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Fa una mica més d’un any que vaig assumir la responsabilitat
de liderar el govern dels Pallaresos, i fa una mica més d’un any
que vaig assumir l’obligació de treballar, juntament amb el meu
equip, pel bé del nostre poble i de la seva gent.
Des d’aleshores hem intentat no decebre a aquells que van dipositar la confiança en nosaltres, i hem intentat demostrar a tots aquells que no ens van votar que amb una bona gestió,
clara i honesta, i amb transparència, podem millorar els Pallaresos, intentant consolidar un
projecte que fes sortir el municipi dels números vermells en què es trobava.
Dia rere dia, ens posem al capdavant amb la il·lusió de treballar per solucionar els petits
i grans problemes, amb la voluntat de tirar endavant, amb l’obligació d’atendre els ciutadans i de donar resposta a totes les preguntes que se’ns plantegen, perquè únicament
així és com considerem que podem ser conscients de les necessitats del meu poble.
Aquest contacte amb la gent, aquest treball des de baix cap a dalt, aquesta política de
proximitat és la base de la nostra tasca. En el meu discurs d’investidura, aquell 17 de
juny de 2011, vaig deixar molt clar que volia que el diàleg fos la màxima del meu govern,
i realment és així. No ens agrada que la imatge del nostre poble s’embruti als diaris, no
ens agrada la crítica fàcil i no contrastada, no tolerem la mentida. Perquè som molts els
que treballem per gestionar aquest projecte, per posar damunt de la taula solucions, i
la feina ben feta no pot quedar desagreujada per un simple article d’opinió en un diari
provincial.
No podem obviar que potser hem comès errors, o que no s’han pres les decisions més
encertades, però puc assegurar a tota la ciutadania que sempre hem actuat d’acord amb
el que considerem el millor per al nostre poble, posant l’interès general de tots els veïns
dels Pallaresos per damunt de qualsevol interès particular.
Els plens a Internet, els debats i les notícies en xarxes socials, la millora de la zona
esportiva, la posta en marxa de l’escola bressol, la reducció de la despesa corrent, la
negociació i regularització de contractes, l’aprovació de noves ordenances i reglaments,
la creació del Consell Assessor d’Urbanisme, la congelació d’impostos, els tallers educatius, la potenciació cultural i l’ampliació de l’oferta lúdica,... són fites aconseguides
durant aquest últim any, que per a mi i per al meu equip de govern configuren el punt de
partida d’aquests tres anys que ens queden.
Simplement dir que seguim i seguirem treballant amb la il·lusió del primer dia, perquè
ens agrada treballar per allò en què creiem, i l’equip de govern municipal creu en els
Pallaresos com a poble en què val la pena viure.
Jaume Domínguez Ruiz
Alcalde dels Pallaresos

Els Pa lla resos

Tota la informació a: www.ajuntamentdelspallaresos.cat
facebook/ Ajuntament Els pallaresos
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medi ambient

Joan Pere Vidal

CIVISME I CIUTADANIA

Des del servei de vigilància municipal, durant
aquest últim trimestre s’han realitzat inspeccions a
les parcel·les que a causa del seu estat de deixadesa podien causarse un perill d’incendi amb l’arribada
de l’estiu, i que a la vegada podien suposar punts
insalubres a causa de la proliferació d’animalons.
En la mateixa línia, i en compliment de l’Ordenança
de Convivència Ciutadana, podem dir que des de
l’ajuntament tenim la voluntat ferma de perseguir
les conductes incíviques a les vies públiques: la
brossa fora dels contenidors, el no portar degudament lligat el gos a les vies públiques o la no
recollida d’excrements per part dels propietaris,
seran conductes sancionades a partir d’ara. Perquè creiem que són els ciutadans els qui han de
col·laborar en mantenir el poble net, i ha de ser el
civisme la base de la nostra convivència.

Desinsectació,
desratització i
desinfecció

El mosquit tigre,
un convidat
desagradable
La presència del mosquit tigre als Pallaresos
ha deixat de ser una notícia per convertir-se
en una realitat molesta. El fet és que, des de
fa uns quants anys, aquest insecte d’origen
asiàtic s’ha instal·lat a la nostra rutina domèstica estiuenca, per fer-la, en molts casos, insuportable.
Cal ser realistes, però, i entendre que aquest
insecte ha trobat en el nostre territori un hàbitat òptim per al seu assentament, i de la
mateixa manera que ara per ara ens seria impossible pensar en eradicar, per exemple, la
mosca al mosquit tigre li podem complicar la
vida, però difícilment el farem desaparèixer.
Per poder tenir una informació encara més
precisa sobre aquest tema, el 29 de juny es
va organitzar una xerrada a la sala de plens
de l’Ajuntament, a càrrec del Dr. Eduard Mora,
tècnic superior de Salut Pública i metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública,
que ens va informar sobre la realitat del dia a
dia en la batalla pel control d’aquesta plaga.

