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Capdavanters en 
reciclatge: Ara 
l’oli de cuina
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serveis

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL

Ajuntament dels Pallaresos ....................... 977   610   600
                                           ........................... 977   610   627
                                   Fax ............................ 977   610   568

www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@pallaresos.cat

Jutjat de Pau  .............................................. 977 627 133
               Fax  ............................................... 977 627 788
CEIP “Sant Sebastià” ................................. 977 610 539
CEIP “Els Pallaresos” ................................. 675 783 425
IES “Els Pallaresos” .................................... 977 627 203
Dispensari mèdic Els Pallaresos ................ 977 610 762
C.A.P. Sant Salvador  .................................. 977 523 410
Urgències C.A.P Sant Salvador .................. 977 523 410
Parròquia Sant Salvador ............................. 977 221 387

Servei de TAXI Pallaresos  .......................... 609 794 645
 ..................................................................... 606 999 800
Atenció al Ciutadà de la Generalitat ........ 012
Servei d’emergències Generalitat ............. 112
Bombers ...................................................... 085
Mossos d’Esquadra les Gavarres .............. 977 635 300   
Guàrdia Civil ................................................ 062

Hospital Joan XXIII ..................................... 977  295  800
Hospital Santa Tecla ................................... 977  259  900
Ambulàncies ............................................... 061

Centre de Gestió Cadastral ....................... 977  245  800
BASE (Gestió Ingressos) ............................. 977  253  403
Servei d’atenció a la dona
en situació de violència .............................. 900 900 120

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org

HORARI D’AUTOBUSOS

La recollida de volumino-
sos (mobles, electrodomès-
tics, etc.) serà els dies in-
dicats al calendari, encara 
que abans heu de trucar a 
l’Ajuntament per indicar qui-
nes són les andròmines i 
el carrer on s’ha de fer la 
recollida.
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Crec que és just destinar aquest espai, en aquest 
moments de dificultats econòmiques, per a llençar 
un missatge clar i directe. Ens en sortirem. Estic 
totalment convençut que els catalans i catalanes se-
rem els primers en sortir d’aquesta crisi que a molts 
de nosaltres ens està sacsejant. 

La història de Catalunya parla de lluita i perse-
verança, de derrotes i d’èxits, parla d’una classe 
treballadora que ha construït un país amb les 
seves mans. Sempre hem estat capaços de liderar 
el camí del benestar comú i ho continuarem fent. 
No és casualitat que siguem un país que sap com 
crear prosperitat, les generacions que ens han 

precedit han assolit reptes socials i econòmics 
importants. 

Ara ens toca a nosaltres tirar del carro i estigueu 
segurs que ho estem fent. Si en altres temps el motor 
econòmic del país va ser la innovadora i brillant in-
dústria tèxtil catalana, ara hem de continuar innovant 
i apostar clarament per altres sectors com les noves 
tecnologies, les energies renovables, etc., per generar 
llocs de treball. Hem de crear un potent motor econò-
mic a l’entorn de la recerca i el desenvolupament (el 
famós R+D) i no basar-nos només en el sector de la 
construcció que ens ha portat especulació enlloc de 
millores socials i de qualitat de vida.

Totes les administracions, des de les més grans a 
les més petites, des del G-20 fins al nostre petit 
Ajuntament, tenim la responsabilitat de treballar per 
aconseguir desenvolupar projectes que creïn riquesa 
perquè el model que hem seguit fins ara està esgo-
tat i cal fer un esforç més gran per tornar a liderar 
l’economia, una economia que ens cal més justa, 
més redistributiva i més social.

Salut.

Carles Vidaller Espinosa
Regidor de Festes, Esports, 
Indústria, Comerç, Agricultura
i Cooperació

L’ESPAI DEL NAPI



Els Pallaresos recull oli domèstic per fer biodièsel

Contenidor per a la 
gestió de medicaments 
domèstics
Situat a la farmàcia del poble, a par-
tir d’ara ja teniu un espai per poder 
portar els residus de medicaments 
de procedència domèstica, aquells 
medicaments sobrers o caducats i 
els seus envasos, buits o no, que es 
generen als domicilis de particulars.

Els medicaments no són un resi-
du qualsevol sinó que donades les 
seves característiques requereixen 
una recollida selectiva específica 
per garantir-ne una adequada ges-
tió.
Cal dipositar:
Els envasos de medicaments buits
Els envasos amb restes de medi-
caments 
Els medicaments caducats amb els 
seus envasos

medi ambient
L’Ajuntament ha posat un nou servei a disposició 
dels ciutadans per tal de fer  la recollida dels 
olis d’ús domèstic per obtenir biodièsel. El pla, 
que s’aplicarà com una prova pilot, pretén cons-
cienciar la població que l’oli d’ús domèstic és un 
agent molt contaminant si es llença per l’aigüera. 
Ecologistes en Acció ha distribuït, porta per porta, 
un colador perquè els ciutadans puguin abocar 
l’oli en ampolles per portar-lo als contenidors. 

L’oli d’ús domèstic és un residu molt contaminant 
si es llença per l’aigüera. Aquesta és la premissa 

sota la qual s’engegarà el programa pilot que 
permetrà recollir l’oli d’ús domèstic residual en 
alguns punts del Tarragonès, una iniciativa que 
ja es duu a terme en municipis del Baix Camp. 
A més a més dels Pallaresos, Altafulla i la Pobla 
de Mafumet, Torredembarra també està adscrita 
al programa, tot i que ja realitza la seva pròpia 
recollida a través del programa Onada. L’objectiu 
és que les dades d’aquest municipi, on s’estan 
recollint uns 1.000 litres d’oli cada mes, també 
computin en el global de la prova pilot.
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medi ambient

Després de 14 anys els 
veïns d’aquests carrers 
han tornat a veure ar-
bres als escocells buits.

Durant el passat mes de febrer, 
l’Ajuntament dels Pallaresos ha 
realitzat la plantació de 60 ar-
bres en els escocells de les vo-
reres buits. L’espècie escollida 
ha estat el Ligustrum Japonicum, 
un arbre que té la particularitat 
de ser de fulla perenne i tenir 
un creixement de les arrels en 
sentit vertical. Aquesta condició 
ha estat fonamental en l’elecció 
per tal d’evitar que els arbres 
aixequin la via pública com està 
passant amb les espècies que 
en el seu dia es van plantar i 
que ara hem de patir per no ha-
ver-se tingut en compte aquesta 
circumstància.

