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HORARI D’AUTOBUSOS RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

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” ............................................................................................977 627 124

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 ......................................................................977 523 919

Parròquia Sant Salvador ....................................................................................977 232 611

Extensió 202 Mossén Xavier Roig

Visites Programades CAP ..................................................................................902 111 444

Servei de TAXI Pallaresos ................................................................................609 794 645

............................................................................................................................................606 999 800

Correos Els Pallaresos ........................................................................................977 627 083

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

TELÈFONS D’INTERÈS

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

TRUCA’NS AL 

977 610 600 -977 610 627
I ELS PASSAREM A RECOLLIR PER CASA 

TEVA GRATUÏTAMENT
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Estem al tercer any de legislatura i han passat moltes 
coses. La principal incidència ha estat l’economia que ha 
fet que coses ben normals en el dia a dia d’un ajunta-
ment, com hauria de ser la prestació dels serveis bàsics, 
s’hagi convertit en una veritable escull.
La difícil situació que estem passant a causa de la crisi 
mundial que afecta a totes les administracions, ajun-
tamets i famílies, requereix un gran esforç per part de 
tots per tal de sortir-ne. Hem d’incidir en primer lloc en 
polítiques per afrontar l’atur i millorar els temes d’àmbit 
social.
M’agradaria fer un resum generalitzat de les diferentes 
actuacions que s’han portat a terme:
En primer lloc, l’Ajuntament ha fet un gran esforç 
econòmic per equipar la brigada municipal, amb un 
camió, una trituradora de branques, una màquina ne-
tejadora de la via pública i materials diversos. Hem fet 
campanyes de reciclatge de les diferents andròmines, 
neteja de boscos, canvi massiu de lluminària (contami-

nació lumínica) i canvi de bombeta (estalvi energètic).
En seguretat ciutadana hem creat dues places de 
vigilants-agutzils i ara n’hi ha un total de tres. Un dels 
grans temes d́ensenyament és la construcció del nou 
institut de què els nostres fills podran gaudir fins als 
divuit anys. En temes d́urbanisme (àrea compartida) s’han 
planificat diferents llocs en el pla general del nostre 
terme per a l’edificació de nous habitatges de protecció 
oficial, d’acord amb el  Departament d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. S’han executat els diferents 
projectes del FEIL segons les necessitats del poble. Hem 
construït col·lectors a diferents llocs del terme per solu-
cionar problemes d’inundacions continuades. Hem fet els 
nous vestidors del camp de futbol. En polítiques socials, 
hem contractat aturats per netejar els nostres boscos, i 
hem concedit ajuts a entitats i persones desfavorides.
La crisi ha afectat notablement la recaptació d’ impostos 
del ram de la construcció i d’altres. En aquest sentit hem 
optat per crear un departament de control de despeses 
que controli totes les àrees i que moderi la despesa del 
pressupost ordinari. La crisi ens ha afectat a tots, ens 
hem d’estrényer el cinturó i regular les necessitats tal 
com fan la majoria de famílies.
Us puc assegurar que l’equip de govern és conscient de 
la situació actual i està fent l’esforç necessari per tirar 
endavant amb treball i compromís.Us demano que ens 
feu confiança i em poso a la vostra disposició per a 
qualsevol necessitat que tingueu.

Salutacions 

Claudi Domènech i Bonachí
Regidor d’Urbanisme i Serveis

L’ESPAI DEL NAPI
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MEDI AMBIENT

Agendes escolars per lluitar 
contra el canvi climàtic

L’hora del 
planeta 2010
El dia 27 de març a les 
20.30 hores, i durant una 
hora, l’Ajuntament dels 
Pallaresos es va adherir a 
l’apagada mundial impulsa-
da per l’organització WWF 
(World Wildlife Found). En 
concret es va tallar el sub-
ministrament elèctric dels 
equipaments públics i del 
campanar de l’església del 
poble.
Els Pallaresos demostra una 
vegada més el seu compro-
mís amb el medi ambient 
i la seva implicació en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
De fet, no és la primera 
vegada que advoquem per 
polítiques d’estalvi energètic 
en l’enllumenat públic. L’any 
passat també ens vàrem 
sumar a la campanya “L’hora 
del planeta” i en els da-
rrers temps hem emprès 
accions d’estalvi energètic 
com ara la instal·lació de 
nous sistemes, a bona part 
dels fanals, que ens perme-
tran reduir la contaminació 
lumínica del municipi, el re-
tard de l’encesa i les hores 
diàries de funcionament de 
l’enllumenat públic. 

Glaceres que es fonen a 
gran velocitat, augment de 
les onades de calor, se-
quera, incendis forestals, 
tempestes i huracans que 
s’enduen tot el que es 
troben al seu pas... Són 
alguns dels molts signes 
que posen de manifest 
una realitat clarament 
palpable. Una realitat en 
la qual, nosaltres, els hu-
mans, tenim molt a veure.

La regidoria de medi am-
bient continua la seva apos-
ta per fomentar la cons-
cienciació des de l’escola 
i repartirà als centres edu-
catius agendes escolars i 
calendaris per conscienciar 
sobre el problema del canvi 
climàtic.
L’Agenda Escolar del Medi 
Ambient i el Desenvolu-
pament és un producte 
d’educació ambiental per a 
estudiants de secundària. La 
present edició, la del curs 
2009-2010, se centrarà en 
la complexa temàtica del 
canvi climàtic, un problema 
global que ens afecta a tots 
a nivell local.
Així, més enllà del calenda-
ri diari, l’espai per apuntar 
deures o notes i la zona de 
“comunicacions”, caracterís-
tics de tota agenda escolar, 
l’Agenda incorpora contin-
guts d’educació ambiental, 
que donaran un valor afegit 
a aquest tipus de producte.
L’Agenda, però, no es pre-
senta sola, sinó que va 
acompanyada d’una guia 

didàctica. Es tracta, en 
aquest cas, d’un manual 
per al professor on, a ban-
da d’explicacions sobre les 
activitats proposades en 
l’agenda, s’inclouen altres 
activitats complementàries, 
de diferent grau de com-
plexitat (atès el dispar rang 
d’edats –entre 12 i 16 anys– 
als quals va dirigit aquest 
producte), juntament amb in-
formació bàsica i bibliografia 
per  poder desenvolupar-les. 
Així doncs, la guia didàctica 
permet que els professors 
puguin ampliar la informa-
ció que es proposa en les 
agendes o bé aprofundir en 
algun dels temes que consi-
derin d’interès. 
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MEDI AMBIENT

Conscients de la necessitat de renovació i millo-
ra de certs espais i parcs infantils del municipi, 
l’Ajuntament ha tramitat davant de la Diputació de 
Tarragona els projectes per concretar la millora de 
dos d’aquests espais.
L’objectiu del projecte és augmentar el nombre 
d’equipaments, així com garantir que els jocs comp-
ten amb totes les mesures de seguretat necessàries 
i que s’adapten a les diferents edats dels infants.

La Font de la Mina i el parc infantil situat al carrer 
Nou es veuran renovats. Comparan amb nous grups 
de gronxadors, papereres, bancs i taules de berenar 
a fi que els més petits puguin gaudir dels espais de 
joc al màxim.
La renovació dels parcs infantils suposa una inver-
sió de 27,230,05 € que es veurà realitzada en els 
propers mesos.