Un any més, i arran de l’arribada de l’estiu,
els rosegadors i els insectes són de vegades
un problema a casa nostra. Per aquest motiu
s’estan realitzant actuacions periòdiques al clavegueram del municipi, així com a tots els edificis municipals i espais públics. També s’atenen
les peticions d’actuacions concretes en llocs
públics, on la ciutadania és la principal font
d’informació per poder actuar de forma ràpida
i així tallar els focus de proliferació.
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M. Jesús Coronado

Ajuts per despesa
en llibres 2012
S’informa a totes les famílies que a partir de
l’1 d’octubre i fins al 15 de novembre, podran
presentar novament la documentació necessària per poder obtenir els ajuts per llibres
l’any 2012, en què es poden beneficiar tots els
escolars empadronats al municipi.
El model de sol·licitud així com les bases per
obtenir aquests ajuts, les podreu trobar a la
pàgina web de l’ajuntament:
http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat

ensenyament
INAUGUREM L’IES
ELS PALLARESOS
La Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, va ser rebuda per tot el consistori, junt amb altres representants institucionals dels
municipis amb centres de primària adscrits (Perafort, la Secuita i el Catllar), per inaugurar el dia 2 de
juny el nou edifici escolar.
Durant el discurs, l’alcalde va aprofitar per convidar la Consellera a la propera inauguració de la llar
d’infants municipal que iniciarà el seu curs el proper
1 de setembre, així com per demanar-li la implantació del batxillerat al centre, i que s’agilitzi el projecte
de construcció de l’Escola Els Pallaresos.

Els alumnes de l’IES ens visiten
Com funciona l’Administració local? Quines tasques desenvolupen les persones que hi treballen? Com funciona un ple municipal? Aquestes
són algunes de les qüestions que els alumnes
de l’IES han plantejat en la visita que durant el
mes de juny van realitzar a la Casa de la Vila.
En el decurs d’unes hores els alumnes, juntament amb els seus mestres i acompanyats en
tot moment per la Regidora d’Educació, Maria
Jesús Coronado, van poder fer un recorregut
per les dependències de l’Ajuntament per tal de
4

conèixer de prop el seu funcionament, tot plantejant els seus dubtes al personal tècnic i administratiu i també als representants polítics.
A més de visitar els diferents serveis municipals de l’edifici, els joves van estar rebuts per
l’alcalde, i van poder suscitar tota classe de preguntes que els va permetre conèixer la composició de l’ajuntament i el paper que hi desenvolupen els grups municipals, així com els treballs
que es duen a terme des de les diferents àrees
de gestió existents.

ensenyament
OBRIM L’1 DE SETEMBRE
Fundació en Xarxa, serà l’empresa
que gestionarà la llar d’infants
municipal, atès el fet que ha estat l’empresa que ha tret millor
puntuació global en la licitació de
l’Escola Bressol.
L’ajuntament amb una clara voluntat de no incentivar l’aspecte
econòmic en la licitació de la gestió, va decidir modificar el plec
que havia de regir la contractació
per tal que de 55 punts de valoració passés a 25 punts. No podem oblidar que estem en temps
de crisi, i que qualsevol aportació
econòmica és important, però
tampoc no es pot obviar que existeixen altres factors, a banda de
l’econòmic, que són molt importants i que cal valorar.
I per això el plec administratiu que
es va aprovar al Ple amb el vot
afirmatiu de tots els Grups Municipals, i amb l’única abstenció
del regidor d’IP, valorava 4 grans
grups amb 25 punts cadascun,
com són projecte educatiu, mobiliari, cànon i preus de tarifa.

Casal d’estiu 2012: ESTIU ROCK
Un any més l’ajuntament dels Pallaresos ha organitzat el Casal d’Estiu, on més d’un centenar
de nens i nenes han pogut gaudir entre el 25 de
juny i el 3 d’agost de totes les activitats lúdiques
i esportives que oferia el projecte.
Aquest any s’ha volgut oferir un nou concepte

de casal d’estiu dirigit a tots els nens i nenes
d’entre 3 i 14 anys. Amb un eix central divertit
i engrescador: la música. S’han fet tallers, jocs,
teatre, expressió musical, jocs d’aigua, excursions i ludoteca. Diversió assegurada pels matins de l’estiu!!!
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Jaime Joaquin Vidal

benestar i sanitat

ELS PALLARESOS SOLIDARI
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Marató per
la pobresa

