOSTRE AJUNTAMENT
LLIURameNt DeL xeC NaDÓ
El dimarts 27 de novembre
l’Ajuntament va lliurar els
xecs nadó dels tres primers
trimestres d’aquest any 2018.
Com és habitual, l’acte va tenir lloc a la Sala de Plens del
consistori i va comptar amb
la presència d’algunes de les
famílies dels infants nascuts
al nostre municipi durant

aquest any. La regidora de
Benestar Social i l’alcalde
van ser els encarregats de
rebre les famílies que van assistir a l’acte i entregar-los el
xec. Enguany s’han atorgat
set xecs nadó, per un import
total de 1.050 €, i se n’han
desestimat set més perquè
incomplien les bases.

NIt DeL tURIsme
El dijous 22 de novembre vam assistir a la Tarraco Arena
Plaça a la celebració de la 28a Nit del Turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre. Durant la gala, es va
destacar la importància de la qualitat, la innovació i l’especialització com els factors clau en el creixement del sector
turístic a la nostra demarcació.
També es van entregar els premis Costa Daurada i Jordi
Cartanyà, que valoren i reconeixen les iniciatives més rellevants en promoció turística.
La gala ens va servir per poder establir sinergies en diferents
àmbits i sectors que poden afavorir en un futur el model
turístic que volem per als Pallaresos.

aJUts esCoLaRs
Dins del marc de les subvencions per
als escolars del municipi, i segons les
bases publicades a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS, exp.

323638), convocatòria publicada al
aquests ajuts:
€
BOPT número 229, de data
25 famílies 5.436,73
ts llibres
€
13 de desembre de 2017, el Aju
5
3,0
57
ílies
ts excursions 5 fam
curs 2017/2018 s’han obtingut Aju

eL NoU CoNsULtoRI LoCaL DeLs paLLaResos
Tots tenim ganes de poder disposar ben aviat
del nou Consultori Local.
Ara mateix ja és quasi
una realitat, i anem veient
com, de mica en mica, el
nou edifici va prenent forma.

L’Institut Català de la Salut es fa càrrec tant de la
construcció de l’edifici
com del material quirúrgic del centre. No obstant,
hi ha un endarreriment
pel que fa a la dotació dels
equipaments del consul-

tori (cortines, taules, cadires…), que van a càrrec
de la Generalitat, per les
conseqüències que va tenir en la gestió de la despesa pública l’aplicació de
l’article 155.
Municipis com la Canonja

i la Pobla de Montornès
es troben en la mateixa
situació que nosaltres. Esperem que aquest primer
trimestre de l’any 2019
puguem disposar finalment dels serveis del nou
consultori.
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La realitat de l’IBI: una rebaixa del 17 %
durant els anys 2018-2019
El 31 d’octubre passat, el Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos va aprovar, entre altres punts de l’ordre del dia, les ordenances fiscals per a l’exercici 2019. Aquesta proposta preveu
la congelació de tots els impostos i la baixada d’alguns
IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) d’una determinada tipologia, però, sobretot, una rebaixa important
de l’IBI, fins a deixar el coeficient municipal en el 0,70 %.
La proposta de congelar i rebaixar els impostos municipals,
impulsada per la Regidoria d’Hisenda, es va aprovar amb els
vots a favor del PDeCAT, ICV, ERC, IP i PP. Van votar-hi en
contra els regidors del PSC.
Com es pot observar a la taula que acompanya aquest article, els Pallaresos va patir una forta pujada del coeficient municipal durant els primers anys de la legislatura del PSC-PP (anys 2012 i 2013, amb un coeficient de
fins al 0,97 %). D’altra banda, l’anterior alcalde, del PSC,

en data 13 de febrer de 2013 (registre de sortida de
l’Ajuntament 198/2013) va sol·licitar la revisió del valor
cadastral de tots els habitatges del municipi, acollint-se
al Reial decret llei de 29 de desembre, aprovat pel Govern
del PP, una decisió que va fer que s’incrementés el valor
de les cases i, consegüentment, els impostos que hi estan
vinculats.
Finalment, us informem que en les darreres setmanes molts
veïns i veïnes han rebut liquidacions d’IBI, emeses per
BASE, amb un retroactivitat dels quatre últims anys.
Cal dir que corresponen a una acció de l’Agència Tributària espanyola, a petició del Govern del PP, amb l’objectiu de regularitzar les construccions, ampliacions i piscines
no declarades legalment. En tot cas, es tracta d’una decisió
de l’Agència Tributària, respecte a la qual l’Ajuntament no té
competències, atès que és un tribut compartit amb l’Estat.