L’Ajuntament durà a terme diferents actuacions de 
millora a dos dels seus parcs infantils al carrer Nou i 
La Font de la Mina

5
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El passat 22 de març, el Departament 
d’Educació va presentar el projecte bàsic del 
nou IES Els Pallaresos. A aquesta presenta-
ció, hi van assistir el director adjunt dels Ser-
veis Territorials Vicens Abellan, els tècnics del 
departament, l’alcaldessa, els regidors d’aquest 
ajuntament, la direcció del centre, el claustre 
de professors i membres de l’AMPA entre altres.
La presentació del projecte va anar a càrrec 
de l’arquitecte redactor del projecte Pere López 
Gausa. L’edifici resol la construcció d’un institut 
d’educació secundària IES 3/0 i recull l’ampliació 
a 3/2. L’accés de l’edifici serà per l’avinguda 
Catalunya i constarà de tres plantes amb dos 
blocs principals paral·lels a aquesta avinguda. 
El bloc superior  és de dues plantes, sobre el 
pendent i també recull una futura ampliació i 

el bloc inferior és de tres plantes.
L’accés a l’IES serà pel bloc superior, amb 
una superfície de 641,7 m2, on anirà la zona 
d’administració i recepció i una passarel·la 
tancada que donarà accés a les aules i de-
partaments i al bloc intermedi, amb 676,6 m2, 
trobarem més aules: aula taller, laboratori, 
aules d’atenció individualitzada, tutories, etc. 
I a la planta baixa, amb 973,9 m2, s’ubicaran 
biblioteca, gimnàs, menjador i cuina, magat-
zems, oficina de l’AMPA, etc. L’ampliació està 
plantejada amb l’augment del bloc superior i 
l’addició d’una planta amb connexió amb tot 
l’institut.
Un cop acabada l’obra i que l’edifici entri en 
funcionament es planteja desmuntar els mòduls 
i deixar aquest espai com a zona d’esbarjo.

Presentació del projecte bàsic del nou institut

Els Pallaresos
EP!
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Inici de les obres de l’Escola Bressol Municipal
Ja és conegut per tots els ciutadans que el 
projecte de construcció de l’escola bressol 
municipal és una de les inversions més impor-
tants que la Regidoria d’Educació i Benestar 
Social tenia previst executar durant aquest any 
2010. Doncs bé, ja ha arribat el moment, ja 
que al BOPT número 65 de data 19 de març 
de 2010, i al DOGC número 5591, de data 19 
de març de 2010, s’ha publicat l’anunci de li-
citació per a la construcció de l’escola bressol 
municipal.
Les nostres previsions ens porten a poder 
afirmar que, si tot el procediment és correcte, 
a meitat del mes de maig ja tindrem empresa 
adjudicatària de les obres.

La construcció de l’escola bressol comportarà 
una inversió de més de 800.000€, despesa 
sufragada entre el Departament de Governa-
ció, ja que és una obra inclosa al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya; el Departament 
d’Educació, i el nostre Ajuntament.
La durada de les obres està prevista en dotze 
mesos, encara que un dels punts a incloure a 
les propostes que han de presentar les em-
preses que vulguin formar part de la licitació, 
i que es valora a l’hora de l’adjudicació, és la 
reducció d’aquest termini d’execució.
La nostra voluntat és que el curs 2011-2012 
l’equipament comenci a funcionar, i que la po-
sada en marxa sigui tot un èxit. 

Els Pallaresos
EP!
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Primera fase: Digitalització de la gestió 
administrativa
El desenvolupament d’aquest projecte es farà 
en dues fases. La fase inicial va consistir en 
la instal·lació del software als equips del regis-
tre d’entrada de documents i del departament 
d’urbanisme. Durant el mes de març s’instal·laren 
els equips perifèrics, com escàners i impresso-
res, i es va començar la digitalització dels do-
cuments. Actualment tots els equips informàtics 
de l’Ajuntament funcionen en xarxa amb el nou 
software de gestió documental, és a dir s’han 
proporcionat les eines necessàries per digitalitzar 
els processos interns i els documents, establint 
així uns sòlids fonaments sobre els quals des-
envolupar els serveis electrònics que s’hauran 
d’oferir als ciutadans amb l’entrada en vigor de 
l’esmentada llei.

La necessitat de disposar d’un control dels docu-
ments que entren i surten de la corporació, la gran 
quantitat d’expedients que es tenen oberts i el destí 
final que se’ls dóna quan arriben a l’arxiu, justifi-
quen sobradament la necessitat de disposar de les 
aplicacions informàtiques per a la seva gestió.

8

Projecte “Els Pallaresos Ajuntament digital”

A més els documents, en la mesura que conte-
nen dades de caràcter personal, han d’estar per-
manentment localitzats i cal disposar de les eines 
adequades per controlar, quan sigui necessari, els 
accessos als documents per part de les persones 
que resulten autoritzades.

Funcionament pràctic
Si l’any 2009 rebíem una queixa d’un veí en re-
ferència a una incidència qualsevol, aquest escrit 
es registrava informàticament, se li assignava un 
número d’ordre i se’n feien les còpies necessàries, 
en paper, per poder notificar la queixa a totes les 
persones implicades en la solució del problema.
Avui, aquest mateix document es registraria i 
escanejaria amb el programa Apeiron, que in-
ternament enviaria còpia digitalitzada d’aquest 
document a totes les persones implicades en la 
resolució de l’incident. No cal fer cap còpia de 
l’escrit, perquè les persones implicades, estiguin 
assabentades de l’incident, ja que immediat al 
registre, es fa la digitalització del document i 
l’enviament als afectats. Un altre avantatge és 
l’estalvi de temps que suposa poder tenir el do-
cument escanejat a disposició de totes les perso-
nes qui vulguin consultar-lo.
A més, i per això estem adaptant les instàncies 
i sol·licituds, properament també es podrà enviar 
un missatge electrònic o al mòbil del ciutadà que 
ha fet la consulta, per comunicar-li que la seva 
petició ha estat registrada i que l’incident està en 
vies de solució.

Segona fase: La seu electrònica i la 
carpeta ciutadana
La seu electrònica és una plataforma mit-
jançant la qual l’Ajuntament pot compartir la 
informació que desitgi amb els ciutadans o 
interlocutors diversos (personal administratiu, 
càrrecs electes, proveïdors, etc.). La seu elec-
trònica actua com a nexe d’unió entre l’entitat 

Pensant en la necessitat d’adaptar el funcionament intern de l’Ajuntament a la llei 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, fa aproximadament un any, 
es va començar a treballar a incorporar les eines necessàries per tal d’oferir els 
serveis que estipula la llei.

Els Pallaresos
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i els seus interlocutors durant les 24 hores 
del dia.
A través del registre electrònic, els docu-
ments que es presenten queden anotats en 
els registres administratius, sense necessitat 
de desplaçar-se personalment a les depen-
dències municipals, és a dir, el registre que-
da habilitat permanentment per ser utilitzat 
en qualsevol moment per tal que es puguin 
presentar documents des de la xarxa a 
l’entitat, de forma immediata i sense esperes 
innecessàries.
La carpeta ciutadana és un potent arxiu 
digital que permet que els ciutadans puguin 
accedir a la seva informació de forma ràpi-
da i eficaç. Accedint a la carpeta ciutadana 
es poden consultar els documents entregats 
a l’Ajuntament, les dades referents al padró, 
l’estat dels permisos sol•licitats, obtenir du-
plicats de documents, etcètera.
De cara a finals d’aquest any 2010 s’espera 
que la seu electrònica estigui plenament 
habilitada. Es podrà accedir mitjançant un 
enllaç situat al portal web municipal i ini-
cialment permetrà fer tràmits com: instàncies 
genèriques, sol.licituds de permisos d’obres 
menors, certificats de convivència, volants 
d’empadronament, etc.