Recapte
d’aliments
tot l’any
El passat Nadal el nostr
e poble va
aconseguir una gran fit
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gran recapte d’alimen
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benestar i sanitat
Un nou CAP.
Un projecte d’ahir,
avui una realitat

Protegim la salut
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Joan Pere Vidal

25è Aniversari
Sant Isidre 2012
El diumenge 13 de maig vàrem celebrar, un any
més, la festivitat de Sant Isidre al nostre municipi.
Però aquest any no va ser un any més, aquest any la
festa complia el seu 25è aniversari.
I per això des de l’ajuntament vam voler retre un
petit homenatge als impulsors d’aquest esdeveniment. Per aquest motiu vam voler comptar, en
aquesta festa, amb la presència, tant dels impulsors
de “l’Aplec de la Font de la Mina”, i especialment
del Sr. Joan Cirera, que va ser qui fa 25 anys va tenir
la idea de crear l’aplec, com amb els alcaldes que
durant aquests 25 anys han estat mantenint aquesta tradició.
Volem agrair als impulsors de l’aplec, als alcaldes i
especialment al Joan Rico per un any més regalarnos la barra de pa per dur a terme la benedicció. A
tots, moltes gràcies!!!

Jujol a les escoles
Durant aquest curs els alumnes de l’Escola
Sant Sebastià i de l’Escola Els Pallaresos han
treballat diverses facetes de l’arquitecte Josep
M. Jujol, en finalitzar, el Centre Jujol va recollir
l’exposició dels seus treballs, tot demostrant
els artistes en potència que porten dins.
D’aquesta manera, i en un espai únic, alumnes,
mestres i pares van poder gaudir de dues exposicions de gran valor artístic on es demostra
que la cultura també és cosa dels més petits.

JVJOL ARQUITECTEARTISTA
El passat 27 d’abril vam inaugurar una nova exposició al Centre Jujol. “Jvjol Arquitecteartista”. És
un recull de dibuixos, pintures i escultures que
pretenia acostar-nos una mica més a l’enorme
empremta que ens va deixar l’arquitecte Sr. Josep M. Jujol arreu de Catalunya i en especial al
nostre municipi.
A l’acte d’inauguració hi van assistir entre d’altres
personalitats el Director dels Serveis Territorials
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Subdelegat del Govern, a banda d’alcaldes i regidors
d’altres municipis on l’arquitecte Sr. Josep M.
Jujol va deixar la seva gran obra.
Més de 200 persones vam poder gaudir
d’aquesta magnífica exposició. Una vegada més
demostrem que EP! aposta per la Cultura.
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cultura
TALLERS EDUCATIUS

El passat mes de juliol i fruit del
treball iniciat per la Regidoria de
Cultura al novembre del 2011,
es va posar en marxa el projecte
“TALLERS EDUCATIUS”, on els
infants i preadolescents en edat
escolar reben suport en els seus
estudis, en el desenvolupament i
potenciació de les seves aptituds

en la gestió de les seves emocions i on es dóna un tractament
individual a nens amb problemes
específics.
Tot això de la mà de la Fundació
URV amb la que s’ha signat un
conveni de col·laboració, i amb
uns preus assequibles, oferint
també avantatges a empadronats,

a famílies nombroses i a famílies
amb problemes econòmics.
Creiem que aquest projecte és
fonamental per poder donar als
escolars del nostre poble la possibilitat de créixer i millorar la seva
capacitat i formació, tant a nivell
acadèmic com personal.

1ers JOCS
FLORALS EP!
2012
Els Jocs Florals van ser la plataforma de difusió més important
de la literatura catalana del tercer
quart del segle XIX i l’eix sobre
el qual va gravitar bona part de la
producció literària renaixentista.
I enguany aquests Jocs Florals
van arribar als Pallaresos.
Durant tot el dia de Sant Jordi els
alumnes dels centres escolars
van llegir auques, contes i van

interpretar cançons, en honor als
nostres gegants Vadó i Tiana, així
com a la figura de l’arquitecte Josep M. Jujol.
Durant tota la jornada, l’artista
local, Yvonne Fuster, va pintar

un mural al·legòric a la Diada de
Sant Jordi, que després va cedir
a l’ajuntament, i actualment està
exposat a la planta baixa del Centre Jujol.