Amb aquesta actuació es co-
breix un terç del total d’arbres 
que a dia d’avui serien neces-
saris per tal de cobrir tots els 
espais buits que existeixen  en  
els carrers del municipi.

L’objectiu de la regidoria de 
Medi ambient segons el regidor, 
Jordi Pardo, és poder completar 
aquesta actuació en la totalitat 
dels carrers del municipi en els 
propers dos anys. Per aquest mo-
tiu es demanaran ajuts a entitats 
i organismes supramunicipals per 
tal de fer-la assumible des del 
punt de vista econòmic.

Plantació de 60 arbres a les avingudes Parlament  
i Generalitat de Jardins Imperi
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L’Ajuntament dels Pallaresos mit-
jançant la regidoria de Medi Am-
bient, ha plantat moreres al pati 
de l’IES del municipi.
Aquesta plantació és una de les 
demandes que mitjançant el per-
sonal docent del centre es van 
fer arribar al consistori per tal 
de millorar l’entorn educatiu que 
actualment, tot i ser provisional, 
s’intenta fer el més còmode possi-
ble per a alumnes i professors.
Dins d’aquesta línia de col·laboració 
amb el centre per tal que es puguin 
desenvolupar iniciatives educatives 
que ajudin a la formació dels nos-
tres fills, properament l’Ajuntament 
subvencionarà la compra d’una 
estació meteorològica per tal que 
els alumnes facin pràctiques i tam-
bé la creació d’un hort ecològic 
per fomentar-ne la relació directa 
d’aquests amb el medi ambient.

Moreres a l’IES 
del poble
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ensenyament
Durant aquest trimestre l’ajuntament ha fet una sèrie 
d’actuacions per tal de millorar les instal·lacions de la 
pista poliesportiva on es troba ubicat el CEIP dels Pa-
llaresos per garantir la seguretat dels nens/es.

S’ha reparat un espai al costat de la porta principal on 
els nens/es podrien sortir o fer-se mal; s’hi ha posat 
tela metàl·lica. S’han canviat les rajoles trencades que 
tallaven, s’ha instal·lat una reixa a l’escala central per 
no haver de baixar-la i pujar-la, s’ha posat una tapa, 
que estava arrencada, en una sortida d’aigua etc...
També s’ha pintat un pas de vianants i una zona de 

seguretat de prohibició d’aparcament per millorar la 
visibilitat dels nens/es a les sortides i entrades de 
l’escola. Demanem, si us plau, als pares i mares que 
respectin aquesta zona.

Som conscients que encara queden moltes coses a 
millorar, però amb la col.laboració de la direcció i 
de l’AMPA, i desde l’ajuntament intentarem fer de les 
intal·lacions del CEIP un lloc com cal.

Actuacions al CEIP Els Pallaresos
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ensenyament

La Caixa Tarragona dóna l’ oportunitat als seus clients de cedir una sèrie 
de punts que s’obtenen per les seves transaccions bancàries. Aquests punts 
serveixen per votar entitats que com l’APA Ceip Sant Sebastià presenten 
projectes per millorar aspectes que d’altra manera són difícils d’aconseguir. 
L’APA ha demanat 30.000 euros per condicionar tant el pati d’infantil com 
el de primària, que tenen greus problemes d’absorció de l’aigua de la pluja. 
També s’ha de renovar material de lleure que a causa de l’ús es va fent 
malbé. Per tot això, us demanen que si sou clients de Caixa Tarragona do-
neu el vostres punts al nostre projecte. La votació es pot fer per Internet o 
bé omplint una butlleta que podeu aconseguir a l’Ajuntament dels Pallaresos 
i lliurar-la a Caixa Tarragona. 
http://www.tuajudes.com/votar

419 escolars s’han beneficiat 
dels ajuts de llibres del curs 
2008/09 
Durant el mes de març han estat 
ingressats els ajuts corresponents 
al curs 2008/09 destinats a cobrir 
part de la despesa de l’adquisició 
de llibres. La totalitat dels ajuts ha 
estat de 12.930 € distribuïts de la 
següent manera.

Modul 1 ........................... 112 Alumnes 
Modul 2 ..........................215 Alumnes
Modul 3 ........................... 92 Alumnes

L’APA CEIP Sant Sebastià presenta un 
projecte a “tu ajudes” de Caixa Tarragona

Ajuts escolars



El municipi dels Pallaresos es proposa desenvo-
lupar durant els pròxims dos anys, un “Pla de 
Desenvolupament del Producte Propi integrat, di-
ferenciat i reconegut”, que permeti la dinamització 
de diferents sectors econòmics, mitjançant l’inici 
d’una sèrie d’actuacions que incidiran damunt 
d’una selecció dels recursos locals de caràcter 
turístic, natural i comercial.

Entre els objectius cal destacar els següents:

- Contribuir a la diversificació de les activitats 
econòmiques i a la generació de nous llocs 
de treballs mitjançant l’increment de l’oferta 
desestacionalitzadora de serveis i de productes 
turístics locals dels Pallaresos.

- Dotar a les seves empreses i els seus produc-
tes, d’eines formatives que afavoreixin la seva 
modernització i millorin la seva rendibilitat, efi-
ciència i qualitat a partir de criteris sostenibles

- Interconnectar els nous productes amb els ja 
existents al municipi.

- Orientar el fluxe i interès dels visitants en activi-
tats concretes que puguin contribuir a la preserva-
ció del municipi i propiciar, a la vegada, l’intercanvi 
cultural amb la població local.

- Impulsar campanyes de conscienciació i sensibi-
lització orientades a tots els segments socials mit-
jançant la difusió i comunicació de les actuacions 
previstes.

Aquesta convocatòria té per objectiu el disseny 
d’un logotip destinat a representar la imatge del Pla 
de Desenvolupament del Producte dels Pallaresos 
i de les seves diferents actuacions. Aquest logotip 
serà utilitzat en la difusió d’informació a través de 
diversos suports i documents (fullets, mapes, pa-
pereria, senyalització, productes promocionals, etc.) 
segons ens ha explicat el regidor de comunicació, 
Jordi Pardo.
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comunicació
Concurs públic per a la selecció d’un logo de marca 
de poble

Amb tot això es vol proporcionar una imatge de 
marca conjunta, que identifiqui al Pla i que apa-
reixerà vinculada a tots els elements, suports, esde-
veniments, actuacions i eines de comunicació que 
es puguin generar durant els pròxims anys.
Un jurat d’experts seleccionarà tres obres finalistes 
d’entre totes les presentades i l’obra escollida sor-
tirà de la votació popular dels veïns mitjançant vot 
telemàtic i presencial dels treballs finalistes expo-
sats a les dependències municipals.
El període de presentació de les obres és del 18 al 
31 de maig. Podeu consultar les bases a la pàgina 
web municipal www.ajuntamentdelspallaresos.cat.