Els Pallaresos
EP!

Un nou dret 
dels ciutadans

Amb l’entrada en vigor de la llei 11/2007 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, es farà imprescindible disposar d’eines 
informàtiques adequades per tal que l’Ajuntament 
pugui oferir als ciutadans la possibilitat de 
relacionar-se electrònicament amb l’entitat.
Tenint en compte aquest horitzó, hem apostat 
per modernitzar i adaptar el funcionament del 
nostre Ajuntament per millorar l’eficiència interna 
i facilitar així les relacions amb els ciutadans en 
el màxim de tràmits i processos. 
Des d’un començament teníem el compromís 
d’aconseguir posar l’Ajuntament al servei del 
ciutadà 24 hores al dia, 7 dies a la setmana per 
tal d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres 
veïns. Actualment la gestió del temps és molt 
important en el nostre funcionament quotidià 
i és necessari que se’ns facilitin al màxim les 
relacions amb l’Ajuntament, és a dir que només 
haguem de desplaçar-nos quan sigui del tot 
imprescindible.
Avui dia estem envoltats per una “voràgine 
tecnològica” que és present en cadascun 
dels àmbits que defineixen la nostra societat. 
L’educació, la informació, el comerç, l’oci ..., tot. 
està concebut per tenir accés des de l’ordinador 
de casa nostra, i ara també fins i tot des 
del nostre mòbil, Davant d’aquesta realitat les 
administracions hem d’afavorir polítiques de 
formació a tots els nivells, per afrontar el risc 
que suposa l’anomenada “escletxa digital”, és 
a dir el perill que es formin dues societats en 
funció de la seva adaptació o no, a les noves 
tecnologies. La reedició dels cursos del TinetAula 
amb 20 alumnes és un clar exemple del nostre 
compromís en aquest sentit.
Amb la primera fase de desenvolupament del 
projecte “Ajuntament digital” reduirem despeses 
de paper i consumibles i aconseguirem un 
Ajuntament modern, àgil, transparent i amb 
menys burocràcia.

Jordi Pardo Gimeno
Regidor de Comunicació
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La presència a la xarxa 2.0 neix amb la intenció 
d’apropar encara més el poble dels Pallaresos a 
les noves tecnologies de la comunicació. La pà-
gina és un format fanpage, és a dir, tothom po-
drà fer-se admirador amb un simple clic i parti-
cipar en el seu creixement participant en fòrums 
de debat, insertant fotos, videos, esdeveniments, 
etc. La imatge de la pàgina és el nou logotip 
de marca del municipi que vol ser la icona que 
actuï com a nexe d’unió de totes les persones 
que interactuïn a la xarxa. El regidor Jordi Pardo 
ha explicat que: “En un temps d’estancament i 
crisi econòmica cal reinventar-se, trobar noves 
fórmules que ens il•lusionin i ens uneixin en 
l’objectiu comú de ser més forts com a poble i 

la millor forma és fer una aposta decidida per 
la nostra gent, les nostres empreses, entitats, 
associacions, etc. Facebook és segurament la 
xarxa social més popular del món amb milions 
d’usuaris i representa una eina molt potent com 
a espai de promoció i difusió del nostre entorn, 
costums i esdeveniments”. L’administració local 
aposta per utilitzar la xarxa per fer arribar arreu 
del món el nom dels Pallaresos, encara que la 
prioritat serà aconseguir que siguin els que i 
viuen i se senten del poble els que formin el 
gruix de la comunitat interactiva.
http://www.facebook.com/pages/Els-Pallaresos/
Els-Pallaresos/365218428511

L’Ajuntament dels Pallaresos ha creat un espai 
a la xarxa social facebook

Els Pallaresos
EP!

Per portar a terme tots aquests tràmits serà 
necessari disposar de qualsevol identifica-
ció electrònica vàlida com els que expedeix 
l’Agencia Catalana de Certificació (Idcat) i els 
DNI electrònics. Per facilitar aquesta tasca, 
l’Ajuntament sol•licitarà convertir-se en Entitat 
de Registre de Certificats per poder oferir als 
ciutadans que ho desitgin, els certificats elec-
trònics en suport digital i de manera gratuïta.
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La regidoria de Comunica-
ció, a través de l’Organisme 
Autònom per a la Societat de 
la Informació (OASI), ens de 
la Diputació de Tarragona, 
realitzarà a l’Ajuntament la 
“TINETaula”, activitat pen-
sada perquè els ciutadans 
assoleixin els coneixements 
bàsics per saber moure’s per 
Internet i perquè aprenguin a 
optimitzar-ne els recursos.

En aquesta convocatòria es 
faran dos grups de 10-12 
persones cadascun i la dura-
ció de l’activitat serà de deu 
dies. El curs s’imparteix en 
una sala habilitada a l’edifici 
de l’Ajuntament, durant hora 
i mitja per sessió. Atès l’èxit 
obtingut en aquesta activitat 
l’any passat, hem optat per 
reeditar-la aquest any amb la 
inclusió d’una nova activitat 

Reedició de la TinetAula 
com és la creació i gestió de 
blocs a internet.
Els cursos són gratuïts i es 
faran del 31 de maig al 10 
de juny. Per sol.licitar més 
informació sobre horaris i 
inscripcions podeu trucar a les 
dependències municipals.

Els Pallaresos
EP!

Dr Roberto Alvarado Godoy 

Implantología                

Pere Martell,15  1º B   
Tarragona           

www.clinicadentalrobertoalvarado.es

CLINICA DENTAL 
Ortodoncia Adultos y Niños 

Estética Dental 

977244731
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Finalització de la primera fase de les obres de 
construcció de la zona Esportiva Municipal
La construcció de la tanca de la zona esporti-
va municipal situada als Hostalets, i la posada 
en marxa dels vestidors s’han complementat 
amb la construcció també d’unes grades per 
al públic assistent als actes esportius que s’hi 
organitzen.
La instal·lació de les grades, amb un pressu-
post quantificat en més de 40.000€, posa fi a 
la primera fase de les obres d’adequació de la 
zona esportiva. Per a la realització d’aquestes 
obres s’ha comptat amb la col·laboració 
econòmica de la Diputació de Tarragona, que 
també va finançar el projecte de construcció 
dels vestidors. Totes dues obres incloses al 
programa PAM 2008-2011.
Tot aquest projecte es reforça amb una me-
mòria d’obres complementàries que preveu la 
col·locació de noves xarxes, la de nou mobi-
liari interior per als vestidors i la instal·lació 
d’una tanca alta que donarà més seguretat a 
la zona.
La voluntat de donar suport a l’esport i de 
potenciar i dignificar la zona ha derivat en la 
futura creació d’una escola de futbol base que 
realitzarà els seus entrenaments periòdicament 
a les instal·lacions, i l’existència actual d’un 
equip de futbol inscrit a la lliga, que comple-
mentarà l’oferta esportiva del municipi.