9a. Trobada gegantera dels Pallaresos
El passat 12 de maig, i com a tret
de sortida de les festes de Sant
Isidre, la Colla Gegantera ens va
fer gaudir d’una gran jornada festiva. Més de 20 gegants van passejar i ballar pels carrers del nostre poble, fent que petits i grans
gaudíssim tots junts amb l’Isidre
i la Rosalia.
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Amb aquest objectiu, es
regulen amb més detal
l les
inter vencions i procedim
ents que s’hauran de se
guir
en el transcurs de les se
ssions plenàries, on es co
ntinuarà facilitant dos torn
s d’inter venció per cada
gru
p.
Creiem que l’aprovació
d’aquest reglament és
un
exercici de responsabilita
t per tal d’intentar posa
r fi a
les tensions polítiques
supèrflues sorgides duran
t el
transcurs dels plens mun
icipals, a la vegada de bu
scar
el respecte a la nostra ciu
tadania i a la institució.
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urbanisme
Arriba el Gas a
l’escola Sant Sebastià
A partir del proper mes de setembre, les instal·lacions
de l’Escola Sant Sebastià funcionaran amb Gas Natural, cosa que farà que el sistema de calefacció i
la cuina es vegin subministrats per aquesta energia
neta. Fins ara el centre s’escalfava mitjançant un dipòsit de gasoil soterrat que no complia amb la normativa, i que a causa de la seva antiguitat produïa
irregularitats en el seu funcionament. Ara amb el
gas natural els alumnes podran gaudir d’una calefacció més neta i còmoda, a la vegada que suposarà
un estalvi important en la despesa de gasoil per a
l’ajuntament.
La inversió en la renovació de la xarxa, tant per
l’adequació de la xarxa a la cuina com al sistema de
calderes del centre, ha suposat una inversió de més
de 21.000 €.
A poc a poc, la intenció de l’ajuntament és anar dotant tots els edificis municipals d’aquesta energia,
quan el crèdit pressupostari així ho permeti, ja que
es tracta d’obres costoses però que a la llarga suposen un estalvi important per a les arques municipals.

Claudi Domènech

Complint objectius!
Vorera carrer segadors i
Av. Onze de Setembre
Atenent les queixes dels veïns que baixen caminant diàriament des de Jardins Imperi fins
al poble, la regidoria d’urbanisme es va plantejar la necessitat de continuar la vorera existent
a l’avinguda Onze de Setembre amb el carrer
dels Segadors. Aquest tram, situat al damunt del
col·lector d’aigües pluvials construït l’any 2010
a l’avinguda de la Generalitat, es trobava senyalitzat amb grans pilones pintades, que avui han
quedat substituïdes per una ampla vorera d’unió
d’ambdós trams, integrant-la així a la vialitat del
nostre poble.

L’experiència de viure
als Pallaresos
Els alumnes i professors de l’Escola Superior
d’Arquitectura de Barcelona han treballat un taller participatiu “Post-suburbia”, que ha recollit
l’experiència quotidiana per transformar el nostre
entorn.
Contactes amb l’ajuntament, associacions de
veïns/es, entrevistes individualment a persones
tallers participatius... treballs molt útils per copsar
un coneixement de la realitat i de la vida quotidiana d’aquest municipi i per comprovar que el petit
poble que érem va començar a créixer ràpidament
amb un tipus de model urbanístic.

Millora de la Plaça del Castellot
Som conscients que és important el manteniment de les places i carrers del nostre municipi
per contribuir a donar la imatge que volem i per
tal que els ciutadans gaudeixin dels espais en
bones condicions. Per aquest motiu, la brigada
municipal ha estat treballant en la renovació de
la vorera al voltant de la Plaça del Castellot de
Pallaresos Park.
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M. Jesús Coronado

festes

Festa, festa i
més festa!
Aquest és l’ambient que s’ha respirat al nostre municipi durant més d’una setmana en què la Festa
Major d’estiu ha omplert places i carrers de gent
amb ganes de passar-s’ho bé. Amb la implicació de
les associacions, dels col·laboradors i dels patrocinadors hem pogut organitzar unes festes per a
tots, petits, joves i grans. Hem gaudit durant uns
dies d’espectacles infantils, de cultura, de concursos, de música i d’esports, tot perfectament programat amb la idea d’omplir un calendari envejable.
L’èxit de participació ha estat la millor resposta
al treball de l’organització. La veritat és que s’ha
comptat en tot moment amb una implicació de la
ciutadania que hem d’agrair. Els sopars de motxilla,
tot un èxit; l’exposició, de gran qualitat; els esports,
tot un repte; els gegants i el seguici, plena cultura;
els vermuts, de classe; el mercat d’artesans, fa
poble; els castells, emocionants; les orquestres,
plenes de gresca; els concursos, divertits i participatius… en fi... una festa de tots i per a tots.
Som coneixedors que han sorgit problemes en alguns actes, els quals no han estat del gust de tots,
però és d’això que n’hem d’aprendre, i us assegurem que ja treballem per tal que el proper any tot
surti millor, i perquè cadascun dels actes compti
amb l’èxit que els ciutadans dels Pallaresos es me-

