ABRIL 2020 | 35

ELS PALLARESOS

BUTLLETÍ
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
#TOT ANIRÀ BÉ

IMPACTE DEL CORONAVIRUS 5
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 14
AJUNTAMENT
DELS PALLARESOS

IGUALTAT 19

EDITORIAL
Com tots sabeu, l’últim Butlletí d’Informació Municipal
no va sortir en les condicions desitjades per tothom.
Aquest fet involuntari i indesitjat, va ser el resultat d’una
sèrie de circumstàncies que van produir que el BIM, es
repartís entre els veïns i veïnes dels Pallaresos, amb
moltes deficiències.
A partir d’aquest fet, es van prendre totes les mesures
necessàries perquè sota cap circumstància es tornés a
repetir un fet semblant.
Entre d’altres, la principal mesura va ser establir un
protocol intern, amb diversos punts de control, per
assegurar que el BIM arriba a la població amb totes les
garanties i en condicions aptes.
S’ha d’aclarir que l’únic i exclusiu responsable
d’aquest fet no és, ni cap empresa, ni cap funcionari
de l’Ajuntament dels Pallaresos, ni altra persona
que jo mateix. No es tracta de justificar allò que és
injustificable, sinó posar damunt la taula solucions als
problemes involuntaris i indesitjats, a més de demanar
disculpes.

COMUNICACIÓ

JORDI
SANS

SARS-CoV-2
Benvolguts veïns i veïnes
dels Pallaresos. Des de
l’Ajuntament us volem
fer arribar unes paraules
de serenor, d’ànims i
d’agraïment.
Com tots sabeu, aquests
dies de març i d’abril,
pràcticament tot el
nostre planeta està
patint la infecció del coronavirus SARS-CoV-2, el qual ja ha
sigut qualificat de pandèmia per part dels organismes sanitaris
internacionals.
Les dades que rebem cada dia són realment preocupants i
esfereïdores però hem de confiar en els consells dels experts
en la matèria i per sobre de tot no fer cas de notícies falses.
No ens hem de quedar només amb les dades negatives, sinó
amb les dades que criden a l’esperança i que són la disminució
dels casos d’infectats i l’augment dels casos que superen el
coronavirus. Això ens indica que hem de mantenir la calma
i continuar complint estrictament amb la recomanació de
confinament a casa.
Diversos mitjans, institucions, col·lectius, escoles, entitats,
amics i fins i tot en l’àmbit familiar esteu fent una gran feina
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per tal de fer més suportable aquests dies tan complicats
de confinament a les persones grans, que en molts casos
no tenen companyia i sobretot als infants. Us animem a
continuar amb aquesta tasca important de comunicació amb
les persones grans, trucant per telèfon o videoconferència i
a mantenir entretinguts a fills i filles amb diverses activitats
pedagògiques i de lleure familiar a casa.
Des de l’Ajuntament volem agrair als veïns i veïnes del
nostre municipi l’alt grau de compliment de les mesures
de confinament. Agraïm la col·laboració i coordinació
proporcionada pels òrgans supramunicipals al nostre
Ajuntament. Agraïm a tot el personal de l’Ajuntament dels
Pallaresos que, tot i que el confinament ha complicat la seva
feina, continuen treballant per donar el millor servei possible
al nostre municipi. Agraïm la gran quantitat d’iniciatives
solidàries per recollir o confeccionar material sanitari, ajuda a la
compra o acompanyament a la gent gran i així una llarga llista
d’iniciatives d’empreses, associacions, entitats i persones.
Des del primer moment, Alcalde i Regidors hem estat treballant
i continuarem treballant per tal de minimitzar l’impacte
econòmic i social als Pallaresos.
Moltes gràcies a tothom!

Edita: Ajuntament dels Pallaresos i
Regidoria de Comunicació
Email: bim@ajuntamentdelspallaresos.cat

Si vols comunicar-te amb els regidors
envia un e-mail a:
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat

URBANISME

XAVIER
MARCOS

Sala Polivalent
La situació d’excepcionalitat que estem patint, ens va impossibilitar de poder gaudir del primer partit oficial de Futbol Sala
a la nostra Sala Polivalent, previst pel 14 de març. La part interior de la sala està llesta per poder començar a utilitzar-la
a falta d’alguns petits detalls. Aviat es reprendran les obres de condicionament dels voltants i s’iniciaran les obres de
construcció del bar annex a la sala.

SERVEIS
Actuació escola
Sant Sebastià

A primers d’any, la Brigada Municipal va
adequar un dels passadissos existents
dins l’escola Sant Sebastià que millora
sensiblement l’entorn i les condicions
d’ús de la instal·lació.

XAVIER
MARCOS

Neteja i desinfecció
Com tots sabeu, estem
patint una situació
excepcionalment greu i
la majoria de la població
no pot sortir de casa a no
ser que sigui per motius
més que justificats.
Arran d’aquesta situació,
l’Equip de Govern va
decidir tancar al públic
l’Ajuntament dels
Pallaresos i aplicar el
treball a distància en tots
aquells departaments
que va ser possible. En un
primer moment, i fins que
no es va disposar de tots
els equips de protecció
adequats, el personal de
la Brigada Municipal va
estar uns dies eximit de
la seva feina. Tan aviat
com es va poder, tots
aquests treballadors van
retornar a la seva feina
diària i, un cop més, van
estar al peu del canó,
procurant que els nostres
carrers estiguessin en les millors condicions de neteja, desinfectant
illes de contenidors, desinfectant voreres, i fent aquelles actuacions
urgents que calien perquè el nostre poble continués amb una situació
d’allò més normal. És per això que, un cop més, aquesta gent es mereix un
reconeixement públic per la seva dedicació. Gràcies a tots.
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SERVEIS

XAVIER
MARCOS

Actuació escola Arquitecte Jujol
Darrerament s’han fet dues actuacions a la pista del
carrer Tarragona utilitzada normalment per l’Escola
Arquitecte Jujol i per activitats de tota mena en
període vacacional. D’una banda, la Brigada Municipal
a petició de la Direcció de l’escola, ha adequat un espai
dedicat a la jardineria. D’altra banda, s’ha instal·lat una
nova porta d’accés a la pista que permetrà l’entrada
de vehicles de serveis, quan es consideri necessari,
entrada d’infants i sortida d’emergència.

Reconeixement al servei prestat
Aprofitant la festivitat de Nadal, l’Ajuntament dels Pallaresos va retre un petit homenatge a Sandra Obiol Palau i Jordi Roldán Sordé,
pels seus vint-i-cinc anys de treball i dedicació al poble dels Pallaresos des del nostre Ajuntament. Així mateix va rebre un detall de
comiat la Secretària Interventora del nostre Ajuntament, Mariona Valls Cunillera, que tot i formar part de l’Ajuntament de Vila-seca,
encara treballarà durant un temps amb nosaltres fins que arribi el seu substitut/a.
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GOVERNACIÓ