TIPUS IMPOSITIU D’IBI PALLARESOS		

TIPUS D’IBI EN ALTRES MUNICIPIS	

Any

Municipi

Tipus IBI

2011
0,887 %
2012
0,975 %
2013
0,975 %
Legislatura 2011-2015
2014
0,887 %
Govern PSC-PP
2015
0,887 %
		
2015
0,887 %
2016
0,887 %
2017
0,887 %
Legislatura 2015-2019
2018
0,850 %
Govern actual
2019
0,700 %

EXEMPLES REALS D’habitatges DELS PALLARESOS	
		
Valor cadastral
IBI 2019

13.148,39 €
40.015,76 €
55.314,48 €
68.085,84 €
78.840,43 €
84.689,70 €
99.405,77 €
123.896,49 €
147.546,23 €
193.530,71 €

92,04 €
280,11 €
387,20 €
476,60 €
551,88 €
592,83 €
695,84 €
867,28 €
1.032,82 €
1.354,71 €

Estalvi rebut
IBI 2019,
respecte al 2017

22,35 €
68,03 €
94,03 €
115,75 €
134,03 €
143,97 €
168,99 €
210,62 €
250,83 €
329,00 €

Els Pallaresos
Vila-seca
Vilabella
Vilallonga del Camp
La Canonja
Valls
Tarragona
Reus

Tipus IBI

0,70 %
0,76 %
0,80 %
0,83 %
0,84 %
0,93 %
0,95 %
0,95 %

Nou parc de ‘workout’
als Pallaresos
Els Pallaresos ja disposa d’un nou espai destinat a l’esport. El nou equipament esportiu s’ubica al costat de la pista esportiva de l’avinguda Onze de Setembre. El workout
és un nou moviment socioesportiu basat a entrenar-se al
carrer, usualment en parcs i espais públics, utilitzant el
propi cos i qualsevol objecte de l’entorn.
Aquest nou equipament és una de les moltes millores
efectuades dins l’àmbit esportiu al municipi, seguint la
política de la Regidoria de voler acostar l’esport als ciutadans per contribuir a mantenir una vida saludable.
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PROPERAMENT

CasaL De NaDaL DeLs
paLLaResos aL geNeR 2019

Dates de realització: 2, 3 i 4 de gener.
La proposta que hem preparat consisteix en unes activitats a
mig camí entre un Parc i un Casal de Nadal, entenent com a
Parc de Nadal una proposta per dies en què els participants
poden escollir el dia que hi volen assistir, segons els seus
gustos i preferències.
La dinàmica diària serà oferir una activitat estrella que pugui atreure els infants, i a més durant 4 hores podran fer
més activitats: jocs de presentació, de fer grup, dinàmiques,
petits tallers…
Aquest Casal es farà a la carpa de festes per trencar amb la
dinàmica escolar, i oferirà als nens i nenes un espai diferent
on poder passar-s’ho bé amb altres infants del municipi, i
també hi haurà una activitat amb les famílies per poder fer
vincles l’últim dia.

setmaNa JoVe aLs paLLaResos maLBaRatameNt aLImeNtaRI
Del 19 al 24 de febrer del 2019 està previst que tingui lloc
la Setmana Jove dels Pallaresos. Durant aquestes dates es
duran a terme activitats dirigides al jovent del municipi, amb
tallers pràctics i xerrades preventives sobre hàbits saludables
i de consum a l’Institut del municipi, i que acabarà amb
una sortida jove a la neu (la qual ja es va dur a terme l’any
passat amb molt d’èxit).
La novetat d’enguany són, doncs, les activitats diverses
que s’oferiran al llarg de la setmana. A part de l’experiència,
que ja resulta interessant en si per la novetat que comporta
per als joves i perquè incentiva la interacció entre el jovent del
municipi, un altre dels objectius de la Setmana Jove és la informació i la prevenció de conductes poc saludables o de risc.
Tot plegat és possible gràcies a la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès, que
reben també el suport de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

Proposta de campanya per
frenar el malbaratament
alimentari en el marc de la
prevenció de residus
Del total de residus municipals que es generen a Catalunya, 1,8 milions són fracció
orgànica, és a dir, restes de
menjar, dels quals 262.000
tones són aliments malbaratats. Això correspon al 6,3 %
del total de residus municipals generats a Catalunya.
Per aquest motiu, iniciarem

una campanya amb la qual
volem presentar una proposta encaminada a combatre
el malbaratament alimentari i estendre la comprensió
d’aquest concepte entre la
població, i en particular entre els professionals del sector de l’alimentació.
En breu presentarem un projecte conjuntament amb els
municipis d’Altafulla i Torredembarra i l’entitat GETE
- Ecologistes en Acció.
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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.