La regidoria de Comunicació organitza una activi-
tat formativa a través d’OASI. L’objectiu principal és 
facilitar als ciutadans majors d’edat del municipi la 
formació imprescindible per poder treure profit de la 
Societat de la Informació, apropar-los a Internet i a 
les noves tecnologies, així com facilitar la difusió i el 
coneixement de les bones pràctiques a Internet
L’activitat tindrà una durada de 27 hores (dos cursos 
de deu alumnes cadascun) en total.
Temari del curs:
- Introducció a Internet
- Funcionament del navegador (cercadors, opcions i 
eines de recerca, configuració..)
- Impressió
- Introducció al correu electrònic (creació i recepció 
de missatges, gestió del correu..)
- Fòrums i xats.

Data del curs: del 4 al 14 de maig
Horari: de 17.00 a 18.30 i 
de 18.30 a 20.00
Lloc: CEIP Sant Sebastià 
(Av. Catalunya, 12)
Preinscripcions: Oficines de 
l’Ajuntament 
(de 9 a 13 hores)
Preu: Gratuït

Curs d’intenet: TINETaula



directiva, socis i simpatitzants les nostres felicitacions 
per la gran tasca realitzada. Fem una crida a tots 
els ciutadans i ciutadanes dels Pallaresos perquè 
vinguin al camp a donar suport a l’equip en els 
partits que resten per finalitzar la temporada.

Paral·lelament, la Regidoria d’Esports continua 
treballant en l’adequació de les instal·lacions 
esportives i ja ha finalitzat la primera fase de 
tancament del recinte i en breu començaran les 
obres de construcció dels vestidors. El regidor 
d’Esports, Carles Vidaller, vol iniciar el proper 
curs l’escola de futbol base per als nens i nenes 
del nostre municipi ja que es disposarà d’uns 
equipaments adequats i de qualitat.

Una altra línia de treball oberta des d’aquesta 
Regidoria és impulsar la creació d’una secció de 
bàsquet. Una vegada finalitzades les obres dels 
vestidors, s’adequarà l’actual pista de futbol sala 
perquè també s’hi pugui practicar bàsquet. 
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esports

En breu començaran les obres dels vestidors i 
la Regidoria d’Esports ja treballa en la creació 
de l’escola de futbol base i una secció de 
bàsquet.

Tal com hem destacat en diverses ocasions, cal 
remarcar l’excel·lent trajectòria que els jugadors 
de futbol de tercera territorial del Club Esportiu 
dels Pallaresos estan duent a terme aquesta 
temporada i que els ha situat al capdavant de la 
taula de classificació de la seva categoria.

A la jornada del dia 29 de març, van assolir una 
de les golejades més importants de la lliga, ni 
més ni menys que 0-9 a casa del Vilabella. Aquest 
resultat evidencia que aquest equip és un ferm 
candidat a guanyar la competició i situar-se la 
propera temporada a segona territorial.

L’Ajuntament dels Pallaresos vol traslladar novament 
als jugadors, entrenador, membres de la junta 

L’equip de futbol dels Pallaresos, líder de tercera 
territorial

Curses d’orientació 

El nostre municipi va acollir durant el mes de març la celebració de dues 
competicions de curses d’orientació organitzades pel Consell Esportiu del 
Tarragonès amb la col·laboració del Club Montsant d’Orientació i la Regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament dels Pallaresos.
Concretament, el 8 de març (Dia Internacional de la Dona) va tenir lloc una 
trobada femenina de curses d’orientació que va comptar amb la participació 
d’una trentena de dones, amb sortida i arribada a la zona poliesportiva del 
poble. El 15 de març es va celebrar la 3a jornada fase comarcal-territorial, 
amb sortida i arribada a les pistes de Jardins Imperi, i la participació d’un 
centenar d’esportistes.



esports/comer  
El mes de gener passat es va celebrar la I 
Trobada Comarcal de Judo a l’envelat situat a 
la pista polisportiva del poble. Els participants 
de categories pre-benjamí, benjamí i aleví ens 
van oferir una exhibició esportiva esplèndida. 
A l’acte hi van participar un total de 150 nens 
i nenes dels gimnasos Vital-Sport, Jakar i Dojo 
Cambrils, i els CEIP Cèsar August, Mare de 
Déu de la Roca, les Teresianes, el Sant Pere 
i Sant Pau, el Reus Deportiu i l’APA del CEIP 
Sant Sebastià. 

Cal destacar també la gran afluència de públic, 
situant el nostre poble en un lloc destacat en 
la pràctica d’aquest esport. Hem de felicitar 
l’entrenador Andrés Guillén per la seva brillant 
trajectòria d’impuls i promoció d’aquest esport 
en el nostre municipi, com també volem felicitar 
a l’APA del CEIP Sant Sebastià per la immillorable 
organització d’aquest acte.

Des de la Regidoria d’Esports es vol impulsar 
la pràctica de tot l’esport base que es pugui 
desenvolupar al nostre poble, diversificant les 
propostes d’activitats.
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I Trobada Comarcal de Judo als Pallaresos

La Regidoria de Comerç va con-
vocar una reunió informativa amb 
els comerciants del municipi que 
va tenir lloc el 13 de febrer passat, 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament i 
que va comptar amb una nombro-
sa participació. L’objectiu d’aquesta 

trobada va ser ressaltar la im-
portància de tenir les llicències 
d’activitat i tots els permisos tal 
com marca la normativa vigent.
El regidor de Comerç, Carles Vi-
daller, ha destacat la importàn-
cia de complir la normativa com 

a garantia de qualitat de servei. 
De la mateixa manera, va posar a 
disposició dels comerciants l’àrea 
de Comerç de l’Ajuntament per tal 
d’anar corregint totes aquelles in-
cidències que puguin ser suscepti-
bles de millora. 