XAVIER
MARCOS

Impacte del Coronavirus
Amb aquest article voldria fer-vos cinc cèntims del dia a dia del
nostre ajuntament i del seu personal que, no ha deixat d’atendre
(d’una manera diferent), a tota la població.
El dia 11 de març passarà a la història del nostre país com
un dia fatídic. Oficialment, aquest dia es va posar en marxa
el PROCICAT. Aquest Pla es defineix com: Pla d’actuació per
emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial d’alt risc. Gestiona les emergències associades
a aquestes que afectin Catalunya, dóna suport a l’estratègia de
la Direcció General de Salut Pública per a la minimització de
la propagació de la pandèmia, dissenya estratègies i sistemes
de suport per al manteniment dels serveis imprescindibles per
al funcionament de la societat i dissenya estratègies per a la
gestió de situacions de risc derivades d’aquest.
Aquell mateix dia l’alcalde va convocar una reunió d’emergència
de l’equip de govern a les 19 h per començar a aplicar tot allò
que dicta el PROCICAT. Es va Constituir el Comitè d’Emergència
i tot seguit ens vam posar en contacte amb la direcció de les
escoles, institut, associacions, entitats, així com amb la resta de
regidors del Consistori. El dia 12, a les 8.15 h es va reunir a tot el
personal de l’ajuntament per notificar-los la nova situació, que
anava canviant hora a hora, i a les 20 h es va portar a terme una
reunió de tot el Consistori per posar sobre la taula tot allò que
fins aleshores s’havia fet. Les ordres tant les del Govern de la
Generalitat com les del Govern de l’Estat, van anar sortint hora
darrera hora i la situació anava empitjorant per moments.
No es va trigar gaire a rebre la temuda ordre de confinament de
tota la població, cosa que veient tal com anaven succeint les
coses a Itàlia, era d’esperar.
El dia 16 de març, l’ajuntament va decidir tancar portes i aplicar
el treball domiciliari de tots aquells treballadors i treballadores
que així ho poguessin fer. Tots aquells treballadors i treballadores
que es van poder acollir a la reducció de jornada que plantejava
el Govern, també ho van poder fer.
La Brigada Municipal, en un primer moment va deixar de
treballar i va passar a situació de reten total fins que es
va disposar de tot aquell material indispensable per poder
garantir la seva seguretat en el treball diari. Un cop amb tot el
material disponible, es va retornar a la feina amb una sèrie de
modificacions importants: grups de treball de dues persones,
horaris d’entrada i sortida diferenciats per no acumular personal
en zones petites com (menjador, vestidors, etc.), reducció de
jornada a 5 h (serveis mínims).
Les seves tasques es van limitar a, neteja i desinfecció de les
illes de contenidors de brossa, desinfecció de carrers, recollida
de brossa i buidat de paperers així com a les tasques de caràcter
urgent que poguessin sorgir.
A causa del tancament de les escoles i de l’institut, les conserges

han estat eximides de feina durant uns dies.
Des del departament d’Urbanisme, es va posar a disposició de
la ciutadania un servei de consulta telemàtica amb l’arquitecte
municipal. Així mateix, l’ajuntament disposa d’atenció via
telefònica i telemàtica.
Tota la part comptable ha continuat treballant dia a dia amb
l’única persona que no ha deixat d’anar al seu despatx cada dia.
La Secretària Interventora, tant de manera presencial, com de
manera telemàtica, ha continuat fent les seves tasques amb la
normalitat que ha permès la situació excepcional que vivim.
Tots els regidors i regidores, cada un dins les seves possibilitats,
ha estat al peu del canó diàriament i així ens mantindrem,
sempre que sigui possible, fins que aquest mal de cap passi de
llarg.
Per últim, els nostres vigilants, aquells que de vegades,
s’emporten les crítiques injustes dels veïns. Doncs bé, els
nostres vigilants, no han deixat de treballar ni un minut, vigilant
els nostres carrers, les nostres cases, atenent situacions
excepcionals, repartint mascaretes, informant la població,
donant suport a tota aquella persona o institució que ho
demanés, aquells vigilants que quan tots hem estat tancats a
casa ells han estat treballant al carrer, al lloc més perillós, allà
on ningú pot estar però que a ells els hem fet estar per ajudar a
qui fes falta.
A tot el personal de l’Ajuntament dels Pallaresos, a tots, MOLTES
GRÀCIES PEL VOSTRE SERVEI I PER LA PROFESSIONALITAT
DEMOSTRADA.
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GOVERNACIÓ

XAVIER
MARCOS

Visita del delegat territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Tarragona
El passat mes de gener vàrem rebre la visita del
Sr. Òscar Peris, Delegat Territorial del Govern de
la Generalitat a Tarragona. La visita va incloure
una llarga reunió a les dependències municipals
on se li va fer una explicació del planejament
de futur de l’actual equip de govern, així com
de les mancances en matèria de seguretat i
protecció civil, entre d’altres, que pateix el nostre
municipi. Un cop finalitzada aquesta reunió, el
vam acompanyar en un recorregut per diferents
parts del nostre poble. Des de l’Ajuntament
volem agrair al Sr. Peris l’interès mostrat per
tot allò relatiu als Pallaresos i expressar-li la
nostra satisfacció per la bona relació entre el seu
departament i el nostre municipi.

IQUOXE
El passat dia 14 de gener, l’empresa IQUOXE va patir un greu accident. Arran del mateix, el Govern de la Generalitat va engegar una sèrie
de reunions per conèixer l’opinió dels alcaldes i per donar a conèixer els plans de futur del Govern en vers l’aplicació del PLASEQTA.
Per altre costat, els alcaldes de: La Secuita, Els Garidells, La Masó, El Rourell, Vallmoll, Vilallonga del Camp, Valls, El Milà, Alcover,
Almoster, Ascó, Castellvell del Camp, Perafort, El Pla de Santa Maria, La Pobla de Mafumet, Renau, Salou, La Selva del Camp, Tarragona,
Vila-rodona, Els Pallaresos i la Presidenta de la Diputació de Tarragona, es van reunir el passat dia 19 de febrer, a l’Ajuntament de la
Secuita, per tractar temes com:
• Redefinir les àrees d’afectació i vies d’evacuació.
• Replantejar els plans actuals actualitzant factors que ara no contemplen, la vigència dels mateixos la seva actualització i
definició de les àrees d’influència.
• Formació periòdica i actualitzada a diferents
nivells
• Dotació de mitjans tècnics i econòmics
• Altres
Al finalitzar la reunió, i amb la unanimitat en els
plantejaments per part de tots els assistents, es
redacta una petició adreçada al President de la
Generalitat on es fan constar les reivindicacions
acordades pels alcaldes i que se li farà arribar durant el
pròxim mes de març.
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GOVERNACIÓ

XAVIER
MARCOS

Els voluntaris
Un cop més Els Pallaresos dóna exemple de bona feina. A mesura que les notícies
anaven sorgint, l’alarma social anava creixent tot veient les mancances que el
sistema patia i en aquest cas, la població dels Pallaresos ha respost d’una manera
excepcional. El voluntariat va sorgir de la mateixa societat civil i l’Ajuntament dels
Pallaresos es va posar a la seva disposició. Això aviat es va traduir amb uns resultats
que han fet que, com alcalde, em senti orgullós dels habitants d’aquest poble. Una
menció especial ha de ser per l’Associació l’Afer de la Dona que va posar a la seva
gent a treballar, amb les màquines de cosir, per confeccionar mascaretes que s’han
repartit arreu: comerços, residència d’avis, particulars, ajuntaments dels voltants,
Mossos d’Esquadra, EMT i d’altres que també han rebut amb satisfacció aquestes
mascaretes.
Vull agrair al nostre amic Li, la seva col·laboració amb material per confeccionar
les mascaretes, així com a altres dones de zones properes als Pallaresos que
voluntàriament es van oferir per ajudar.

GENT GRAN

XAVIER
MARCOS

No fallen mai
La nostra gent gran, no falla. Sempre disposats a animar
la festa, a donar un cop de mà quan cal i a mantenir les
tradicions com la Sardana. Però ara heu de quedar-vos
a casa, sou uns dels col·lectius més vulnerables pel
coronavirus i us volem a tots sempre al nostre costat.
L’Ajuntament està a la vostra disposició, sempre, per tot
allò que necessiteu. Aguanteu una mica més i deixem que
aquesta mala ratxa passi de llarg.

Xerrada sobre seguretat
per la gent gran
El passat 15 de gener, al Centre Jujol dels Pallaresos es va
impartir una xerrada sobre seguretat a la gent gran per
part del Cos de Mossos d’Esquadra de Tarragona. L’acte,
amb una forta participació, va ser molt instructiu i alhora
que interessant per tots els assistents. Es van tractar
temes com estafes, robatoris, conductes segures, etc.
Un cop més els Mossos d’Esquadra han estat al nostre
costat, aquesta vegada centrats en la seguretat dels
nostres avis.
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BENESTAR SOCIAL

JORDI
SANS

Millores per ampliar ajudes
Des de la Regidoria de Benestar Social i amb l’ajuda de la treballaora social, tècnics del Consell Comarcal del Tarragonès i Secretaria
de l’Ajuntament dels Pallaresos, vam creure oportú posar-nos a treballar en la revisió i modificació de les bases d’ajudes que ofereix
actualment l’Ajuntament dels Pallaresos.
Aquestes bases feia uns quants anys que estaven sense modificar, fet que provocava que el càlcul dels ingressos màxims mensuals i
anuals, estiguessin desactualitzats, fent més restrictiu el requisit per poder optar a aquestes ajudes socials.
Esperem i desitgem que aquesta modificació continuï endavant per tal de poder ampliar i augmentar les ajudes a famílies vulnerables
del nostre municipi.