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
Escola Sant Sebastià
Escola Arquitecte Jujol
Institut Els Pallaresos
Dispensari mèdic
Biblioteca Mercè Rodoreda
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
Parròquia Sant Salvador
Taxi Pallaresos
Oficina de Correus
Atenció al Ciutadà de la Generalitat
Servei d’Emergències de la Generalitat
Hospital Joan XXIII
Hospital Santa Tecla
Creu Roja (ambulàncies)
Centre de Gestió Cadastral
BASE (Gestió d’Ingressos Locals)
Servei d’Atenció a la Dona en
Situació de Violència Masclista
Farmàcies de guàrdia

977 26 06 25
977 61 05 39
977 62 71 24
977 62 72 03
977 61 07 62
977 62 65 45
977 52 29 27
639 049 934
606 999 800
977 62 72 96
012
112
977 29 58 00
977 25 99 00
977 22 22 22
977 24 58 00
977 25 34 03
900 900 120
www.coft.org

CaLeNDaRI De La DeIxaLLeRIa mÒBIL
HORARI: MATÍ: 9-13 h - TARDA: 16-19 h
MUNICIPI

GENER FEBRER

Els Pallaresos (Jardins I.)

MARÇ

ABRIL

19

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

18
16

Els Pallaresos (poble)

SET.

15
20

DES.

16

20

Els Pallaresos (Hostalets)

NOV.

19

16

Els Pallaresos (Park)

OCT.

21

17

21

CaLeNDaRI De ReCoLLIDa De VoLUmINosos
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SET.

OCT.

NOV.

DES.

16

13

13

10

15

12

10

16

12

16

13

11

17

14

14

11

16

13

11

17

13

17

14

12

18

15

15

12

17

14

12

18

14

18

15

13

22

GRUPS MUNICIPALS
eLs paLLaResos, UN poBLe petIt
oN hI passeN gRaNs Coses
Els Pallaresos és un poble petit, tranquil i
familiar, però això no significa que no hi
passin grans coses, i coses transcendents.
Fa unes setmanes, per exemple, vam tenir
l’honor de rebre la visita del Molt Honorable President de la Generalitat, Quim Torra.
El president tenia moltes ganes de visitar la
Casa Bofarull, un reclam turístic del qual
tots ens hem de sentir ben orgullosos, ja que
apropa al nostre municipi molts amants de
l’arquitectura modernista d’arreu del planeta. Els regidors Toni Tenorio i Maite Llonch
i l’alcalde, Pep Nolla, van tenir l’oportunitat d’acompanyar-lo en la seva visita i de
poder-lo conèixer una mica més. La seva
proximitat, la seva humanitat i la seva senzillesa ens van demostrar un cop més que
aquests valors modestos no allunyen en absolut les persones ni de la rellevància ni de
l’excel·lència.
Als Pallaresos hi tenim veïns com el Cesc
Obiol, que amb només sis anys s’ha proclamat campió de Catalunya de minimotos. El
Raúl Gómez, que podem considerar un heroi pel sol fet de ser bomber, però que a més
s’ha proclamat campió d’Europa d’aquatló. O els germans judokes Gerard i Marina
Garriga, campions estatals, l’Eloi Martínez,
la família Cabestany, el Víctor González, la
Laia Gabriel, l’Iker Córdoba, el Pol Ferré, i
un llarguíssim etcètera de persones properes, senzilles i lluitadores que han assolit
grans èxits tant personals com col·lectius.
Els Pallaresos i els seus veïns segueixen
també per aquest camí d’èxits, i es preparen
per viure grans millores i esdeveniments en
un futur immediat. Així, ja disposem de la
xarxa de fibra òptica a tot el municipi, i ben
aviat podrem beneficiar-nos de dos equipaments tan necessaris com reivindicats des
del PDeCAT, com són el nou centre mèdic i
la nova pista poliesportiva municipal.
Com us dèiem al principi, els Pallaresos és
un poble petit on hi passen i hi seguiran
passant grans coses. Però no només està en
mans de l’alcalde i dels regidors que continuï sent així. Cadascun dels veïns i veïnes
esteu cridats a participar activament en
aquest procés de millora, per fer que el nostre municipi continuï assolint aquells èxits i
reptes que es proposi.
Volem escoltar les vostres opinions, les vostres idees i les vostres propostes. Volem seguir construint un poble que doni resposta
a les necessitats de la seva gent, i per fer-ho
us recordem que els nostres canals de comunicació estan oberts a tots vosaltres, ja
sigui tant a través de les xarxes socials o del
correu electrònic com si ens trobem pel carrer, al camp de futbol o pels comerços del
poble o si ens veniu a trobar a l’Ajuntament.
Per vosaltres, per nosaltres, per tothom!
Grup Municipal del PDeCAT