Reunió informativa amb els comerciants
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cooperació

La reconquesta dels valors 
ètics en una societat on mas-
sa vegades s’imposa un mo-
del on l’avarícia s’obre pas a 
cops, cal destacar que hi ha 
municipis que volem invertir 
aquesta tendència i rellançar 
decididament el valor que té 
la solidaritat entre les perso-
nes. Podem tancar els ulls i 
mirar cap a un altre costat 
davant d’un repartiment de la 
riquesa desequilibrat, uns te-
nen molt i d’altres literalment 
no tenen res. Els regidors de 

l’equip de govern van destinar 
3000 euros del seu sou a aju-
dar persones que no tenen ni 
tan sols medicaments bàsics. 
Vam destinar una petita apor-
tació per tal de contribuir al 
desenvolupament vital d’homes, 
dones i nens, a tirar endavant 
en un món mal repartit. 

Aquest ajut es va canalitzar a tra-
vés del “I Reconeixement Projecte 
Internacional de Cooperació dels 
Pallaresos” que es va lliurar el 
mes de juliol passat al reconegut 

La població indígena de Povo So’é rep els medicaments 
que van aportar els regidors de l’equip de govern

indigenista brasiler Sydney Pos-
suelo. 
El projecte que va presentar 
tenia com a objectiu subminis-
trar medicaments a la comu-
nitat indígena aïllada de Povo 
So’é, destinats a combatre la 
malària i d’altres malalties de-
rivades del contacte d’aquesta 
població amb la fauna de la 
selva brasilera. Fa unes set-
manes l’Ajuntament ha rebut 
la documentació que justifica 
l’adquisició d’aquests medica-
ments.



urbanisme
Fons Estatal d’Inversió Local
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En data 10 del passat mes de febrer, el Mi-
nisteri d’Administracions Públiques va aprovar 
els projectes presentats per aquest Ajunta-
ment al Fons d’Inversió Local. 

El principal projecte presentat és la construcció 
d’un col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la 
Riba i avinguda Generalitat, amb un pressupost de 
578.664,13€ i una durada aproximada d’execució 
de les obres de sis mesos. Aquest projecte posarà 
fi als problemes de recollida d’aigües que els veïns 
d’aquesta zona de la urbanització Jardins Imperi 
han patit i pateixen a causa de l’existència d’una 
infraestructura insuficient pels cabals d’aigües que 
hi transcorren.

Properament sortiran a licitació les esmentades 
obres, tot podent-ne presentar les seves ofertes 
aquelles empreses classificades com a grup E, 
subgrup 1, categoria D    

Així mateix també sortirà a concurs el projecte 
per a l’adequació de l’enllumenat exterior de Pa-

llaresos Park, que recull el canvi de lluminària 
de part de la de la urbanització, amb la finali-
tat d’adaptar-la als requeriments legalment exigits 
per a l’ordenació ambiental, la protecció del medi 
nocturn i l’estalvi energètic.

L’inici dels treballs es preveu per als propers mesos 
d’abril o maig, per la qual cosa l’Ajuntament ha 
creat una borsa de treball on es poden inscriure 
totes aquelles persones aturades del municipi que 
busquin feina.

Està previst que les obres de construcció d’un col.
lector d’aigües pluvials a la urbanització Jardins 
Imperi, i l’adequació d’enllumenat públic exterior a 
Pallaresos Park, ocupin un total de 18 persones. 

Aquesta iniciativa s’ha pres com a mesura directa 
de reducció de la taxa d’atur al municipi, ja que 
les empreses a les quals s’adjudiquin les obres 
hauran d’agafar personal de la recent creada bor-
sa de treball. 



Adquisició de maquinària per a jardineria
serveis públics
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L’Ajuntament en el seu propòsit de millorar i 
modernitzar els treballs que desemvolupa la 
brigada municipal, ha adquirit un camió i una 
trituradora de restes vegetals.

Aquesta despesa ha estat coberta amb els in-
gressos del préstec conveniat amb la Diputació 
de Tarragona i que junt amb la màquina escom-

bradora ha completat la inversió prevista en el 
seu dia per l’equip de govern municipal.

Els restes de poda triturats serviran per mini-
mitzar el creixement de vegetació no desitjada 
en els espais públics i per a una gestió me-
diambiental més adequada d’aquest tipus de 
residus.

Com a objectius més immediats de la Regidoria 
de Serveis es troba la valoració de millores 
que permetin la reducció del consum energètic, 
diversificant les fonts d’energia i introduint tec-
nologies energètiques avançades.

Per aquest motiu s’està estudiant la possibilitat 
de fer una reducció en el número de punts de 
llums encesos durant la nit a fi de reduir la 
despesa energètica del municipi.

A més a més, en breu es començarà a treba-
llar en el projecte d’adequació de l’enllumenat 
públic exterior d’acord amb la normativa de 
protecció del medi nocturn i estalvi energètic, 
que farà que per zones es vagin realitzant el 
canvi de bombetes i adequant-les a la nova 
normativa. 

Estalvi energètic
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Una altra vegada èxit de participació, tant de par-
ticipants com d’espectadors, en les diferents rues 
dutes a terme al municipi.

Tant les organitzades des de les AMPA dels 
dos col·legis com la Gran Rua organitzada per 
l’Ajuntament.

Les comparses participants enguany van ser les 
següents: Los Duendes, Som dels Pallaresos, la 
Unió i Aquí hi ha Marro. Aquesta diada va fina-
litzar amb un gran ball de disfresses al Casal 
Municipal.

Carnestoltes 2009
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Enguany hem pogut gaudir d’unes carrosses no-
ves durant la cavalcada per la tant esperada 
visita que en aquestes dates esperem amb molta 
il·lusió tant grans com petits.

Aquestes han estat tres grans cignes coronats 
amb els trons Reials de ses Majestats d’Orient 
que anaven acompanyats amb els seus patges i 
tres vehicles més que portaven els pastorets.

Tot això encapçalat per un espectacle de llums 
i un grup d’acompanyament. I en finalitzar la 
cavalcada els Reis Mags han fet entrega de les 
joguines als petits a la carpa, com cada any. 

Volem agrair des d’aquestes línies l’ajuda rebuda 
per les diferents associacions i persones,  que 
any rere any se sumen al gran esforç que repre-
senta poder dur a bon terme aquest gran acte.

Nova desfilada dels Reis Mags d’Orient.

 

 
Fundas porcelana sin metal 

Alúminias-Zirconio 

ESTETICA DENTAL 
 

ODONTOLOGIA GENERAL 
 

ENDODONCIA MANUAL Y 
MECANIZADA 

 
PRÓTESIS CERÁMICA SOBRE DIENTES 

E IMPLANTES 

 
Implantes dentales 

Atornillados 

Dr. Roberto Alvarado Godoy 
Colegiado COEC 2001 

Licenciado en Odontología  1986 
Post graduado en Materiales Dentales.  