Beques menjador i ajuts socials
Durant aquests dies complicats, l’Ajuntament dels Pallaresos ha
continuat oferint els seus serveis als veïns i veïnes del nostre municipi
i especialment a totes aquelles persones amb necessitats d’ajudes
socials i/o vulnerables.
Fa uns dies, funcionaris de l’Ajuntament dels Pallaresos, regidors i
Vigilants Municipals van procedir a organitzar i repartir les targetes
moneder que ens van fer arribar des del Departament d’Ensenyament
del Consell Comarcal del Tarragonès a tots aquells nens i nenes del
nostre municipi que són beneficiaris de beca menjador.
Tanmateix, també es van repartir les targetes que ens van arribar
des del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal del
Tarragonès, per tal de complementar les ajudes als infants als quals
es fa seguiment des dels Serveis Socials Municipals.
Pel que fa a les ajudes ordinàries i d’emergència, tot i les complicacions
derivades del confinament, intenten funcionar amb normalitat.
Des de l’Ajuntament dels Pallaresos volem agrair l’ajuda i col·laboració
de tothom.

COMUNICACIÓ

JORDI
SANS

Pàgina web
Ja fa temps que des de la Regidoria de Comunicació vam
creure convenient fer una actualització de la pàgina web
municipal. El món digital avança a grans passes i això ens
obliga a actualitzar-nos cada vegada més sovint per tal
de no quedar obsolets.
L’actual pàgina web municipal té data de primera edició
l’any 2014 i després de més de sis anys de servei es fa
evident la necessitat d’actuar per evitar quedar obsolets.
Es va decidir construir la nova pàgina web municipal
des de zero i amb el convenciment de la necessitat
d’incorporar totes aquelles noves funcions i solucions
tecnològiques que tenim al nostre abast i que facilitaran una millora del servei d’informació municipal, les gestions amb els usuaris i
més funcions telemàtiques i interactives.
Una d’aquestes noves funcions serà la possibilitat d’adquirir tiquets d’esdeveniments sense haver de desplaçar-se físicament a
l’Ajuntament, a través de la plataforma de pagament Pay Pal.
Tot i els dies complicats que estem vivint per culpa del coronavirus, esperem i desitgem poder finalitzar aquest projecte i que pugueu
gaudir de la nova pàgina web municipal en molt breu temps.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

FELICIÀ
FORTUNY

Atenció al ciutadà cada dia de l’any
Cal tenir en consideració la importància de la gestió municipal a peu de carrer i és per
aquest motiu que des de la Regidoria d’Atenció al Ciutadà es treballa, però totes les
persones que integren aquest equip, malgrat dedicar moltes hores diàries al benestar
dels habitants del poble, de vegades no estan disponibles ja que són persones i
disposen de vacances, dies personals, etc.
Malgrat tot, a l’Ajuntament disposem d’una APP, anomenada Línia Verda, que ens
permet transmetre cada dia i hores de l’any la majoria de problemes que podem
trobar-nos al nostre entorn sense necessitat física de desplaçar-nos a l’Ajuntament,
en aquesta APP podem, de manera confidencial, explicar problemàtiques de tota
mena, incloent-hi fotografies, la ubicació i els fets que han motivat la nostra alerta.
Alertes de carrers, clavegueram, enllumenat, brosses, neteja, mobiliari urbà, parcs,
jardins, plagues d’insectes o rosegadors, punts d’aigua, vandalisme, via pública i
d’altres.
A part d’aquest servei també disposem d’un tècnic de brigada de guàrdia, que coneix
a la perfecció tots els racons del nostre municipi, que està tot l’any disponible per a
casos de necessitat important, per tal que el ciutadà sempre pugui tenir resposta per
part del consistori i suport en aquells moments que més convé, naturalment durant
l’horari d’atenció a l’Ajuntament, el consistori compta amb un equip de professionals
preparats per atendre totes les problemàtiques que poden sorgir diàriament.
Treballem per a tu!

ESPORTS

JORDI
SANS

Cesc Obiol
Des de la Regidoria d’Esports volem fer i anirem fent petits
homenatges a diferents dels molts esportistes que tenim
als Pallaresos. Destaquem en moltes disciplines com judo,
patinatge, duatló, triatló, futbol, gimnàstica, futbol sala i molts
més. Podem estar orgullosos dels nostres Pallaresencs que
ens representen.
Aquesta vegada volem parlar-vos de Cesc Obiol Folch, que
amb tan sols set anys, ja acumula més de 40 trofeus i durant la
temporada 2019 ha estat campió de Catalunya de PromoRacc
3, Campió Provincial de PromoRacc 3 i 3r Classificat de
PromoRacc2.
Per la seva manera de conduir i el seu talent, l’empresa
Arianetech Ingenieria ha comptat amb ell com a pilot de proves
per l’elaboració de la nova K2Re, una Minimoto Elèctrica capaç
de competir amb les de gasolina i presentada oficialment el
mes de febrer de 2020.
Aquesta temporada serà tot un repte per ell, ja que canvia de
categoria i passa a competir amb l’Ohvale 110 en el campionat
de la Copa ETG FCM de promoRacc 2.
Des de la Regidoria d’Esports li desitgem que obtingui molt
bons resultats en aquesta nova categoria.
9

ESPORTS

JORDI
SANS

Camp Futbol. Noves llums de tecnologia led
El Camp de Futbol Municipal dels Pallaresos fa uns mesos que anava patint problemes amb el subministrament
elèctric, que produïa apagades no desitjades a causa d’un excés de demanda elèctrica.
L’Ajuntament dels Pallaresos va provar de solucionar els incidents amb diferents actuacions, entre elles establir un
contracte de potència sense restriccions, que no van donar el resultat esperat.
Finalment es va optar per canviar les llums i passar a la tecnologia LED. Una opció que permet fer estalvi energètic a
més de ser molt més eficient.

Piscina municipal
Com tots sabeu, la passada temporada d’estiu de la Piscina Municipal dels Pallaresos, va ser
complicada a causa del mal funcionament del sistema d’accés a la piscina.
Varen ser diverses les circumstàncies d’aquest mal funcionament de les portes d’accés
automàtic, per la qual cosa, es requeria una actuació contundent i costosa.
El contacte amb diverses empreses especialitzades ens van poder oferir una solució
adaptada al nostre sistema actual i a més donar un punt de modernitat pel que fa a l’emissió,
gestió i control de les targetes d’accés. Aquesta millora beneficiarà als usuaris de la piscina i
al mateix personal de l’Ajuntament dels Pallaresos.