Construcció de la tanca perimetral al 
complex esportiu dels Pallaresos
El projecte preveu el tancament del complex 
pel carrer Noguera com a mesura de protec-
ció de les instal·lacions. Actualment únicament 
hi ha una part construïda, per tant és del tot 
necessària la seva finalització.
La tanca, que es construirà de bloc de formigó 
de color beix tindrà una alçada d’1.80 metres. 
Les terres que hi ha entre les grades existents 
i el carrer han estat sobreposades a l’executar 
les grades, per tant es preveu l’extracció 
d’aquestes terres per construir el mur de con-
tenció que servirà alhora de mur de contenció 
del carrer i de suport de la tanca. 

Al final de la tanca, per la seva banda esque-
rra, es col·locarà una porta de ferro per a una 
eventual sortida o entrada pel fons del camp 
de futbol.
El pressupost total de l’obra d’inversió s’ha 
fixat en 40.718€, i preveu donar ocupació a 
quatre persones que treballaran en el projecte.

Els Pallaresos
EP!
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El Club Esportiu dels Pallaresos i el nostre 
Ajuntament s’han posat d’acord per tal de 
recuperar l’equipament tradicional dels equips 
de futbol que han defensat arreu el nom del 
nostre poble. D’aquesta manera, el primer 
equip torna a lluir la samarreta amb els co-
lors de la senyera.
El regidor d’Esports, Carles Vidaller, valo-
ra molt positivament aquesta iniciativa per 
recuperar una part de la història del poble 
en l’àmbit esportiu i mantenir viu l’esperit que 
els nostres antecessors van iniciar. 

El passat diumenge dia 21 de març es va 
celebrar un partit de futbol entre veïns 
veterans dels Pallaresos. L’acte es va dur 
a terme a les instal·lacions esportives dels 
Hostalets i va comptar amb una nombrosa 

participació de jugadors. Durant el partit, 
que va estar organitzat pels mateixos vi-
latans, va quedar demostrat que l’edat no 
és cap impediment per fer esport. Esperem 
poder-ho repetir més sovint.

El Club Esportiu dels Pallaresos recupera 
l’equipament tradicional del nostre municipi en el 
primer equip de futbol

Partit de veterans

Els Pallaresos
EP!
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Al Carnestoltes de 2010 hem pogut gaudir de la 
participació de les següents comparses: Aquí  hi 
ha Marro, la Unió i Som dels Pallaresos acom-
panyats d’una gran quantitat d’ espectadors 
durant tot el seu recorregut.
Després de la Rua de lluïment de les comparses 
participants pels carrers del nostre poble vam 
oferir al Casal una Gran Festa amb música i ball 
i per descomptat, un concurs de disfresses.

Carnestoltes 2010

Els Pallaresos
EP!
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A les festes de Nadal de 2010 vam tor-
nar a esperar, encara si pot ser amb més 
il·lusió que en d’altres ocasions, els Reis 
Mags d’Orient, i per descomptat  aquests 
van fer acte de presència amb el suport de 
l’acompanyament dels més petits del poble 
i tot el seu seguici. Van enviar un missatge 
de Pau i Esperança per a tots els habitants 
dels Pallaresos des del balcó de l’Ajuntament. 
Després de l’arribada vam anar a ofici i a la 
tornada a l’Ajuntament els Reis van fer entrega 
dels regals als nens assistents a l’acte.
Aquest any volem demanar des d’aquesta 
finestra de comunicació directa amb els nos-
tres convilatans, que els Reis facin realitat els 
somnis que molts de nosaltres tenim, tant els 
més petits com els més grans Sobretot per a 
aquella gent que en temps tan difícils intenten 
amb moltes dificultats gaudir d’aquestes Festes 
tan memorables, amb somnis tant senzills com 
trobar feina, arribar a fi de mes, poder com-
prar aquells regals que han demanat els petits 
a la seva carta als Reis Mags i tants d’altres 
que són de caire més humanitari i personal 
que no anomenarem en aquestes línies.
I també volem agrair com sempre l’ajuda des-
interessada de persones que volen tirar enda-
vant un acte tant entranyable com aquest.

Els reis Mags visiten 
Els Pallaresos

Els Pallaresos
EP!
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Per segon any consecutiu el Govern de l’Estat a través del Ministeri de Política Te-
rritorial ha atorgat a aquest Ajuntament la quantitat de 413.835€ en concepte del 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local

L’objectiu principal d’aquesta inversió en obra 
pública parteix del principi de reducció de l’atur al 
municipi, és per aquest motiu que el Fons, obliga a 
totes les empreses adjudicatàries a realitzar ofertes 
públiques d’ocupació. A càrrec d’aquest Fons el 
passat mes de febrer es van aprovar els següents 
projectes:
Adequació, arranjament i enjardinament 
de l’edifici de l’antic Ajuntament per 
destinar-lo a centre/arxiu Jujol

Aquest projecte aposta pel condicionament de 
l’edifici de l’antic Ajuntament per tal de 
conferir-lo com a espai d’exposicions i audiovisuals 
de l’arquitecte Josep Ma Jujol, i per ser l’epicentre 
estratègic d’on parteixin rutes turístiques per tal de 
visitar l’obra de l’arquitecte al voltant del municipi 
dels Pallaresos
Es pretén adequar les dependències de l’antic Ajun-
tament tot realitzant les següents intervencions:
• Planta baixa: S’adequarà un office, un bany adap-
tat, i un ascensor.
• Planta pis: Es condicionarà tota una sala diàfana 

per emplaçar la part museística de visita pública. 
Les divisions actuals s’enderrocaran, tot deixant 
el cos principal de l’edifici com un espai diàfan 
amb diferents aplicacions. Es realitzaran totes les 
instal·lacions necessàries, hi haurà un sistema 
d’il·luminació modular, per donar flexibilitat a l’espai 
i així donar cabuda a diverses possibilitats.
• A l’exterior: Es crearà un jardí que recrearà 
l’estètica modernista, per poder organitzar activitats 
culturals d’estiu.
S’eliminaran els elements de la façana que prove-
nen de noves intervencions, i es reconduiran a fi 
de recuperar al màxim l’estètica original de l’edifici.
El pressupost total de l’obra projectada ascendeix 
a 175.984,12€, i la seva execució implicarà donar 
ocupació de deu persones.

Adequació d’enllumenat públic exterior 
de la urbanització Els Hostalets (1a fase)
Aquesta primera fase d’execució per a l’adaptació 
de l’enllumenat públic exterior d’aquesta zona 
comprèn el canvi/substitució de 200 punts de 
llum.
L’enllumenat existent es va col·locar en el moment 
de creació de la urbanització i donada la seva an-

Els Pallaresos
EP!



URBANISME • SEGURETAT

17

tiguitat cal adaptar-lo a als nous 
sistemes, tecnologies, reglaments  
i productes disponibles al mer-
cat.
El desenvolupament recent de 
noves tecnologies permeten la 
regulació de flux, amb bombe-
tes “d’hal·logenurs”, tipologia de 
color blanc, que donaran millor 
rendiment lumínic. 
El pressupost total de l’obra 
projectada ascendeix a 
114.199,08€, i es preveu donar 
ocupació de dues persones.