U. De Barcelona 1993 
Técnica Ortodoncia Roth Williams 1995 

Ejercicio Privado en 
Tarragona desde 1991 

 
Blanqueamientos con luz 

ORTODONCIA EN NIÑOS Y ADULTOS 
 

BLANQUEAMIENTOS 
 

Ortodoncia estética 
Braquets cerámicos 

Clínica Dental Serprodent Dr. ROBERTO ALVARADO G. 
TELÉFONO 977244731 

Pere Martell, núm. 15, 1r B 
TARRAGONA 

Más información www.clinicadental robertoalvarado.es  
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Passos de vianants
L’Ajuntament ha iniciat un pla d’adequació de la 
senyalització de trànsit en el sòl. Els treballs realit-
zats pel personal contractat del SOC, consisteixen 
a pintar els passos de vianants ja existents així 
com la creació de nous en aquells llocs del muni-
cipi amb dèficit de senyalització.

Com en d’altres aspectes la mancança d’inversió 
anterior en el manteniment (en algunes zones del 
municipi de molts anys) ha fet que la despesa 
assumida hagi estat més elevada del previst ini-
cialment.

L’IES Els Pallaresos
edita una revista

El passat mes de desembre, serà una data per recor-
dar pel recentment nascut IES Els Pallaresos. Aquesta 
revista és la culminació a un gran esforç per part dels 
alumnes i professors, que han volgut utilitzar aquest 
mitjà per obrir-nos les portes del centre i ensenyar-nos 
les diferents activitats així com el costat més humà de 
les persones que hi conviuen diàriament.

Des de l’Ajuntament han tingut i tindran tot el suport, 
i volem felicitar especialment els impulsors d’aquest 
projecte per la seva gran tasca realitzada.

L’Ajuntament dels Pallaresos, atès el retard que tenim 
en l’inici de les obres del nou CAP dels Pallaresos i 
atès que actualment resta a la nostra disposició el 
que antigament era l’oficina de correus, ha decidit 
ampliar l’àrea de l’actual CAP amb una nova zona 
d’infermeria per tal d’intentar que aquest servei pugui 
donar-se en una zona més àmplia.  Aprofitem així el 
local on hi havia antigament l’oficina de correus, i 
poder millorem també l’atenció que actualment ha de 
realitzar-se en una zona molt reduïda.

Sanitat
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L’ex-jugador del F.C. Barcelona Julio Alberto va fer 
una xerrada informativa a l’IES dels Pallaresos, sobre 
el perill de les drogues. Les experiències de l’ex-
jugador van ser escoltades per tots els alumnes de 
l’institut.

A les festes d’agost s’organitzarà el 1r torneig social 
de Rally slot (Scalèxtric, Ninco, etc...) “Copa Els Pa-
llaresos”.

Prepara el teu cotxe slot i vine a córrer amb ell, es-
tigues atent, ben aviat t’informarem.

Xerrada de Julio Alberto 1r torneig social de Rally slot

CONCEPTES 27/03/09 

29/05/09 

30/04/09 

30/06/09 

30/06/09 

31/08/09 

30/07/09 

30/09/09 

31/09/09 

30/11/09 

IAE 010    X  

IBI URBANA 500  X    

IBI RUSTICA 501  X    

IVTM 600 X     

CEMENTIRI 840    X  

CLAVEGUERAM I  

60% REBUT TAXA 

ESCOMBRARIES 

550/560    

X 

  

40% RESTANT 

REBUT TAXA 

ESCOMBRARIES 

560      

X 

 

Calendari del contribuent dels tributs del 2009
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L’Ampa del Ceip Sant Sebastià en col·laboració amb 
l’Ajuntament dels Pallaresos ha organitzat durant 
aquest hivern 3 cursos de formació subvencionats 
per monitores de menjador dels diferents centres 
educatius. 

En total s’han format unes 50 persones en matèries 
tan diverses com la manipulació d’aliments, manuali-
tats i un curs de necessitats educatives especials.

L’horari i els dies d’impartició han estat els dissabtes 
al matí de 10 a 14. La participació ha estat bona i 
els resultats satisfactoris.

Els propers dies 2 i 3 de maig s’organitza al Ceip Sant 
Sebastià unes jornades de judo en les que els nens i 
nenes del municipi que realitzen aquesta activitat ex-
traescolar podran gaudir d’un cap de setmana diferent. 
Els nens es quedaran a l’escola des del dissabte dia 2 
de maig fins el diumenge dia 3. Els monitors de judo 
s’encarregaran de tot el necessari perquè els nens passin 
dos dies inoblidables. Entre altres coses podran entrenar, 
jugar i possiblement gaudirem d’una petita competició 
el diumenge a la que podran assistir tots els pares que 
vulguin.

D’altra banda l’APA també organitza unes jornades espor-
tives, que fins ara només havien estat de futbol sala però 
que per aquest any esta previst incloure altres activitats 
esportives com el bàsquet i els escacs. Les dates encara 
estan per determinar però serà un cap de setmana del 
mes de juny. 
Amb aquests esdeveniments esportius l’APA posarà fi un 
any més a totes les activitats extraescolars esportives que 
realitza durant els curs escolar.
Totes aquestes activitats comptem amb el suport del Consell 
Esportiu del Tarragonès i de l’Ajuntament dels Pallaresos.

l’APA CEIP Sant Sebastià organitza unes jornades esportives

Cursos de formació organitzats per l’AMPA CEIP Sant Sebastià en 
col·laboració amb l’Ajuntament dels Pallaresos



Al plenari del passat dia 5 de març 
es va aprovar l’acord d’adhesió a la 
xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. Aquesta xarxa depèn 
de la Diputació de Barcelona i està 
integrada per 196 municipis de la 
província de Barcelona i 22 de la 
resta de Catalunya. La Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat és una associació de mu-
nicipis compromesos per avançar 
cap a un desenvolupament soste-
nible. Constitueix una plataforma 

de cooperació i intercanvi on els 
municipis troben un marc adequat 
per discutir els seus problemes, 
les seves inquietuds, les seves ne-
cessitats, les seves experiències, i 
promoure i dur a terme projectes 
d’interès comú. Amb aquesta ad-
hesió el nostre municipi es benefi-
ciarà dels tallers de treball on es 
discutiran temes mediambientals 
de tot tipus (estalvi energètic, re-
cursos hídrics, gestió de residus.
etc) així com de subvencions en 

programes i projectes de conscien-
ciació envers la ciutadania en tot 
el que envolta a la sostenibilitat 
del nostre territori.
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Els alumnes de Primària del Ceip Sant Sebastià dels 
Pallaresos van marxar de Colònies a Prades, els 
passats 23 i 24 de març. Van ser dos dies en els 
que van poder conviure nens i mestres gaudint d’un 
marc de natura extraordinari. La casa es trobava 
en un entorn de natura i tranquil·litat que ens va 
captivar a tots. 