eLs paLLaResos més aCtIU

som ComUNs

En el darrer any hem activat el nostre
poble. Fins ara havia estat un poble
mal anomenat ciutat dormitori, i el
principal objectiu del nostre grup era
canviar aquesta dinàmica. Els Pallaresos ha de ser un poble pensat amb i per
a la gent, on hi hagi una oferta cultural
i turística àmplia, on es doni la veu als
ciutadans per escollir allò que és important per al nostre municipi. I així
ho hem fet des de les nostres regidories. En els darrers mesos, sobretot, hem
pogut gaudir del primer festival de circ
i teatre de carrer, el primer festival de
màgia o la celebració de Santa Cecília,
entre altres esdeveniments. Amb tot
això hem aconseguit que els Pallaresos sigui visitat per més de 500 persones d’arreu del territori, fent valdre i
donant a conèixer el nostre patrimoni
turístic i cultural.
Però no només hem apostat per la cultura i el turisme. Ho hem fet també pel
patrimoni, recuperant un dels trams
de l’aqüeducte Augusta, que passa pel
municipi; per problemes tècnics, les
obres s’han hagut d’endarrerir, però
abans d’acabar l’any podrem gaudir
d’aquesta magnífica obra humana.
Hem completat també la segona fase
d’obres del cementiri. I hem apostat
per la participació ciutadana impulsant els pressupostos participatius. En
relació amb això, hem de saber fer autocrítica, i la faig, ja que el procés no
ha funcionat com m’hauria agradat,
és cert, però la feina feta serà de molta ajuda per poder millorar de cara al
futur, i que els ciutadans puguin decidir què volen fer amb els seus diners.
Esperem poder millorar-ho i que l’any
vinent esdevingui una proposta més
engrescadora.
Els nostres valors sempre han estat
compromesos amb la gent del poble,
donant un servei dins del nostre municipi per no haver de buscar-ho fora.
I així seguirem treballant tot el temps
que calgui, perquè no entenc la política si no és com un servei al poble. Les
portes del meu despatx sempre estaran
obertes a tothom, vingui d’on vingui,
sigui del color que sigui. Perquè el meu
únic objectiu és que els Pallaresos sigui un poble cada cop millor.
Us desitjo unes bones festes de Nadal!

A sis mesos més o menys de les properes eleccions municipals, us volem comunicar que el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds es presentarà
als pròxims comicis dins de Catalunya
en Comú. Dins la nostra candidatura
anirà agrupada gent d’Iniciativa, PSUC,
Podem i independents que vulguin donar suport al nostre programa, en el
qual ja estem treballant.
Des de la seva fundació, Catalunya en
Comú ha esdevingut un espai de trobada de les esquerres sobiranistes catalanes, on participen independentistes,
confederalistes i federalistes que mantenen diferents visions sobre quin ha de
ser el futur polític de Catalunya.
Som l’espai que més ha innovat les
formes de participació política, apostant pel mecanisme de primàries per
a l’elecció directa de tots els càrrecs de
direcció, elaborant el nostre programa
a través d’espais de deliberació oberts a
la ciutadania.
Considerem que la pluralitat és la nostra força principal. Som un espai que
reconeix i valora la diversitat organitzativa i ideològica dins dels acords que
configuren el nostre ideari polític. En
aquest sentit, existeixen dins de Catalunya en Comú diferents col·lectius que
expressen la pluralitat de visions dins
l’àmbit nacional, que han participat en
els processos d’elecció interna i formen
part dels òrgans de direcció. Estem
orgulloses d’aquesta diversitat, però
considerem que cal protegir-la i canalitzar-la a través dels òrgans i mecanismes
de decisió democràtica que ens hem
proporcionat col·lectivament.
La nostra prioritat ha de ser treballar
per enfortir l’organització davant la fita
que representen les properes eleccions
municipals, on hem de consolidar i ampliar el projecte de canvi que es va iniciar l’any 2015. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds convidem totes les persones
que vulguin a continuar treballant per
enfortir l’espai polític municipal a partir dels mecanismes democràtics de què
ens hem dotat per fer de Catalunya en
Comú un instrument polític al servei de
les majories socials catalanes. Si vols
col·laborar amb nosaltres o fer alguna
aportació, ho pots fer a través de l’adreça icvpallaresos@gmail.com.