LA PREVISIÓ DE DESPESA 
SOCIAL EN EL FONS ESTATAL 
PER A L’OCUPACIÓ I LA SOS-
TENIBILITAT LOCAL
Com a novetat d’aquests Fons 
estatals es preveu la destinació 
de 65.825,32€ dirigits a sufragar 
les despeses de manteniment 
dels centres d’educació infantil i 
primària del municipi. Es cobri-
ran partides com la neteja dels 
centres, el manteniment de les 
instal·lacions, així com subminis-
traments diversos que es veuran 
finançats durant aquest any.
Aquest projecte compta amb 
553 beneficiaris directes, que 
són els nens i nenes dels cen-
tres de la nostra població.

FUTURES INVERSIONS
Dintre de la línia de millora del 
municipi i inversió a les vies 
públiques i espais verds ur-
bans, les previsions vers futures 
inversions passen per l’ampliació 
de la vorera que dóna ac-
cés al CEIP ELS PALLARESOS, 
l’adquisició d’una màquina 
sulfatadora, la instal·lació de 
dos nous punts de recollida 
d’excrements de gossos i la 
millora d’altres parcs infantils 
del municipi.

Nou cos de vigilants municipals
Enguany hem posat en servei el lloc de dos Vigilants Muni-
cipals, amb els quals esperem donar resposta a les diferents 
inquietuds que ens mostren dia a dia els nostres veïns. 
Després de la convocatòria, es van iniciar una sèrie de proves 
per accedir a aquestes dues places les quals van ser dirigides 
i supervisades des de la Diputació de Tarragona. Aquests dos 
aspirants un cop superades les proves van entrar a formar part 
del cos de Vigilants Municipals del nostre Ajuntament. 
Més tard durant el mes de març van anar a fer un curs de 
Vigilants Municipals impartit durant 15 dies a l’ Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès.  Un cop superat 
aquest curs es van tornar a incorporar als seus llocs de treball 
per desenvolupar la tasca que tenen encomanada al nostre 
poble.
Aquest curs constava de 4 mòduls 
1. Policia i Democràcia
2. Policia d’assistència.
3. Policia de seguretat.
4. Policia Administrativa i de trànsit.
El cos de vigilants neix amb la finalitat d’evitar l’embrutiment del 
municipi, el mal ús dels espais públics, les conductes indegu-
des i vetllar per l’acompliment de les ordenances municipals. 
L’esperit de la seva feina no és la imposició de sancions, sinó 
la concienciació i la vigilància.
Tots volem un municipi net, amb uns espais públics ben con-
servats, i aquesta és feina de tots els ciutadans i visitants del 
nostre poble. Tots necessitem saber a qui poder trucar en cas 
de problemes sobrevinguts, i en algun moment podem requerir 
de la presència d’autoritat que ens doni la seguretat del dia a 
dia.
Aquesta és la base del futur servei de guàrdia urbana que hau-
rem de crear, és el primer pas, i sobre tot la voluntat de viure 
en un poble on hi hagi uns mínims de seguretat responsable i 
amb un benestar garantit.
En aquest sentit hem creat el telèfon d’emergència ciutadana 
(TEC), que esperem que formi part de les vostres agendes. És 
el 616 02 80 99.

Els Pallaresos
EP!
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L’equip aleví d’escacs del Ceip Sant Sebastià va 
quedar classificat en tercer lloc en el Campionat 
Nacional dels Jocs Esportius de Catalunya. Aquest 
torneig es va celebrar els passats 27 i 28 de març 
a la localitat de Salou. Els integrants d’aquest equip 
guanyador van ser: Isaac Nieto, Alba Díaz, Adrià 
Garcia, Dídac Gálvez i Adrià Marsal, acompanyats pel 
seu entrenador Clemente López.  

Els esportistes del Club de Judo 
dels Pallaresos es van solidaritzar 
amb el poble d’Haití i van organit-
zar un campionat durant la Festa 
Major d’hivern en què es va fer 
una recol·lecta  per ajudar aquesta 
població després del terratrèmol 
ocorregut fa uns mesos.  
Entre d’altres actes s’organitzarà 
també per segon any consecutiu, el 

Cap de Setmana Judoka als Palla-
resos.  Aquestes jornades es realit-
zaran a principis de maig i acolliran 
un centenar de judoques del nostre 
municipi i de municipis propers on 
es farà una competició lúdica i on 
els participants podran gaudir del 
seu esport preferit així com d’altres 
entreteniments com dormir al gim-
nàs del Ceip Sant Sebastià.

El dia 19 de març, coincidint 
amb la festivitat de sant Jo-
sep, es va celebrar al Casal 
Municipal el tradicional home-
natge a la gent gran. Més d’un 
centenar de jubilats van gaudir 
d’un agradable i divertit espec-
tacle denominat “Records del 

paral·lel “. Per a tots va ser 
una gran sorpresa la implica-
ció en l’espectacle  d’alguns 
regidors que, amb bon humor, 
“van suportar “ la broma i van 
provocar una bona quantitat de 
rialles. A continuació la vetllada 
va finalitzar amb un berenar. 

Volem donar les gràcies a tots 
els assistents i agrair la compli-
citat dels regidors. 

Per segon any consecutiu l’Ampa del Ceip Sant 
Sebastià presenta un projecte anomenat “El pati, 
un espai per jugar”. El projecte és una continuació 
del presentat l’any passat ja que es van trobar amb 
dificultats no previstes inicialment. Per tant, i un cop 
reparat el tema de l’entollament dels patis, hem de 
comprar tots els elements necessaris perquè els nens 
hi juguin, com gronxadors al pati dels petits per 
crear una zona infantil que afavoreixi així el desenvo-
lupament de la psicomotricitat. També s’han de tenir 
en compte d’altres elements com proteccions per a 
les cistelles i afavorir així la participació dels alumnes 
en l’esport escolar.

L’equip aleví d’escacs del ceip 
Sant Sebastià 3rs en el
Campionat Nacional dels Jocs 
Escolars Esportius de Catalunya.

Els judoques dels Pallaresos se solidaritzen amb Haiti

Berenar dels jubilats

Un any més l’ampa ceip Sant 
Sebastià presenta un projecte a 
“tu ajudes” de Caixa Tarragona

Els Pallaresos
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A mitjan de març va començar la reparació, per part 
d’una empresa contractada per FCC, dels desperfec-
tes de les illes de contenidors. Algunes d’aquestes 
illes es trobaven en molt mal estat a causa de l’ús 
quotidià de buidatge. Feia ja més d’un any que 
l’ajuntament, en múltiples reunions i escrits dirigits 
al consell comarcal, havia expressat el seu malestar 
i indignació pel mal estat de les illes i havia dema-
nat la seva immediata reparació. Amb l’amenaça de 
procedir a prendre les mesures legals i oportunes  al 
seu abast, va arribar la solució.
Les illes que estiguin en reparació són perfectament 
utilitzables, però davant la incomoditat per l’elevació 
dels contenidors , es reforcen amb servei de con-
tenidors aeris. Es prega als usuaris que no dipositin 
les bosses en la via pública ja que genera molèsties 
i brutícia. 