Colònies al CEIP Sant Sebastià
Els nens van realitzar tot un seguit d’activitats per 
fomentar el treball en equip, el descobriment de la 
natura i la importància dels valors humans. A la 
nit van fer una gimcana en la que van trobar els 
tresors d’un mag que convertia als nens dolents en 
pedra. L’experiència ha estat molt bona tant pels 
alumnes com pels mestres que els van acompan-
yar.

El creixement del centre ha fet que les colònies 
es facin en 3 torns. El primer engloba als alumnes 
de 1r a 5è. El segon es realitzarà a finals de maig 
i serà pels més petits de l’escola de P4 i P5 que 
aniran a Les Piles (La Conca de Barberà). I el ter-
cer i últim, pels més grans, serà el torn de 6è que 
s’acomiadaran de la seva etapa de primària amb 
un viatge final de curs a l’Estartit a primers del 
mes de juny.

Els Pallaresos per la sostenibilitat
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Lliçó de valors

En aquest espai, volem donar a conèixer 
un fet curiós que es va donar en dies 
passats dins l’entorn polític municipal.
Resulta que els grups que formen l’actual 
oposició municipal, van unir forces i sense 
cap tipus d’argument polític van oferir–se 
per formar nou  govern a l’alcaldia, a 
canvi de que tant el nostre grup com ICV 
sortíssim de l’actual equip de govern.
És si més no curiós que aquells partits 
municipalistes que dins la campanya elec-
toral es venien com una opció de renova-
ció política, ara vagin de la mà d’aquells 
que van gestionar el municipi de forma 
ineficaç. Però una vegada més es posa 
de manifest que per a certes persones 
el veritablement  important és instalar-se 
a la cadira del poder sigui quin sigui el 
company de viatge. 
El que possiblement no s’esperaven aquests 
senyors es trobar-se en aquella reunió amb 
una lliçó de valors. Valors com la dignitat, 
el compromís i la lleialtat que van deixar el 
seu intent en l’ anècdota que avui relatem.
Volem reflectir en aquest escrit el que 
vam fer constar en el primer article 
d’aquest butlletí. En aquell número ja vam 
deixar clar que la nostra prioritat a l’hora 
de fer els pactes de govern havien es-
tat les persones per damunt de les si-
gles dels partits que representaven. Amb 
aquest episodi podem constatar el nostre 
encert i congratular-nos  per haver con-
tribuït a que, a dia d’avui, tinguem una 
alcaldessa que conserva els valors com 
a persona per sobre de tot i això ens  
dóna més força per continuar treballant 
al seu costat amb la mateixa il·lusió que 
el primer dia.
Nosaltres senyors de l’oposició no tenim 
por de sotmetre’ns a judici dels veïns 
per la nostra tasca quan arribi el mo-
ment, serà llavors, d’aquí dos anys, quan 
s’hauran de fer les valoracions. El govern 
actual és un grup cohesionat i per molts 
intents de desestabilitzar que es fomen-
tin no podran canviar els valors de les 
persones que el componen.

Salut per a tothom

Claudi Domenech Bonachí
Jordi Pardo Gimeno
Grup Municipal Gent dels Pallaresos

Espenyem la crisi amb treball

Nosaltres els polítics podem parlar de crisis 
i lamentar-nos? Bé, doncs no !! La nos-
tra feina precisament és la de governar en 
temps de crisis i en temps de bonança, el 
nostre compromís és dur a bon terme les 
propostes del nostre programa espenyent 
i treballant i sobretot essent perseverants 
amb la nostra feina, així, i únicament així, 
podrem vèncer a la crisis. És molt bonic 
queixar-se de la feina dels altres quant fins 
ara en aquest municipi no s’ha pensat mai 
en l’economia de futur del nostre municipi, 
de què hem de sobreviure?, d’impostos, de 
subvencions, d’ ibis, de permisos d’obres....
Doncs el nostre pensament no és ni ha 
estat aquest des de l’inici de la legislatura, 
sinó el de treballar per donar sortida a 
projectes i noves idees perquè en un futur 
no gaire llunyà no depenguem únicament 
d’aquests ingressos i crear així un futur no 
tant sols per al nostre poble sinó també per 
als nostres veïns.
S’està qüestionant el treball de l’equip de 
Govern, les capacitats d’alguns dels seus 
membres, l’honorabilitat de la seva feina 
i sobretot, i no sabem per quin concepte, 
la unió existent entre els tres grups muni-
cipals.
Doncs bé, tingueu present que aquesta unió 
forma part d’un compromís adquirit entre 
aquests grups i amb els nostres vil.latans; 
tant els que ens van donar el seu suport 
com els que no. No donarem un pas enrere 
cap de nosaltres, per què? Perquè seguim 
amb la mateixa il·lusió del primer dia i amb 
unes idees de futur que seran la base de 
seguretat per al nostre municipi i encara 
que estem en temps de crisis general no-
saltres no hem entrat ni entrarem en crisis 
com a equip de govern.