MEDI AMBIENT

FELICIÀ
FORTUNY

Més net, més segur!
Pròximament es portaran a terme els treballs per a la creació de la franja per evitar incendis que ja vàrem iniciar ara fa nou mesos, però
aquesta vegada es vol realitzar una tasca molt més extensa i que modificarà l’aspecte dels boscos que tenim més propers. Aquests
treballs es realitzaran seguint el projecte mediambiental elaborat per tècnics de la Diputació i es controlarà per diferents vies i com no
podia ser d’altra manera, també pel cos d’agents rurals.
Es tracta de protegir, els boscos i de retruc els nostres habitatges, en cas de produir-se un incendi. El resultat ha de ser una solució on
tots hi guanyem, propietaris, veïns, agrupacions ambientals i administracions.
Ens trobem davant un repte important i que mai s’havia dut a terme al nostre municipi. És per això, que des del consistori estem
treballant molt intensament per aconseguir aquest repte, que esperem, poder celebrar-ne els resultats en els mesos vinents.
Treballant junts, millors resultats!
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MEDI AMBIENT

FELICIÀ
FORTUNY

El nostre entorn també és el teu
El nostre poble és un espai que compartim les persones amb respecte, tolerància i civisme
vers als altres, tot incloent els nostres carrers, jardins, boscos i tot allò que ens envolta.
Evitar l’incivisme és tasca de tots. No hauria de ser una lluita unilateral, ans al contrari, ha de
ser un treball de tots per tal que tot rutlli a la perfecció. Des de l’Ajuntament volem millorar
l’entorn on vivim i per tal de portar-ho a terme estem demanant ajuda als més joves del poble
per resoldre algunes de les problemàtiques com són els excrements dels nostres gossos, els
graffitis i les deixalles als parcs i jardins.
És responsabilitat de tots, protegir, conservar i defendre l’entorn i el patrimoni municipal i
de manera especial, els nostres carrers, places, parcs i jardins, ja que els elements que els
conformen són molt costosos i els hem pagat entre tots.
Tots som coneixedors que habitem en un entorn rural privilegiat però tenint serveis similars a
una ciutat. Serveis que per altra banda tenen un cost molt elevat, malgrat tot, vivim enmig d’un bosc del qual en gaudeixen les nostres
mascotes, però també cal que pensem que l’endemà nosaltres o el nostre veí tornarem al mateix indret on ahir vàrem deixar els
excrements del nostre gos, quan el més cívic hagués estat recollir-los per deixar-los en una paperera. Exemples com aquest n’hi ha
molts i la solució no és multar, és el civisme, pensar en l’endemà i en el veí.
Pensem en tots, convivim!

FORM: Els oblidats?
QUÈ ÉS LA

FORM?

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals
fonamentalment constituïda per restes de menjar i
de preparació del menjar i restes vegetals de mida
petita que poden ser recollides selectivament i
susceptibles de degradar-se biològicament.

Són molts els veïns que ens han contactat per demanar un augment de contenidors
per a fracció orgànica. Des de l’Ajuntament i després de la problemàtica heretada
des de fa molts anys, amb el sistema de recollida de residus i que ja vàrem explicar
COMPOSICIÓ
DE
al BIM anterior, podem
avançar
LA BOSSA
TIPUS que aquestes peticions dels veïns es veuran aviat
(PROGREMIC 2007-2012)
fetes realitat.
La renovació de contenidors no només serà dels ja existents, sinó que a més a més,
FORM
36%de+contenidors
ara les illes
tindran contenidors de fracció orgànica.
FV
Així doncs, passarem de tenir vuit contenidors de FORM (FRACCIÓ ORGÀNICA DELS
RESIDUS MUNICIPALS) a més de trenta unitats, el que reflectirà un considerable
CARACTERÍSTIQUES DE LA FORM
augment vist el gran interès
que existeix per tal de reciclar més i millor.
27%

ALTRES

7%

16%

VIDRE
PAPER I
CARTRÓ

12%

ENVASOS

% EN PES

La matèria orgànica representa aproximadament el 36 % en pes dels residus municipals.
Aquesta matèria orgànica inclou les restes
alimentàries (FORM) i la fracció vegetal (FV).

FRACCIO ORGÀNICA
DELS RESIDUS MUNICIPALS

La FORM és la fracció més
inestable dels residus municipals,
degut al seu elevat contingut en
aigua i en matèria orgànica. Per
això, és necessari que aquesta
fracció es reculli i gestioni el més
ràpidament possible, per tal
d’evitar la generació de lixiviats i
de males olors.

Humitat

Alta (75% a 85%)

Matèria orgànica

75% a 85%

Nitrogen orgànic

2,5%

Relació C/N
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Densitat

0,5 a 0,6 T/m3

Gràcies a tots per reciclar!

CULTURA I PATRIMONI

SAMUEL
URBANO

Inici del procediment de declaració BCIN de la Casa Bofarull
La Casa Bofarull és un dels emblemes del nostre municipi, per això celebrem l’inici del procediment de declaració de Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN), en la categoria de Monument Històric. Aquesta declaració es realitza sobre els béns més rellevants del patrimoni cultural
català.
El Sr. Jordi Agràs, Cap dels Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Cultura i la Sra. Mariona Abelló, Cap de la Secció de
Protecció de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat,
ens van presentar el projecte i informar dels efectes positius d’aquesta
declaració. La Sra. Anna Manent, propietària de la Casa Bofarull, ens
va fer una visita guiada abans de reunir-nos.
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CULTURA I PATRIMONI

SAMUEL
URBANO

Reconeixement a l’Associació
de Jubilats dels Pallaresos
L’Associació de Jubilats dels Pallaresos enguany celebra
el seu 40è aniversari, i el Ple de l’Ajuntament ha aprovat
presentar aquesta entitat municipal a la convocatòria de
Concessió de distincions de mèrit de Serveis Distingits del
Consell Comarcal del Tarragonès.
L’objectiu és reconèixer i honorar la labor social que
realitzen al nostre municipi, amb la programació d’activitats
formatives, lúdiques i solidàries. Són portaveus de les
reivindicacions d’aquest col·lectiu i una peça fonamental en
el teixit social dels Pallaresos.

Carnaval
El regnat del rei Carnestoltes als Pallaresos va ser breu, però
intens. Comparses locals i visitants han participat en la rua
de Carnaval, amb més de 700 persones desfilant pels nostres
carrers.
El Jurat va premiar com a millor comparsa local en primera
posició a “Colla Pessigolla”, a “Corral Sense Fronteres – Club
Excursionista Sense Fronteres” en segona posició i en tercera
a “Circus Sant Sebastià – Escola Sant Sebastià”. El premi a la
millor comparsa visitant va ser per “La Unió” i el premi especial
disbauxa a “La Tribu”.
Ploraneres i ploraners van acompanyar a sa majestat el
Rei Carnestoltes a la rua funerària, la crema i la lectura
del testament per part del Ball de Diables dels Pallaresos.
Comença el compte enrere pel Carnaval 2021!
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CULTURA I PATRIMONI

SAMUEL
URBANO

I Concurs de Sant Jordi
Enguany s’havia organitzat, per primer cop al nostre municipi, el “I Concurs Literari de Sant Jordi”. Una
oportunitat perquè veïns, veïnes i estudiants dels Pallaresos presentessin les seves obres literàries de
narrativa o poesia.
El veredicte del jurat i el lliurament de premis estava previst per Sant Jordi, però amb les
circumstàncies actuals, s’ha ajornat el concurs.
Un cop s’aixequi l’estat d’alarma, es reobriran els terminis i es podran presentar les obres. Encara ets
a temps de deixar lliure la teva imaginació!
Consulta les bases a la nostra web: www.ajuntamentdelspallaresos.cat
Els Pallaresos és cultura!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SAMUEL
URBANO

Gots reutilitzables!
La passada Festa Major d’hivern, no sols va suposar un
gran èxit de participació i bons comentaris. També va servir
per a estrenar el disseny de got guanyador del concurs
de disseny del got de festes, convocat per la Regidoria de
Participació Ciutadana.
El disseny del nostre veí, Carlos Posada Brú ha estat el
guanyador, de les vuit propostes presentades. Cal destacar
la gran qualitat de totes les propostes.
Estigueu atents, aviat sortiran nous concursos de dissenys!

La Marató
En aquesta edició de La Marató destinada a les Malalties Minoritàries, el
nostre municipi, a través d’entitats, associacions, clubs i el Consistori, ha
recaptat un total de 3.717,29 euros. Moltes gràcies a tots i totes!
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SAMUEL
URBANO

Pressupostos participatius

Enguany, els pressupostos participatius han estat tot un èxit! D’un total de 7 projectes
presentats per veïns i veïnes, 5 van ser sotmesos a votació. Els resultats van ser:
•
•
•
•
•

Instal·lació aire condicionat al gimnàs de l’Escola Sant Sebastià. 156 vots.
Plantada d’arbres autòctons a les voreres de l’Avinguda Onze de setembre. 154
vots.
Juguem amb Jujol. Instal·lació zona de joc (mikado) al pati pista poliesportiva C/
Tarragona. 149 vots.
Adequació pista poliesportiva Pallaresos Park. 91 vots.
Realització d’una figura de seguici popular per al municipi. 89 vots.