Reparació de Contenidors

Amb l’objectiu d’incorporar nous mecanismes més 
coherents amb la situació econòmica actual que pa-
teixen les administracions locals, l’Ajuntament dels Pa-
llaresos ha implementat una nova unitat que permetrà 
centralitzar les compres de tots els departaments per 
tal de trobar preus més competitius, examinar les 
necessitats reals a mig termini i enllaçar les partides 
pressupostàries amb la comptabilitat actualitzada per 
tal d’exercir-ne un major control i fiscalització. Actual-
ment l’Ajuntament pateix una disminució d’ingressos 
en relació a d’altres exercicis i per altra banda en 
els últims anys l’augment i millora dels serveis públics 
ha provocat un augment de les despeses, cosa que 
ha originat un desequilibri en les finances que fa 
necessari la búsqueda de solucions per contrarestar 
aquesta situació. 
Amb la creació de la unitat, no s’acabarà amb la crisi 
sinó que s’afrontarà amb més garanties, amb l’objectiu 
d’optimitzar al màxim els nostres recursos.

L’ajuntament dels Pallaresos 
crea un Departament 
de control de la despesa

L’Ajuntament dels Pallaresos durant els mesos de 
gener i febrer, va iniciar una campanya de recollida 
de donatius a benefici dels afectats pel terratrèmol 
d’Haití en què han col·laborat totes les entitats 
municipals i educatives del municipi.
La recaptació final ha estat la següent:
Ajuntament i Club petanca dels Pallaresos .............171€
IES Els Pallaresos................................................................56,93€
CEIP Sant Sebastià .......................................................200,39€
CEIP dels Pallaresos......................................................132,57€
Escola bressol Can Petits..........................................146,70€
Escola bressol Tabalets.................................................75,35€
Associació de jubilats i pensionistes....................39,20€
Club esportiu dels Pallaresos....................................33,98€

El total ha estat de 856,20€. La regidoria de 
Benestar Social d’aquest ajuntament vol donar les 

gràcies a totes les entitats i persones que han 
col·laborat amb aquesta iniciativa i demanar que 
no ens oblidem que encara necessiten la nostra 
col·laboració i que es poden adreçar a qualsevol 
ONG per fer una petita aportació.

Els Pallaresos amb Haití

Els Pallaresos
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Polítiques de còpia i enganxa 

Els usuaris d’internet sabem que dins el menú 
“edició” de qualsevol dels navegadors que fem 
servir trobem eines que s’utilitzen per fer còpies 
de fitxers de tot tipus que després enganxem 
al nostre disc dur per poder disposar-ne. 
Aquestes eines són molt vàlides com a suport 
per recopilar informació sobre qualsevol tema 
de què vulguem documentar-nos. El problema 
el trobem quan certes persones en fan un 
ús inadequat i amb un simple canvi de nom 
s’atribueixen treballs que altres persones han 
penjat a la xarxa amb la finalitat de compar-
tir coneixements. Quan aquesta pràctica la 
traslladem al mon de la política i en concret 
al nostre municipi, trobem una forma de fer 
oposició, d’oferir propostes que res tenen a 
veure amb la nostra realitat com a poble i que 
per tant, són del tot inviables. Un clar exemple 
el tenim en les propostes que va fer el regidor 
d’ADMC, Sr. Domínguez per incorporar als 
pressupostos del proper any. Les propostes 
plantejades amb el propòsit de reduir despesa 
haguessin suposat entre d’altres despropòsits, 
la impossibilitat d’afrontar el pagament de la 
totalitat de les nòmines dels treballadors de 
l’ajuntament, així com tallar el subministrament 
d’enllumenat públic en l’últim trimestre de l’any. 
Quant a les ordenances, trobem unes propos-
tes de bonificacions inferiors a les vigents???....
Tot plegat surealisme polític. 
Sobta que també ara aquest senyor ens 
“vengui fum” plantejant retallades en la partida 
d’assignació als grups municipals, quan fa tot 
just un any es va abstenir en la votació per 
reduir-la en més d’un 40%, proposta per cert, 
plantejada des de l’equip de govern. 
No volem estendre’ns més en aquest article 
perquè la llista de despropòsits seria molt i 
molt llarga. El dubte és saber si tot això és 
només producte de la improvisació o també 
hi ha present un alt component d’ignorància 
que faria que tot plegat fos més greu. Potser 
alguns, en comptes de fixar-se tant en la 
casa dels altres, haurien de fer un exercici de 
reflexió i plantejar-se si estan capacitats per fer 
política. 

Claudi Domènech Bonachí
Jordi Pardo Gimeno
Grup Municipal Gent dels Pallaresos

Quant ens indignen, al nostre grup, que  les 
desqualificacions i la publicitat tan dolenta 
del municipi per part d’alguns regidors quedin  
reflectides en els mitjans escrits, concretament 
“Diari de Tarragona”. La nostra decisió de no 
entrar en l’espiral de rèpliques i contrarèpliques 
es manté, però volem aprofitar aquesta columna 
per expressar la nostra opinió.
Estan donant una imatge patètica del nostre 
municipi i dels seus representants. Coincideixen 
“casualment” amb la proximitat  dels plens, 
per així poder “escalfar” l’ambient; una postura 
infantil i que denota el caràcter de qui ho fa. 
Senyors, mal que els pesi, no hi ha “crisi de go-
vern “, els serveis a les persones estan garantits 
i els màxims esforços que hem fet i farem, han 
dotat i dotaran el municipi com mai durant una 
legislatura....... Recordarem una mica: IES, ajuda 
de llibres, vestidors d’Hostalets, escombradora, 
trituradora, camió, zones verdes i boscos nets, 
passos elevats i reorganització viària, solucionats 
greus problemes de clavegueram, dues persones 
més per garantir la nostra seguretat i la convi-
vència ciutadana..I en un futur molt proper un 
centre Jujol, arranjament de parcs infantils, nova 
maquinària per als serveis municipals, ampliar la 
reorganització viària i ampliació de voreres, se-
màfors en la TP 2031., guarderia, nou CAP, grua 
minusvàlids per a la piscina municipal...... 
Aquest és solament un petit resum, l’espai és 
limitat, per tot això creiem que les peticions de 
dimissió de l’alcaldia per part d’algun grup, estan 
fora de lloc i la seva única meta és crispar 
l’ambient. Els Pallaresos i el seu màxim represen-
tant compten amb el suport, la confiança i la 
més correcta relació amb TOTES les institucions 
i TOTES les administracions. Deixin-se ja de 
“tacar” el nom del poble i del seu representant; 
mirin-se a vostès mateixos i la seva trajec-
tòria... No fa tant de temps que volien que CIU 
trenqués el pacte per governar amb l’oposició..... 
¿què ha canviat? ... En política no tot s’hi val. 