Ana Mª Ramos Castro
Manel Gómez Porta
Grup Municipal CiU
ciu@pallaresos.cat

Un govern estable

En anteriors butlletins municipals hem parlat de 
la feina que ICV està duent a terme, una feina 
que passa per consolidar el valor públic dels 
serveis que s’ofereixen als ciutadans i ciutada-
nes del nostre municipi. Estem treballant perquè 
no hi hagi distincions de classes socials, tots 
som iguals, tots tenim els mateixos drets. Va-
lors d’esquerres clars que defensarem allà on 
calgui. 
Ens agradaria aprofitar aquest butlletí per traslla-
dar als nostres companys i companyes de l’equip 
de govern el nostre reconeixement públic de la 
feina que realitzem entre tots. Independentment 
del color polític de cada grup que formem part 
d’aquest projecte comú, hi ha un gran valor 
humà que ens fa treballar en equip, de forma 
conjunta i consensuada, fet que destaquem com 
el gran èxit d’aquest govern. Ara els homes i 
dones que hem tingut l’honor de poder defensar 
els interessos dels nostres veïns i veïnes parlem 
el mateix idioma. 
Hi ha qüestions que heu de saber per tal de 
reconèixer la tasca de persones que ara ja no 
ocupen en el nostre municipi responsabilitats 
polítiques. Parlem del Sr. Enric Martínez i no vol-
dríem amagar a ningú que quan ICV el va posar 
en la difícil i dura disjuntiva de renunciar a l’acta 
de regidor per fer un pacte de govern estable, 
aquest senyor va demostrar una talla política 
admirable i que des de aquestes línies volem 
destacar perquè va ser capaç de sacrificar el 
seu càrrec electe en benefici de l’estabilitat po-
lítica del municipi. 
I aquesta estabilitat política tan important per 
treballar en positiu no agrada a l’oposició. Ara 
que ja estem gairebé a la meitat de la legis-
latura, sembla ser que es posen nerviosos i 
pretenen oferir-se “gratuïtament per a salvar el 
municipi” a canvi que CiU expulsi del govern 
Gent dels Pallaresos i ICV. L’únic que demostren 
amb aquestes estratagemes barroeres és que 
són incapaços de treballar en positiu des de 
l’oposició, obsessionats com estan per destruir 
enlloc de construir.
Hauran de prendre paciència perquè l’actual 
equip de govern acabarà la legislatura i ja se-
ran els veïns i veïnes amb els seus vots qui 
jutjaran i determinaran la configuració del futur 
Ajuntament. Mentrestant, nosaltres continuarem 
desenvolupant els nostres projectes amb il·lusió 
i treball per deixar un poble millor que el que 
vam trobar. 
Salut

Carles Vidaller Espinosa
Inmaculada Sánchez Fernández
Grup Municipal d’ICV dels Pallaresos

GP CiU ICV
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Els regidors del PSC: “Ens hem ofert 
a l’alcaldessa per treballar i rectificar 
aquesta situació i només hem rebut, com 
a resposta, els insults d’un regidor de 
l’equip de Govern” 
 El grup municipal del PSC a l’Ajuntament 
dels Pallaresos van advertir  sobre la situa-
ció “realment molt preocupant” de l’estat 
del comptes municipals que acumulen un 
dèficit realment molt elevat. Segons els 
portaveus socialistes a l’Ajuntament, “el 
dèficit del consistori ja supera els 60.000 
euros que s’arrosseguen de l’any passat 
i no fa res més que créixer pel que 
vàrem considerar adient oferir la nos-
tra col·laboració a l’equip de Govern per 
trobar una sortida, entre tots, a aquesta 
situació tan alarmant.”
“Doncs bé, amb tota la nostra bona fe 
ens vàrem reunir dilluns amb la alcal-
dessa per manifestar-li la nostra voluntat 
d’arribar a un acord en clau de poble. 
Quina va ser la nostra sorpresa quan, 
per tota resposta, ens vàrem trobar que 
un regidor de l’equip de Govern es dedi-
cava a desqualificar-nos en la comissió 
de comptes.
Segons els portaveus socialistes, el que 
és intolerable és que en un òrgan muni-
cipal, davant de tothom, una persona es 
dediqui a insultar a dos regidors que ho 
són per la voluntat democràtica dels ciu-
tadans dels Pallaresos. “Nosaltres vàrem 
demanar en el ple d’ahir a aquest regi-
dor d’Iniciativa que retirés aquests insults 
però es va negar a fer-ho, cosa que, 
entenem, no té justificació.”  
 Finalment, els regidors del PSC consi-
derem que “són actuacions com el Fons 
d’Inversió Local que ha impulsat el Go-
vern, i que als Pallaresos permetrà una 
inversió de més de 600.000 euros i la 
creació de 16 nous llocs de treball, i no 
les desqualificacions personals les que 
ens ajudaran a sortir de la greu situació 
econòmica que estem vivint.”

 
 
Maria Jesús Coronado
i Julian Oller

PSC ADMC pp

Los plenos municipales

Los Plenos son el ámbito idóneo para la 
política; para debatir y discutir si es pre-
ciso, para buscar soluciones y consensos 
si es posible. Pero reiteradamente la Sra. 
Alcaldesa, en el uso –y quizá a veces, 
abuso- de sus atribuciones, niega o retira 
la palabra, o no da el derecho a réplica, a 
alguno de los presentes. Nuestro sistema 
democrático tiene en el derecho a la libre 
expresión, uno de sus pilares básicos de 
igualdad y prosperidad, y más aún cuan-
do se trata de callar a miembros electos 
pertenecientes a esta corporación, como 
lo soy yo, el concejal de ADMC.
Esta actitud represora de silenciar la ex-
presión y las ideas del otro, conseguirá el 
efecto de rebosamiento, ya que si se nos 
tapa la boca ahí - en los Plenos- donde 
por su naturaleza se debe tratar la política, 
el debate, las preguntas, las dudas, etc., 
entonces, la reacción lógica es que todo 
ello salga afuera y se expanda a la calle 
y a cada casa de Els Pallaresos. Cuánto 
más se intente callarnos, más se nos oirá. 
Cuánto más quieran ocultarse los datos y 
las informaciones que demandamos, más 
las solicitaremos. No vamos a olvidar ni a 
renunciar jamás a nuestros derechos más 
elementales, en nombre nuestro, en el de 
los vecinos que nos dieron su apoyo y a 
los que representamos, e incluso también 
en nombre del conjunto del pueblo.
Grupo Municipal de ADMC 