Com podeu veure a la imatge, els alumnes de l’Escola Sant Sebastià ja gaudeixen d’aire
condicionat al gimnàs. La instal·lació ha estat executada per un import de 5.988,09
euros.
Des del consistori agraïm la participació de tothom, tant dels autors/es dels projectes
com dels que van participar en les votacions. Aneu pensant nous projectes per aquest
any!

JOVENTUT
Esquiada jove
El 8 de febrer, més de 40 joves del nostre municipi van gaudir d’un fantàstic dia d’esport i natura esquiant
a Port Ainé. Aquesta es va organitzar per part de la Regidoria de Joventut en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Tarragonès, per tal de gaudir d’aquesta iniciativa amb els pobles veïns de Perafort,
La Secuita, El Catllar i La Pobla de Mafumet, entre d’altres. Continuarem treballant per fer sortides
atractives i fer germanor!
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SAMUEL
URBANO

JOVENTUT

SAMUEL
URBANO

Cursos de premonitor/a i monitor/a en lleure

Un total de 26 joves van participar en el curs de premonitor/a què va organitzar aquesta Regidoria. Aquest curs ajuda a tenir una visió clara
del món del lleure i a la vegada els capacita per realitzar tasques de premonitor i d’ajuda als monitors en casals, colònies, campaments...
Prova d’això, és que més de 15 participants van col·laborar en la realització del Casal de Nadal Municipal.
Després de la bona acollida del curs de premonitor/a en lleure, es continua apostant per la formació. Per això, s’havia organitzat un
Curs Intensiu Oficial de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, amb preu reduït pels empadronats. Tanmateix, amb la crisi del
coronavirus s’ha endarrerit i s’ha posposat per més endavant.
Si t’agrada treballar amb infants i adolescents, fes-te professional d’educació en el lleure i estigues atent a les nostres xarxes socials!

SANITAT

SAMUEL
URBANO

El funcionament del Consultori Local dels Pallaresos
durant la crisi del coronavirus
L’impacte del coronavirus, en tots els àmbits, ha estat important, però especialment
ha afectat l’àmbit sanitari, com és el cas del nostre Consultori Local, que ha tancat
temporalment.
A la Direcció d’Atenció Primària del Camp de Tarragona, s’ha activat la fase 3 del pla
de contingència en situació de pandèmia, el que contempla, entre altres mesures
excepcionals, la denegació de vacances i permisos, el foment de resolució de
problemes de salut per via no presencial per reduir contagis, i el tancament de
consultoris locals.
Tanmateix, s’ha continuat, de manera telefònica, trucant a pacients fràgils de manera proactiva i prosseguit l’activitat assistencial
domiciliaria en els casos necessaris. En els casos de pacients que ha estat imprescindible, aquests han estat atesos al CAP Sant
Salvador, que continua donant atenció a gestants i fent revisions de pediatria fins als quinze mesos, entre d’altres.
Des d’aquí, volem agrair la gran tasca que realitzen tots els professionals, especialment a l’equip d’Atenció Primària que, a més a més,
ha dut a terme, amb recursos propis, l’atenció sanitària de la Residència Nostrallar.

Cicle de xerrades “Poble Sa”
Us avancem una nova proposta que, a raó de la crisi del Coronavirus, ens hem vist obligats a posposar: el
cicle de conferències “Poble sa”.
La Regidoria de Sanitat amb la col·laboració d’altres organismes, ha programat un cicle de xerrades
sobre el foment de la vida saludable i la divulgació sanitària, adreçat a tots els públics. Es tractaran
temes com la dieta saludable, l’educació sexual i el tabaquisme entre altres.
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ENSENYAMENT

Mª JESÚS
CORONADO

L’escola Sant Sebastià creix amb il·lusió
Des del primer moment que em van posar la primera pedra com a “l’escola del poble”, vaig
tenir la certesa que formaria part d’alguna cosa important. I no em vaig errar. Ja fa dinou anys
que es va inaugurar oficialment l’escola Sant Sebastià dels Pallaresos.
El poble s’havia fet gran i havia rejovenit amb totes aquelles parelles que buscaven un lloc on
arrelar, i l’escola havia de donar resposta a tota aquella canalla, que ja començava a formar
part del poble.
Al llarg d’aquests dinou anys de vida que tinc, n’he vist de tots colors, i és que tractar amb
persones, personetes en el meu cas, famílies i tota la comunitat que ens envolta (equip de
mestr@s, monit@rs, personal de cuina, vetllad@rs, conserge, AMPA, extraescolars...) i tanta
gent que ha anat passant al llarg de tots aquests anys, crea situacions i moments de tota
mena. Hem rigut i plorat; emocionat i enfadat; abraçat i perdonat, escridassat i disculpat... en fi,
hem viscut plegats un munt d’emocions que ens han ensenyat i ajudat a créixer.
El poble ha canviat de la mateixa manera com ho fa la societat, i ara, els infants, ja no són
iguals com tampoc ho són les seves necessitats. Allò que va ser vàlid en el seu moment ara ja
és obsolet, i és que el món canvia i la vida escolar i educativa que es respira dins meu, també.
Estic en un procés de renovació, creixement i innovació molt engrescador. A l’escola els
nens aprenen a partir de projectes i del treball globalitzat de les llengües i el medi. Les
matemàtiques també les treballen d’una manera molt més divertida i entenedora, a través
de la manipulació i la incorporació de les noves tecnologies. Es fan tallers intercicles, on es
barregen alumnes de diferents cursos, per fer robòtica, anar a l’hort, construir instruments
musicals, crear grans obres d’art i moltes coses més!
Estan elaborant un Pla lector amb activitats tan divertides com Padrins de lectura (els
alumnes més grans comparteixen estones de lectura amb els més petits) i continuen amb
el projecte de Biblioteca Puntedu. Diversos cursos de Primària fan teatre. Aquesta activitat
té molt bona acollida per part de l’alumnat. La temàtica d’aquest Carnaval ha estat el canvi
climàtic; no hem d’oblidar que som Escola Verda.
A partir de Cicle Mitjà comencen a treballar amb el Classroom per presentar les seves
tasques digitalment. Els més grans estan d’allò més entretinguts amb els projectes
d’innovació: Tecnologies digitals per a l’aprenentatge, Mòbils.edu, AICLE, Inspira Steam, LOVA,
Ted-ed Club i Mobile Estudio Box (Eduhack). El professorat també sempre està enfeinat
preparant les classes, parlant amb les famílies, coordinant-se o formant-se per millorar la
seva pràctica en el dia a dia...
Tinc un aparcament de bicicletes per afavorir els hàbits saludables i la mobilitat sostenible,
un gimnàs climatitzat, una aula de natura i uns patis cada dia més divertits i amb més
alternatives.
Us convido a venir a visitar-me. Estaré encantada de rebre-us!