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

“Hoc non pereo habebo fortior 
me” - El que no ens mata ens 
fa més forts
És obvi que estem travessant una difícil situació 
econòmica global i el nostre poble no és aliè a 
aquesta realitat. El model econòmic anterior, basat 
únicament en la construcció, ara passa factura a 
les arques municipals però malgrat aquesta situació 
estem donant més serveis als nostres conciutadans. 
No rebaixarem els serveis que rebeu, malgrat que 
l’oposició hi insisteixi. Estem en política per defensar 
drets i res ens farà defallir, ni crisi, ni oposició, res. 
Cal destacar elements que ja hem consolidat com a 
proposta de govern progressista que som:
Aquest equip de govern, en breu, quadruplicarà els 
centres educatius existents quan vam començar a 
governar. Ja tenim institut i segon CEIP i estan a 
punt de començar les obres de la Llar d’Infants.
S’estan subvencionant els llibres de text als nostres 
escolars, fet que mai abans s’havia fet.
Hem multiplicat per 20 la neteja viària i hem invertit 
en maquinària pròpia.
L’equip de govern aporta part del seu sou a un fons 
de cooperació, mentre els generosos membres de 
l’oposició no aporten ni un cèntim d’euro.
Estem millorant la zona esportiva dels Hostalets 
amb la construcció de vestidors i graderies en una 
primera fase d’inversions. 
Estem a punt d’obrir els casals socials d’Hostalets i 
Jardins Imperi, ja que finalment hem pogut corregir 
els errors de l’anterior govern.
Era necessari adequar la piscina infantil i ja ho hem 
fet. Hem dotat aquest equipament de més espai i 
sobretot de sistemes de depuració de l’aigua. Fa 
pocs anys els nostres fills es banyaven en una 
“bassa” sense sistemes de depuració.
S’han creat diversos canals de comunicació, com 
la pàgina web municipal, on els ciutadans poden 
fer gestions des de casa i hem creat el butlletí 
municipal.
Aquest equip de govern ha triplicat l’oferta festiva 
del municipi.
La seguretat del nostre municipi era una inquietud 
de molts veïns i veïnes, és per això que hem triplicat 
els vigilants municipals. 
Volíem avançar en matèria de respecte mediambien-
tal i hem tirat endavant un projecte de recollida d’oli 
domèstic, completament gratuït.
Estem fent neteja de tota la massa forestal del 
municipi i hem creat franges de seguretat a la zona 
de Pallaresos Park i els Hostalets.
En breu millorarem l’entorn de la Font de la Mina.
La feina feta és molta. Avancem malgrat que els 
regidors de l’oposició plantegin reduir serveis i les 
seves aportacions acostumin a ser la crítica poc 
contrastada. No us deixeu enganyar per personatges 
que demanen participar en les decisions i que quan 
se’ls va donar l’oportunitat de treballar conjuntament 
van trair l’equip de govern, es van oferir a qualsevol 
preu per desestabilitzar aquest govern i que ara 
vénen pidolant vergonyosament que se’ls torni a 
donar una nova oportunitat. Roma no paga traïdors 
deia encertadament el cònsol romà Cepió “ROMA 
PRODITORIBVS NON PRAEMIA SOLVIT”.

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

GP CiU ICV
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Ja queda menys, perquè s’acabi el desastre 
que estem patint en el nostre Ajuntament. 
Desastre per la malísima gestió en els 
pressupostos. Desastre en la pujada deis im-
postos, quan estem passant aquest moment 
de crisi tan important en totes les famílies 
del poble.

Desastre en el dèficit tan elevat que 
s’acumula i que segueix pujant com 
l’escuma, i que no fan gens per a remeiar-
Io, sinó tot el contrario. Han hagut d’avançar 
capital dels pressupostos de I’any pròxim 
per a pal·liar el dèficit creat. Factures paga-
des fora dels pressupostos. Fins a on ens 
van a embargar?

Les contestacions sense arguments que ens 
donen en els plens, sempre referint-se al 
passat, oblidant-se que tenen dos regidors 
que estaven en I’equip de govern per aquell 
temps.

Encara que nosaltres creiem que és mes 
fàcil mirar al passat que afrontar la realitat 
de la dolenta gestió que estem patint. I dels 
insults, millor no parlem. Ja està bé que no 
som ximples!

Moltes vegades algú es tindria que mos-
segar la lIengua quan critiquen, el perquè 
algun regidor no assisteix als plens, i que 
aquesta absència esta degudament justificat. 
Doncs jo li dic Sr. Regidor de Festes, ja duu 
dues, i una sense  justificar. Veus com no 
es pot criticar tant? Ja que després ens 
passa factura.

Ja queda menys perquè acabi aquest suplici 
que duem patint fa tres anys.

Julian Oller Rubio
Ma Jesús Coronado Fuentes

PSC ADMC pp

TROBAR SOLUCIONS

Ara toca temps d’adversitats, i és en aquests moments 
quan veus la vàlua de qui ens governa. No val allò 
de “qui fa el que pot no està obligat a més”. Això 
des de les responsabilitats de govern, no és vàlid. És 
precisament quan van maldades, que es demostra 
si s’està a l’alçada del càrrec que s’ocupa. És llavors 
quan podem veure finalment la vàlua de les persones 
i si saben aprofitar les oportunitats que es presenten 
davant nostre.

Mireu, la sortida de la crisi vindrà de la capacitat de 
reaccionar i de la capacitat de buscar solucions. Si 
algú pensa que ens portaran les solucions a casa, 
està ben equivocat. Les oportunitats s’han de trobar, 
no és gens fàcil, però els representants polítics, i no 
sol en l’àmbit local sinó en qualsevol àmbit, han de 
prendre decisions per intentar deixar enrere aquesta 
maleïda crisi.

No podem pretendre que siguin els de sempre els que 
paguin els plats trencats, tant de la crisi com d’una 
sobrada mala gestió municipal. Els nuc1is familiars on
potser notaran més aquesta situació de crisi són les 
de gent gran i aquells que acaben de tenir descen-
dència. Però com de costum, la solució torna a ser la 
pujada d’impostos.

A les ordenances fiscals pel 2010, comprovem que 
s’han oblidat de les bonificacions als més desfavorits, 
com les persones en situació d’atur, pensionistes o 
simplement a les famílies nombroses. El grup d’ADMC 
s’ha oposat i va presentar al·legacions per corregir-ho, 
però la visió del govern ens sembla limitada. No tenen 
visió de futur i donen “pals de cec” constantment, 
gasten sense miraments per unes coses, sense pre-
veure les situacions de risc i retallen diners necessaris 
per altres.

En situacions delicades com l’actual s’han de preservar 
els grups socials de més risc, els més febles. I amb 
això no demanem que “comprin simpaties a cop de 
talonari”, sinó que s’ha de ser just i solidari amb els 
diners de tots i no sectaris. L’actual govern és una 
suma de compartiments estancs, cadascú només es 
preocupa de la seva botiga.

EIs Pallaresos no és un poble gris, burocràtic i resignat 
com l’actual govern, tenim un poble millor que el 
govern municipal. EIs Pallaresos té un munt de gent 
que se’n vol sortir i que no s’hi conforma, volem anar 
millor i sabem que podem anar millor.
Jaume Domínguez Ruiz

Grup Municipal d’ADMC Els Pallaresos
E-mail: elspallaresos@admc.es
Bloc: www.admcelspallaresos.wordpress.com 

ELLA TAMBIÉN QUIERE PODER

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora. Horas antes, 
una mujer, Kathryn Bigelow, ganaba el Óscar a la 
mejor dirección en EEUU. Ninguna otra mujer lo 
había conseguido en 82 ediciones. Por la maña-
na, en un par de emisoras de radio comentaban, 
en tono jocoso, que Bigelow había aprendido 
todo lo que sabía del director James Cameron y 
luego se había divorciado para iniciar su carrera 
como cineasta.