Jaume Domínguez
Concejal de ADMC
E-mail: elspallaresos@admc.es
Tfno. 630 728 004

30.000 euros 
y los casales

La Alcaldesa Ana Mª Ramos y su equipo 
del Ayuntamiento se han fijado el objeti-
vo de recaudar 5.000.000 de la antiguas 
pesetas en multas para el año 2009, cien 
veces más que en 2008.
Para este fin, se crearán dos plazas de 
vigilantes que, entre otras funciones, con-
trolarán y vigilarán la conducta de los 
vecinos. Dedicar estos esfuerzos y ánimos 
con fines recaudatorios me parece que 
no es de recibo, en tiempos de crisis 
económica para las familias y con un des-
empleo que acabará 2009 con 4.500.000 
personas desempleadas.
El ayuntamiento puede hacer el “agosto”, 
pero ahogados en tiempos de crisis y con 
una política municipal equivocada y erró-
nea, en mi opinión, la solución es austeri-
dad, ayudar a las familias y personas más 
desfavorecidas y apoyar a los comercios y 
pequeñas empresas de Els Pallaresos.
Sra. Ramos, los políticos estamos para 
facilitar la vida a la ciudadanía y dar me-
jores servicios para que pueda estar a 
gusto en nuestro pueblo, y no para ver 
cómo se vacían sus bolsillos con el pago 
de multas.
En el Pleno del 17-01-2008, la Sra. Ramos 
afirmó sobre el Casal de Els Hostalets y el 
Casal de Jardins Imperi y manifesto: “...los 
casales están a punto de estar finalizados 
todo lo que quedaba pendiente, es cues-
tión de muy poco tiempo, está tramitán-
dose el poderlos dotarlos de mobiliario, lo 
que más nos interesa es que los casales 
se utilicen al 100%”.
Ha pasado un año, dos meses, una sema-
na, cindo días y deciocho horas y siguen 
cerrados

Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavoz del Partido Popular 
de Catalunya

El PSC dels Pallaresos alerta 
sobre l’augment molt preocu-
pant del dèficit municipal
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Governar un poble no és fàcil; governar-
lo bé, és molt difícil. Des d’AIP  intentem 
posar el nostre granet de sorra, no sem-
pre escoltat, per intentar ajudar a qui té 
la responsabilitat de governar. Per aquest 
motiu, tot i assumint la posició d’AIP dins 
del consistori, i sense voler deixar de fer 
la nostra tasca dins l’oposició, però fidel 
al nostre tarannà de grup independent, 
em faig la següent reflexió. Ja fa temps 
que fem un seguiment sobre la recollida 
selectiva al nostre poble i certament no 
som els millors, però tampoc som els pi-
tjors. Més concretament tot i centrant-me 
en les restes de poda, de vegades no tinc 
paraules per descriure el que veuen els 
meus ulls, muntanyes i muntanyes de res-
tes de poda acumulades als voltants dels 
contenidors. Això no és just. Els polítics 
ja fa temps que estem discutint la gestió 
dels serveis, els costos, les negociacions 
amb uns i altres, i tots sabem que aques-
tes coses no s’arreglen d’un dia per l’altre 
però tard o d’hora , ho arreglarem. A 
dia d’avui, amb la maleïda crisis que ens 
envolta, portar més contenidors verds, fer 
una renovació més seguida de conteni-
dors, etc, encareix molt aquest servei, i 
per desgràcia el nostre ajuntament no 
està pas sobrat de calés. Segurament 
tots i cada un dels que llegeixin aquest 
escrit tindran la seva solució al problema, 
evidentment molt respectable,  però jo 
vull proposar-ne una altra, i no és ni més 
ni menys que la col·laboració ciutadana, 
col·laboració per gaudir d’uns carrers nets 
i d’una imatge de poble net. Acumular 
restes als voltants d’un contenidor no-
més serveix per encarir aquest servei i 
donar una imatge que no és pas la que 
els veïns dels Pallaresos es mereixen. La 
resposta fàcil fora culpar l’alcaldessa o 
al regidor de torn, com solen fer aquells 
que “sempre saben com arreglar les co-
ses”, però us ben asseguro que les coses 
no són tan fàcils com ells diuen. No és 
pas la meva intenció fer d’advocat ni de 
l’alcaldessa ni del regidor de torn, però 
si n’estic ben segur, que també ells vo-
len un poble més net i crec que és un 
deure que tenim tots els veïns d’aquest 
poble de col·laborar per aconseguir un 
Pallaresos més net. Tots junts ho podem 
aconseguir. 

Xavier Marcos Tuebols

AIP
Governar un poble 

no és fàcil
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l’entrevista
Igor Martinew • Escultor 

“Vaig quedar impressionat pel con-
tingut general de la Casa Bofarull”

Com vas arribar a les Catalunya?
Tenia una situació difícil al meu país. Primer vaig 
arribar a Barcelona i vaig veure la Sagrada Famí-
lia; va ser una experiència increïble.
Sempre que passava per aquí  m’aturava a veure 
el poble; sobretot la Casa Bofarull que em va 
captivar.

Quina va ser la teva primera obra a Catalun-
ya?
Var ser l’any 2004/05 a Montcada i Reixac i es un 
relleu que funciona com a porta anomenat Sant 
Jordi i el Drac. Aquesta peça combina el ferro i 
l’acer inoxidable.

Explica’ns en què consisteix la teva feina, el 
procés de creació d’una peça.
Hi han dos tipus de feina: 
Per encàrrec del client, que m’orienta sobre el 
que desitja i intento plasmar-ho en la meva obra, 
segons la situació, la decoració, l’estil. El disseny 
sempre és personalitzat i exclusiu.
I per inspiració tal com queda reflectit en un 
conjunt d’obres de la meva propietat i que estant 
exposades a Girona. A partir d’ una idea faig un 
esbós del que serà la peça definitiva.
Seguidament es determina quin serà el millor 
material per a l’elaboració de cadascuna de les 
obres. Quant al temps dependrà sempre de la 
laboriositat del projecte, és un procés delicat ja 
que existeix una relació entre l’artista i la ma-
tèria.

El projecte dels Pallaresos, en què consis-
teix?
Vaig quedar impressionat pel contingut general 
de la Casa Bofarull i la imatge de les noves 
tendències reflectides per Jujol. Va ser la que 
he plasmat en l’escultura que ofereixo a aquest 
municipi i que representa un pensament lliure en 
una ment oberta a la creativitat

Quina és la filosofia de vida d’un artista 
com tu?
La meva visió és intentar retrocedir en el temps 
traslladar-me mentre observo qualsevol creació 
passada, com pot ser un castell, un monestir o 
una església.

Quins són els teus projectes de futur?
Crear una escola d’art.
Reflectir en la meva obra la visió dels infants.

Formula un desig
Que aquesta obra, que per a mi és la primera a 
la província, agradi i pugui repetir l’experiència. 
També fer un parc amb una escultura de Sant 
Jordi i el Drac, enriquir artísticament el mobiliari 
urbà ; m’agradaria crear un parc semblant al de 
Pedralbes o al parc Güell aquí a Tarragona.
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