Escola Arquitecte Jujol
Ja fa més de deu anys que l’escola Arquitecte Jujol va entrar en funcionament.
L’equip directiu té molts projectes. És una escola amb moltes ganes de treballar, i té un equip docent que sempre està superant les
barreres de l’espai, amb il·lusió, i amb una bona feina participativa i implicada.
És Escola Verda i té diversos espais per a dur a terme les activitats.
Podem trobar l’hort, a on els alumnes veuen com creixen les verdures; el galliner, on cada dia van a recollir els ous que les gallines
ponen, també trobem l’aula de la natura, a on hi ha diversos espais verds per poder conèixer el món natural. Tot això forma part del dia
a dia dels alumnes de l’escola.
És una escola activa, lluitadora, i innovadora, on els nens i nenes s’ho passen d’allò més bé, sense oblidar-nos mai del projecte
educatiu.
Els alumnes també gaudeixen de classes de teatre, activitats a l’aire lliure, xerrades informatives...
Des de la comissió informativa de la biblioteca de l’escola s’està treballant per millorar aquest espai que tant agrada als nens i nenes,
i alhora també vol fomentar les activitats conjuntes amb la biblioteca municipal, les festes del poble, el cross escolar...
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ENSENYAMENT

Mª JESÚS
CORONADO

A la Llar ens agrada el verd, el verd sostenibilitat
Des de fa uns dos mesos, a la Llar de Colors estem bevent aigua depurada a través del procés
de l’osmosi. Aquesta és una de les mesures mediambientals que la Fundació En Xarxa està
introduint en els centres i menjadors escolars que gestiona, i la Llar n’és un.
L’aigua és un recurs vital, però finit, per la qual cosa, és imprescindible fer-ne un ús adequat
i buscar alternatives que ens permetin estalviar-la i beneficiar el medi ambient, intentant
deixar la mínima petjada possible de la nostra activitat al planeta. El sistema de l’osmosi, per
exemple, suposa un estalvi de garrafes i el transport d’aquestes.
Aquesta és només una de les accions que a la Llar realitzem per a contribuir a la sostenibilitat
en els diversos àmbits de la gestió del centre. Per aquest motiu, impulsem diferents mesures
d’acord amb les tres R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar.
Reduïm en energia amb mesures com: posar rentadores i rentavaixelles plens; apagar la llum i la calefacció, sempre que no sigui necessari... A
més a més, hem aconseguit disminuir la utilització de plàstics utilitzant gots de vidre, carmanyoles per dur l’esmorzar i el berenar, o bosses de
niló per dur la roba de recanvi. També motivem, a les famílies, perquè utilitzin manyoples de bany en lloc de tovalloletes.
Reciclem separant els residus que generem, tant a les estances, com en el servei de menjador i office, portant les peles de fruita al
compostador... I l’aigua que sobra de beure els infants, la dipositen en una regadora que serveix per tenir cura de les plantes.
Reutilitzem joguines, contes, etc. a les quals donem una segona vida i ho fem utilitzant materials de desfeta per a realitzar activitats, com el joc
heurístic i la panera dels tresors, o bé fent treballs manuals.
Des de fa uns mesos, a iniciativa de les mares que formen part de la Comissió Ambiental del Centre, disposem d’una cartellera per a l’intercanvi
de roba, objectes…, entre les famílies dels infants.
Hem construït un jardí, i a través del cultiu de plantes i arbres, també contribuïm a regenerar l’oxigen de l’atmosfera.
Així doncs, com educadores som conscients que hem de preservar i transmetre valors de conservació del nostre entorn, perquè estimen el verd.

FESTES

Mª JESÚS
CORONADO

Les festes són un element molt
important per la convivència i
cohesió social dels veïns i veïnes dels
Pallaresos. Un poble actiu que, celebra
les festes amb intensitat i voluntat
d’assimilar grans esdeveniments.
La festa com expressió popular es va
portar a terme durant el Sopar de Cap
Any, gràcies al càtering Olivetes i a
l’Orquestra “Centauro”, que ens va fer
ballar de valent fins a la matinada.
Aquest any, com a novetat vam
programar el “Show Christmas”, un
espectacle amb canons de neu, música
en directe i il·luminació de la plaça de
l’Església. Va tenir molt d’èxit!
Les festes han vingut carregades d’esdeveniments, amb tallers de la Colla Gegantera, teatre per als més petits, corals, vermut dels
anys vuitanta, la inauguració de la colla petita del Ball de Diables dels Pallaresos.
Durant les festes d’hivern vàrem gaudir de dos grups locals, “Chicanos” i “Agustín Aspa” amb el seu grup de salsa “La Habana”.
Vam acabar-les amb la banda “Neón” i els “Ye-ye”, que ens van fer recordar la música dels anys setanta i vuitanta.
Un fet remarcable és l’homenatge a la nostra veïna Alba Buendía. Una jove lluitadora digna de la nostra admiració, que mai para de
traspassar barreres, vivint el dia a dia, estudiant una carrera i lluitadora amb el seu somni d’anar d’Erasmus amb cadira de rodes.
Des de l’Ajuntament volem desitjar-li el millor.
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MOBILITAT I TRANSPORT

Mª JESÚS
CORONADO

Després de les diferents queixes, per part dels veïns i veïnes dels Pallaresos, sobre la línia d’autobús Hife. Atès què l’horari del migdia
queda incomplet en haver-hi nois i noies del municipi que cursen els seus estudis a Tarragona.
L’Ajuntament dels Pallaresos va tenir una reunió amb el responsable de Transports de la Generalitat i amb els responsables de
l’empresa Hife, per tal de presentar a la Generalitat de Catalunya una ampliació de les línies. Va rebre el compromís, per part de la
Generalitat de Catalunya, d’estudiar i revisar les línies i horaris que tenim ara. Esperem i desitgem que aquest estudi arribi com més
aviat millor.

SEGURETAT CIUTADANA

Mª JESÚS
CORONADO

Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana us volem presentar els membres que formen part actualment de la Vigilància municipal,
atès que recentment s’han realitzat unes proves per tal de cobrir la plaça que va quedar vacant a la nostra plantilla de personal.
També cal comunicar-vos que s’estan duent a terme millores en les nostres instal·lacions per tal d’intentar evitar el vandalisme en el
qual ens trobem sotmesos, intentant incrementar al màxim l’horari de vigilància municipal.
Un guany que ja s’ha realitzat, és la millora en la il·luminació del Centre de Cultura situat a la zona comercial de Jardins Imperi, ja que
era una zona molt fosca, i hem procedit a un canvi total de la il·luminació.

PERSONAL
Tinc a bé en comunicar-vos que recentment hem procedit
a la realització d’un concurs oposició de vigilant municipal
amb creació de borsa, per tal de cobrir una de les places que
va quedar vacant a la nostra plantilla de personal, del total
d’aspirants presentats només va aprovar una sola persona per
la qual cosa no s’ha pogut crear borsa.
Actualment està previs realitzar un concurs oposició de
funcionari amb creació de borsa per tal de cobrir l’altre plaça
que tenim vacant de vigilant, i per tal de poder tenir borsa en
el cas que tinguem alguna baixa d’algun vigilant, ja que per
aquest equip de govern es molt important la seguretat en el
nostre municipi.
També tenim prevista la creació d’una plaça Tècnic de Gestió
de Secretaria A2, reservada a personal funcionari, en caràcter
d’urgència, ja que en aquests moments l’Ajuntament es troba
sense secretari, i per aquest motiu també es crearà una plaça
de Secretari-Interventor A1, per tal de poder sol·lucionar tots
els problemes que ocasiona el no tenir secretari/a.
El propòsit d’aquest equip de govern es el d’intentar que
mitjançant els recursos econòmics que disposem en el capítol
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ARACELI
MOLINA
1 de personal del nostre pressupost per l’any 2020, intentar
millorar i estabilitzar al màxim el personal, per tal de poder
oferir als ciutadans els millors serveis.
Actualment la nostra plantilla s’ha vist augmentada en tres
persones sense cap cost per l’Ajuntament.
Dues ens les ha ofert el Consell Comarcal del Tarragonès
mitjançant el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).
Una treballadora durant sis mesos, a través del programa
“Treball i formació”
Un treballador per un any , a través del programa “Treball i
formació”
I l’altre plaça es a través d’una subvenció demanada per part
de l’Ajuntament al SOC i que està coberta per un jove a traves
del programa “Contracte de joves en practiques” subvencionat
al 100% i per un termini de sis mesos així que actualment
alliberem una mica la despesa del capítol de personal
disposant de 3 persones mes.