Maria Grau Alasà
Portaveu del Grup ERC-MES-AM

El Grup Municipal d’ICV Els Pallaresos
us desitja unes bones festes.
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Cada tres mesos tenim l’oportunitat
d’adreçar-nos breument als nostres
veïns a través d’aquest butlletí. Difícil tasca, perquè ens agradaria explicar-vos infinitats de coses.
Inevitablement, l’esdeveniment d’aquest trimestre ha sigut el tornado
que el 14 d’octubre passat va causar
nombrosos danys a Pallaresos Park.
Des del primer moment, el nostre
company d’IP i regidor d’Urbanisme
i Serveis, Xavier Marcos, va treballar
conjuntament amb la Brigada Municipal, els bombers i altres ens públics.
Aprofitant l’avinentesa, volem agrair-los la feina.
Però no tot és dolent, ja que la nostra
reclamació des del 2011 està a punt de
fer-se realitat: la Sala Polivalent, on
pròximament podrem gaudir d’activitats culturals i esportives, festes o qualsevol necessitat que tingui el municipi.
Ja era hora de disposar d’un espai multiusos a l’altura del municipi. També
recentment es va aprovar la licitació
del nou carrer que unirà l’avinguda
de l’Onze de Setembre amb Pallaresos
Park, gran projecte que hem impulsat
des d’IP; perquè per a nosaltres, Pallaresos Park sí que existeix, com també
la resta d’urbanitzacions.
Totes les urbanitzacions i el poble
són importants per a IP, sabeu per
què? Doncs perquè IP es deu als Pallaresos, ja que creiem que el municipalisme és la forma més eficaç d’aconseguir el millor per al nostre municipi.
Estem compromesos amb tu, perquè
som veïns com tu. Nosaltres deixem de
banda els aspectes més trivials, deixem
Madrid o Barcelona, i ens centrem en
la realitat: ens centrem en els Pallaresos.
Independents dels Pallaresos treballa dia rere dia per un poble millor,
perquè sabem que, solament amb fotografies, un poble no es millora.
INDEPENDENTS DELS PALLARESOS

Gracias
Apreciadas vecinas y apreciados vecinos, me dirijo a vosotras y a vosotros
seguramente por última vez. El 25 de
mayo de 2003 fui elegido concejal de
Els Pallaresos, y el 14 de junio de ese
mismo año tomé posesión como concejal.
En estas cuatro legislaturas, dieciséis
años, siempre he intentado actuar con
responsabilidad, respeto, honradez y
honestidad. Ser tolerante y ser conciliador. Quiero mostrar mi más sincero
agradecimiento por la confianza recibida en estos años por la ciudadanía.
Quiero también agradecer a todos
los trabajadores del Ayuntamiento
sus consejos y recomendaciones, que
han hecho posible que mis decisiones hayan sido más acertadas, tanto
cuando me he encontrado en el equipo de gobierno como en la oposición.
Y también mi gratitud para todos los
concejales y todos los alcaldes que han
enriquecido mi actividad política y
personal. Todas y todos juntos hemos
contribuido a mejorar nuestro pueblo
y el bienestar de las personas.
Muchísimas gracias a los compañeros
y amigos que me han acompañado
en las diferentes candidaturas electorales. Hemos hecho posible defender
un proyecto y una empresa singular y
plural. Es un honor ser concejal de Els
Pallaresos, y nunca lo podré agradecer
lo suficiente. Muchas gracias y hasta
siempre.
Les deseo unas felices Navidades y un
próspero Año Nuevo 2019.
Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
Els 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