Este es solo un pequeño ejemplo de que los 
clichés siguen presentes en nuestra sociedad. Por 
lo visto, las mujeres no tienen talento. Desde la 
Orden de 7 de marzo de 2005 del Ministerio de 
la Presidencia, en la cual se favorece la igualdad 
entre mujeres y hombres, tenemos: un presi-
dente de gobierno, un presidente Congreso, un 
presidente Senado, un Defensor del Pueblo, 31 % 
Secretarias Estado, 21 % Delegadas Gobierno, 20 
% Subdelegadas Gobierno, 36 % Diputadas, 25 % 
Senadoras, 30 % Eurodiputadas. De 19 Territorios 
Autónomos sólo hay una Presidenta Autonómica, 
etc.

Ser hombre o mujer no debería determinar 
nuestra existencia. Estamos acostumbrados a ver 
hombres en los más altos cargos y parece que 
tienen que pedir perdón por llegar a donde lo 
hacemos nosotros. No debería existir una Ley de 
Igualdad en el Gobierno, ni en ningún otro lugar. 
Tanto hombres como mujeres deberían llegar a 
esos puestos por sus propios méritos. Pero es 
muy difícil promocionarse. No está bien visto que 
una mujer quiera poder. Por lo visto ya tienen 
bastante con ser madres y trabajar a la vez.

Muchas se sienten culpables cuando son más que 
la persona que duerme a su lado. A los hombres 
les avergüenza asumir que su pareja cobre más. 
Es evidente que los roles siguen ahí. Todo es 
cultura, educación y respeto. Considero, que 
el cambio será factible cuando no se necesi-
te reivindicar el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. No hay que olvidar que la mujer ha 
trabajado siempre.

Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portavos Partido Popular de Catalunya
pp@pallaresos.cat
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Pallaresos en fallida.

¡Quin desastre!, sí, realment aquest equip de 
govern ens ha dut al desastre econòmic més 
gran de la història del nostre poble. Ja ho 
diu el refrany, “altres vindran que bons els 
faran” i està ben clar que aquesta vegada 
l’encerta de ple. I el més preocupant de 
tot això és que té mala solució, i menys si 
continuen dins d’aquest equip de govern certs 
regidors que són amants de fer poc, cobrar 
sempre (encara que no apareixen  durant 
mesos per l’Ajuntament) i gastar més. Ben 
calladets estan aquells que se les dona-
ven i se les donen de ser grans regidors i 
grans gestors, tot i fent molta publicitat de 
la seva gran obra dins l’Ajuntament. Ara es 
veuen per on surten les grans actuacions 
musicals de “poble ric” que vàrem patir tant 
musicalment com econòmicament. On estan 
aquelles promeses de “política social” que 
feien els regidors d’Iniciativa Verds?, que no 
es poden gastar 5.800 euros per els nostres 
discapacitats  però es gasten 30.000 euros 
en una sola nit en grans conjunts de música 
per les festes, o es gasten 20.000 euros per 
ficar un “torn” per contar la gent que entra 
a la piscina, “això es política social”?, això és 
economia de crisis?.
I ara, malgrat l’anunci de creació de comis-
sions (abocades al fracàs) o nomenaments 
de responsables de compres (massa tard), la 
realitat ens demostra, cada cop més la man-
ca d’idees i de plantejament de futur d’aquest 
equip de govern.
El millor encara no ha començat, però ho 
farà aviat, les eleccions s’acosten i els socis 
de govern estan començant a esmolar les 
destrals. Aviat començaran les batussades 
dins l’equip de govern, i qui es penseu que 
quedarà amb el cul enlaire?, qui creieu que 
restarà com la màxima responsable d’aquesta 
mala gestió?. 
Triar malament els companys de viatge surt 
molt car.

Xavier Marcos Tuebols
Agrupació Independent dels Pallaresos

AIP
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Amb 4 vots a favor, 4 abstencions i 2 en contra, el ple de l’Ajuntament 
celebrat el passat dijous va aprovar una moció per rebutjar la proposta 
d’instal.lació de l’ATC (Almacén Temporal Centralizado).
Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nu-
clear en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur 
i ha assumit els riscos potencials dels residus radioactius d’alta activitat 
des de l’inici del seu funcionament.
Aquests residus  d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic 
i suposen una amenaça per a la salut pública i el medi ambient, per 
a la qual no existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i 
per tant amb una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple el 
territori que l’aculli, així com d’un ampli territori al seu voltant. La llarga 
vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de 
milers d’anys, fa que s’hipotequi el territori, no ja de la nostra generació 
sinó de les generacions futures del territori 
que l’aculli.
El nostre municipi, 62 ajuntaments més de 
les comarques del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre, i 7 Consells Comarcals 
(Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, 
Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja 
han manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC.

El dia 16 de març es va reunir en el nostre municipi el Con-
sell d’Alcaldes, un dels òrgans de govern del Consell Comarcal. 
Aquesta assemblea té caràcter itinerant i a petició del President 
del Consell el Sr. Eudald Roca, l’ajuntament va cedir gustosament 
les instal·lacions municipals per a la seva celebració. El consell 
d’alcaldes està format pels 22 representants municipals del Tarra-
gonès, alguns dels quals, van aprofitar per visitar la nostra casa de 
la vila abans de començar la sessió. En l’ordre del dia constaven 
diversos temes d’interès municipal i supramunicipal que van ser 
tractats al llarg de la tarda. Entre ells cal destacar la presentació 
del pla ocupacional “Impuls” i el Pla d’acció i seguretat en Protec-
ció Civil.

L’Ajuntament aprova una moció de rebuig 
a la instal.lació del cementiri nuclear a 
Catalunya

Consell d’Alcaldes
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Batiste Pallejà Amposta
Agutzil Municipal

1.- Quants anys fa que presta els seus 
serveis al municipi dels Pallaresos? 
Vint-i-set anys prestant els meus serveis al 
poble

2.- Quina era la seva tasca quan va co-
mençar a treballar?
Feia de tot: control d’aigües, lectura de 
comptadors, manteniment del cementiri i en-
terrament dels morts, tasques administratives, 
jardins, fer pregons i tot allò que feia falta....

3.- Que és el que troba més a faltar 
d’aquella època?
La relació més familiar amb els càrrecs de 
l’ajuntament.

4.- A l’actualitat que és el que més li 
agrada de la seva feina?
Que ara tinc més mitjans per a poder-la rea-
litzar i això facilita molt el treball.

5.- Quin ha estat el moment més emotiu 
de la seva vida professional?
L’entrega d’una placa d’agraïment al treball 
realitzat lliurada per part del Sr. Jordi Pujol, 
president de la Generalitat en aquells temps.

6.- Quina ha estat la seva millor expe-
riència durant tot aquest temps? 
El tracte amb les persones del poble. És una 
feina que t’obliga a estar en tot moment en 
contacte amb la gent.

7.- I la pitjor?
L’enterrament del que havia estat Alcalde i 
amic, en Llorenç Manent.

8.- Que li sembla el creixement del poble?
Bé, tot i que ha perdut aquell esperit més de 
poble.
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Mitja vida dedicada al poble
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9.- Quins consells donaria als nous agutzils?
Molta paciència i que siguin coherents amb 
la gent del poble que és per a qui treballen 
al cap i a la fi.
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Ajuntament dels Pallaresos
Regidoria de Comunicació