IGUALTAT

ARACELI
MOLINA
La regiduría de Igualdad comenzó su andadura la presente legislatura con
el objetivo efectivo de que Els Pallaresos fuese pueblo comprometido
con las políticas de igualdad de género, por eso fomentamos activamente
todos los actos relacionados con la lucha activa para promocionar y
educar en la igualdad de género.
El pasado 19 de octubre coincidiendo con el día contra el cáncer de mama,
tuvimos la ocasión de disfrutar de unas jornadas lúdicas y de charlas
didácticas por parte de la Asociación Española de la lucha contra el
cáncer, nos visitaron las representantes de la Junta, la Sra. Marilyn Rivera y
Lourdes Pujals.
Con tintes reivindicativos celebramos el día 25 de noviembre, día contra
la violencia de género; contamos con una pregonera de excepción Conchi
Pérez Baena, vecina de nuestro pueblo, mujer trabajadora y comprometida
con la lucha por la igualdad. Rosa Llurba a instancias de L’Asociacio dels
Jubilats dels Pallaresos nos ilustró en una detallada exposición de cómo
concienciarnos e identificar un abuso y maltrato en la mujer de edad
avanzada, por parte de su entorno; de los signos de alerta y como detectar
esta violencia comúnmente consentida. La jornada tuvo otra charla de
excepción; la del equipo psico-social del Juzgado de Violencia sobre la
mujer de Tarragona, que se encargan del acompañamiento a la víctima en
los procesos judiciales, ellas además explicar su función nos acercaron
al concepto de violencia de género y su extensión. Finalizando el acto el
grupo teatral “Se`ns va l’olla” realizaron una actuación teatral y lectura
dramatizada de los que supone todo tipo de violencia familiar (no solo la
del hombre a la mujer), dándonos una visión global del problema personal
que este “abuso” genera en la víctima.
En esta misma línea de actuación solicitamos al Consell Comarcal la
implantación de un Punto Lila en las pasadas fiestas de invierno. Lo
instalamos en sitio visible de la carpa de fiestas, en un espacio de
seguridad para la prevención del acoso, el abuso y las agresiones sexuales.
Las especialistas ofrecieron asesoramiento y protocolos a nuestros
jóvenes para el caso de verse involucrados en situaciones de este tipo,
repartiendo material divulgativo al efecto.
El último de los actos organizados fue con ocasión del 8 de marzo, Día
Internacional de la mujer Trabajadora, nuestro pueblo lucio lila todo el fin
de semana. En el casal de Hostales proyectamos una película, y “el Afer
de la Dona” entre los asistentes recaudó donativos a favor del Proyecto
Alba. El manifiesto conmemorativo fue particular y entrañable, leído y
confeccionado ex profeso para Els Pallaresos por Irene Delgado, vecina
del pueblo y fundadora de la entidad sin ánimo de lucro que lucha por la
Igualdad de Género “Tres Violetes”.
Nuestro agradecimiento a “ l’Afer
de la Dona” por la implicación y
participación en todos los actos,
al “Club excursionista de Els
Pallaresos”, que durante el fin de
semana del 8 de marzo organizó
actos relacionados con la igualdad
de la mujer y el Deporte, a “Tres
Violetes”, a “L’Asociación de Jubilats
de Els Pallaresos” , a “la Asociación
Española contra el cáncer” y a todos
los participantes. Gracias porque la
Iguadad de género es una lucha de la
sociedad en beneficio de la sociedad.
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NOTICIES
Suspensió actes culturals i festius fins al juliol
Atesa la situació d’emergència sanitària global, que de moment preveu
l’estat d’alarma fins al pròxim 9 de maig i un desconfinament progressiu
de la població. Des de les regidories de Cultura i Festes, una vegada
havent parlat amb els actors implicats, s’ha decidit suspendre tots els
esdeveniments culturals i festius, de moment, fins al juliol, per tant, no se
celebrarà ni la festivitat de Sant Isidre, ni la revetlla de Sant Joan.
Respecte de la continuïtat d’aquesta decisió per mesos posteriors, encara
no s’ha decidit res i dependrà, en mesura, de les indicacions que es rebin
des del Govern i de l’evolució de la pandèmia.
Lamentem les molèsties.
Regidories de Cultura i Festes

Confecció de máscaretes a través
de l’Ajuntament dels Pallaresos i
la col·laboració ciutadana
Des de l’inici de l’estat d’alarma, davant l’escassetat de
màscares i la impossibilitat d’adquirir-les en farmàcies
o altres punts de venda, l’Ajuntament dels Pallaresos va
comprar material per a la seva confecció. En col·laboració
amb l’entitat municipal“l’Afer de la Dona” i altres costureres
voluntàries, fins avui s’han confeccionat més de 900 màscares, que s’estan repartint a tothom que ho necessita.
Prioritàriament s’ha proveït a la Residència de la tercera edat del municipi, la Nostra Llar, a tots els establiments del poble que
romanen oberts al públic, al personal de l’Ajuntament així com a qualsevol veí que ho necessiti. Altres aportacions significatives
han anat destinades als treballadors de l’EMT de Tarragona, Guàrdia Urbana de la Canonja, Mossos de Esquadra de Tarragona, àrea
d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Deu, Voluntaris de la Pobla de Montornès, Policia Local de Constantí.
Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a les nostres deleroses voluntàries que no volen deixar de cosir i que amb el seu esperit
solidari fan molt gran a aquest petit poble de la comarca del Tarragonès. Demostrem un cop més que som solidaris amb els nostres
veïns i amb tot aquell que necessita ajuda. GRÀCIES A TOTES.

Creu Roja
El passat mes de gener, el nostre alcalde Xavier Marcos es va reunir amb
les representants de Creu Roja de Tarragona per posar en marxa un acord
de col·laboració amb aquesta entitat i l’ajuntament, per donar assistència a
persones grans amb situacions determinades.
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NOTICIES
Llar de Colors. Llim dels Pallaresos
La importància del moment del canvi de bolquers
Fa un temps, a la Llar d’Infants Municipal dels Pallaresos, la “Llar de Colors”, hem
instal·lat uns canviadors Lóczy1 (vegeu foto) amb la finalitat de millorar el moment
del canvi de bolquers.
Aquest fet, que podria esdevenir circumstancialment o merament intern, ens ha
fet pensar com un canvi d’un moble, esdevé una millora en l’atenció dels infants: al
respecte que els mostrem en la seva llibertat de moviment i en la confiança vers les
seves capacitats.
I potser a hores d’ara deveu estar pensat com un canviador pot ser una eina tan
important? Doncs us expliquem...
El desenvolupament de les neurociències a l’educació, en el nostre cas el 0-3,
revelen el paper important de les emocions, en particular de l’afectivitat, tenen sobre
els aprenentatges. És a dir, per aprendre, l’infant ha de sentir emocions agradables.
I la qualitat d’aquestes emocions requereix d’un adult proper mitjançant una
atenció personalitzada i afectuosa. Aquests aprenentatges es produeixen en la vida
quotidiana de l’infant, amb especial rellevància en els moments de les atencions que comparteix, en el nostre cas, amb l’educadora.
Un d’aquests moments és l’estona del canvi de bolquer.
El canvi de bolquers
El vincle adult-infant s’instaura sobretot en el moment de les atencions corporals, situacions íntimes i moments privilegiats de
contacte i d’interaccions individuals. I ofereixen a l’infant la garantia que el seu entorn físic és fiable, que pot evolucionar-hi amb tota
seguretat, que les seves necessitats seran tingudes en compte.
L’objectiu principal d’aquesta activitat és mantenir la higiene íntima de l’infant i a llarg termini que ho faci per si sol i facilitar el control
d’esfínters. És un moment de relació intens, on es parla, es toca el cos, es mira i s’escolta. Si cuidem aquest moment, l’infant ja el
relacionarà amb una activitat agradable i un moment d’atenció personal privilegiat.
A través d’atencions de bona qualitat, cal tenir cura de tenir el temps suficient per tenir en compte les necessitats corporals. L’infant
experimenta un sentiment de seguretat i continuïtat, ja que li permet anticipar els esdeveniments en la seva globalitat i acumula
experiències que afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia, i esdevé capaç d’establir relacions afectives autèntiques i construir
el seu jo.
La nostra actitud en aquest moment és: demanar permís pel canvi, respectar el moviment lliure i explicar amb llenguatge clar el que
anem fent, demanant la seva col·laboració, a través d’una escolta activa.
Així, doncs, a la Llar cap moment és en va. Tota acció té una reflexió pedagògica darrere i una intenció educativa per l’aprenentatge.
Aprofitem, doncs, tots els moments quotidians amb els infants.
Equip Educatiu
LLAR DE COLORS. LLIM DELS PALLARESOS

Festa del Dijous Gras dels Jubilats a la carpa
Més de 125 persones es varen reunir el passat dia 20 a la Carpa, en la tradicional festa del Dijous Gras. Molts assistents anaven
disfressats, i tots varen berenar botifarres d’ou, negres, bull blanc, truita de patates, empanada i unes delicioses coques de llardons, fetes
en un establiment del municipi, regat tot amb vi blanc, negre moscatell i vi ranci.
Després del Ple, que es va celebrar el mateix dia, tota la Corporació Municipal va acompanyar als Jubilats en el berenar, i el Sr. Alcalde
va anunciar, que en el referit Ple, s’havia aprovat per unanimitat, fer la proposta al Consell Comarcal del Tarragonès, de premiar a
l’Associació de Jubilats dels Pallaresos, amb la Concessió de la Distinció de Mèrit de Serveis Distingits. Aquesta notícia va provocar una
allau de satisfacció entre els presents, que van acabar la vetllada amb un animat ball.
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GRUPS MUNICIPALS
INDEPENDENTS DELS PALLARESOS

CIUTADANS

Els Pallaresos i la Covid-19

Después de 9 meses de gobierno,
podemos contar algunas medidas
que queremos aportar de nuestro
grupo municipal. Si ya dijimos
que nuestro objetivo era gobernar
para todos, hoy es una realidad. Sí,
muchas horas de trabajo, proyectos
iniciados, largas noches, pero ahora
podemos decir que sí, nuestras
decisiones están enfocadas y
dirigidas a todos los habitantes
del pueblo y para el pueblo en
su conjunto, y formamos parte
del pueblo. La importancia de la
nueva Concejalía de Igualdad y
sus acciones nos han llevado a
reconectar con todos los vecinos.
Desde la de Turismo queremos
acercar las maravillas de Els
Pallaresos a vecinos y forasteros.
Desde la de Medio Ambiente
estamos promoviendo y colaborando
con el Proyecto Escuelas Verdes
del municipio para impulsar con los
jóvenes la promoción de buenas
prácticas ambientales, ya que no
puede ser de otra manera. Los
jóvenes son el futuro de nuestro
pueblo y en esta dirección queremos
trabajar. Necesitamos el apoyo de
los jóvenes, sin ellos no hay futuro.
Desde la de Hacienda hemos
presentado y explicado a todos los
habitantes de la población cómo
se hacen y cómo se organizan las
cuentas municipales y todo lo que
esto conlleva. Muchos meses de
trabajo para todos, ¡esperamos que
estés satisfecho!

La Covid-19 s’ha convertit en una
pandèmia que amenaça als més
dèbils de la societat, i que posa
en perill una de les coses més
importants que tenim: la Sanitat
Pública.
Mentre milions de persones
romanen a casa seva des del passat
14 de març, molts són els que cada
dia han de fer front al virus, bé des
dels hospitals o centres de salut.
Fent complir el confinament, o
ajudant a qui ho necessiti. Alguns
d’ells, veïns i veïnes del nostre
municipi. Aprofitem aquest espai
per agrair la feina que estan duent a
terme tots aquests herois i heroïnes,
de part de tots els membres d’IP.
Per descomptat, fem extensiu el
nostre agraïment als voluntaris
que han aportat el seu granet de
sorra per combatre aquest virus.
Al nostre municipi hem tingut
diferents exemples dels quals hem
d’estar orgullosos: veïns organitzats
per col·laborar amb els col·lectius
més vulnerables; l’empresari
local Libin Xia amb la donació de
material; el metge de família Sergio
Rodríguez amb les seves consultes;
a l’empresa Silvalac per la donació
de bates a la residència Nostrallar
o la fabricació de mascaretes per
part de sòcies de l’Afer de la Dona
dels Pallaresos i altres voluntàries.
Exemples de què en els pitjors
moments, surt el millor de la
societat.
La nostra agrupació és
municipalista, és estrany no dedicar
aquestes línies per tractar temes
pròpiament del poble, però el més
important ara mateix és vèncer
l’enemic comú, tots i totes a una, per
tornar a la normalitat com més aviat
millor.

ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
Benvolguts/des,
Durant els 9 mesos de l’actual
legislatura, i amb el nostre grup a
l’oposició, hem estat treballant per
tal d’aportar propostes, suports i
denuncies al dia a dia d’aquesta
corporació.
Han estat vuit plens entre ordinaris
i extraordinaris (tants d’uns com
d’altres, cosa que denota improvisació,
ja que la majoria són demanats per
l’equip de govern). Tanmateix, en un
dels plens van despenjar-se per reduir
el nombre d’ordinaris, passant-hi de
fer-los cada dos mesos a cada tres.
Per part nostra hem presentat fins a
sis mocions i més de vint preguntes
o precs. D’aquelles mocions que van
apropar-se (poques) encara no s’ha
fet res, i de les altres simplement han
anat a la paperera. Podem entendre
la votació de PSC i Ciudadanos, però
ens costa més comprendre la d’IP (i
sobretot la de l’alcalde).
Capítol a part és el tema de la
recollida de la brossa, ens ofereixen
un servei tercermundista, i el seu
responsable municipal (aquell que
es ventava d’haver votat a favor de
l’adjudicació) no fa res o ben poc
per solucionar-ho. El pagament de
les factures contemplen aquests
incompliments?
Volem manifestar igualment, l’enorme
decepció que tots vàrem tenir amb la
publicació del primer BIM realitzat pel
govern actual. Una publicació plena
de faltes ortogràfiques i gramaticals,
amb unes fotos d’una resolució ínfima,
etc. No van ni encertar ni el número
de la publicació, com vàrem dir en un
altre moment: per llençar directament
a la paperera.

¡Muchas gracias por vuestra
responsabilidad y compromiso!

Nota final: Davant la greu situació
provocada pel coronavirus, volem
manifestar el nostre suport
incondicional en totes aquelles
mesures que prengui el govern per
tal de minimitzar els seus efectes,
alhora que restem oberts a qualsevol
col·laboració que se’ns demani.

Independents dels Pallaresos

Maria Grau

Gràcies per la vostra responsabilitat
i compromís.
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UNIM-PSC
Gracias, gracias y gracias.
El Grupo Municipal de Unim-Psc
Els Pallaresos queremos dedicar
estas palabras a todas las personas,
vecinos y vecinas de nuestro
municipio que de una manera o de
otra han colaborado con las medidas
de autoprotección y ayuda para
superar esta crisis sanitaria y social.

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

Gracias por cumplir con el
confinamiento y proteger a vuestras
familias y en consecuencia al resto
de familias de Els Pallaresos.
Gracias por respetar el
distanciamiento social al ir a
comprar a la farmacia, panadería,
supermercado, …
Gracias a los trabajadores
municipales por intentar, en la
medida de lo posible, que nuestro
Ayuntamiento siga ofreciendo
su servicio público, tanto a nivel
administrativo como brigada y
vigilantes municipales.
Y sobre todo muchas gracias a
todos aquellos colectivos que se
han organizado para confeccionar
elementos de protección individual y
donarlos de manera solidaria.
¡Muchas gracias!
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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, de 9 a 13 h.
Us informaran del dia que us les passaran a recollir.

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Telèfons 977 61 06 00
www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat

TELÈFON COVID-19

061

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
649 236 639
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 2020
HORARI: INTENSIU
ZONA

GENER

Jardins Imperi

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

18

JUNY

JULIOL

AGOST

SET
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Pallaresos poble

15

OCT

20

Pallaresos Park

NOV

21

17
18

Els Hostalets

DES

19

21

18

22

19

CALENDARI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SET

OCT

NOV

DES

15

12

11

15

13

10

15

12

16

14

11

16

16

13

12

16

14

11

16

13

17

15

12

17

17

14

13

17

25

22

27

24

28

26

23

28

26

23

28

25

29

27

24

29