NOTA:
Conscients del malestar palès arran de l’últim acte de la
Festa Major, concretament l’espectacle de dilluns dia 6, en
què el llenguatge utilitzat pels artistes no va ser l’adequat ni
l’adient per l’ambient familiar que es va voler oferir.
Us comuniquem que l’ajuntament ja ha tramès la seva indignació al representant a través del qual es va realitzar la
contractació.
Demanem disculpes, i esperem que situacions com aquesta no es tornin a produir.
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festes
Concurs de la imatge
de la Festa Major
L’ajuntament va organitzar el passat mes de maig el
concurs per dissenyar la portada del llibret de la festa
major d’estiu, que té com a tema la nostra festa i el
cinquè aniversari de la Mulassa dels Pallaresos.
Hi podien participar tant els alumnes dels centres
educatius de la vila, com tots aquells altres que encara que no estudiessin al poble, estiguessin empadronats al municipi.
Després de revisar i puntuar els 66 dibuixos presentats, el jurat format per Aurora Pellejà, Sònia Martínez,
Esperança Villa, Antonieta Veciana, Yvonne Fuster i
José Manuel Álvarez “Napi”, van resoldre el següent
veredicte:
CATEGORIA A (DE 6 A 9 ANYS)
Guanyadors
1. MONTSERRAT CIRERA
2. JUDITH HERNÁNDEZ
3. MARTÍ VIÑAS

La Revetlla de
Sant Joan
als Pallaresos
La tradició de la nit de Sant Joan torna una vegada més com a senyal de l’arribada de la calor i
del temps d’estiu, el moment de l’any en què el
sol és més alt i està present més hores del dia.
La nit del 23 de juny és una nit màgica, recordada per poetes i narradors de totes les èpoques i
vista sempre com la més curta de l’any.
Arreu, les festes de carrer avisen de l’arribada
de l’estiu. El ball, la coca, el foc i la pirotècnia
són els elements que no hi falten mai. Als Pallaresos, és clar, tampoc. Així, doncs, el passat
23 de juny més de 200 persones van anar a la
pista de l’avinguda Onze de Setembre a sopar
en bona companyia i a gaudir d’una nit màgica.

CA
CATEGORIA
B (DE 10 A 12 ANYS)
Guanyadors
1. MARIONA LEGAZ
2. MIREIA
3. ANAÏS GISBERT
CA
CATEGORIA
C (DE 13 A 16 ANYS)
Guanyadors
1. JÚLIA PRATS
Guanyadora i portada del llibret de festes
MARIONA LEGAZ

Gràcies a tots els nens i nenes
per la seva participació !!!

Els 3 Tombs
La tradicional i popular festa dels Tres Tombs va
tornar a arribar, després de molts anys, als Pallaresos el passat 20 de maig, amb la popular benedicció dels animals i la cavalcada de carruatges.
Els Tres Tombs són una tradició en honor a Sant
Antoni Abat molt arrelada a la història de la pagesia catalana i que esperem poder tornar a presenciar una altra vegada pels nostres carrers.
13

Nèstor Cañete

hisenda

Millora Econòmica
No podem negar que aquest any de govern no
ha estat fàcil des del vessant econòmic. Havíem de treballar amb una base gens positiva.
Per una banda, el segon trimestre de 2011, teníem un romanent de tresoreria negatiu per import de -710.352,03 € i uns préstecs que pujaven
1.648.830,60 €.
€.
A més a més de tot això, era ferma la voluntat
de l’equip de govern de fer feina, d’engegar projectes, i d’acabar-ne uns altres: la millora de les
instal·lacions de la piscina municipal, la finalització i obertura de la llar d’infants municipal, les petites reparacions i el manteniment constant del
sistema viari, l’organització d’una agenda cultural
i festiva…
Havíem de seguir tirant endavant el projecte
d’un poble que requeria, a la vegada i de forma
paral·lela, la necessitat d’un sanejament econò-
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mic important. Només amb legalitat i sentit comú
podíem arribar a les fites que reflecteix l’informe
econòmic realitzat pel Secretari-Interventor en
data 30 de juny de 2012.
Els números parlen per si mateixos: el romanent de tresoreria s’havia reduït a -209.785,41 €,
€,
“l’actual recaptació comporta que els ingressos i
les despeses ordinàries continuen equilibrant-se,
i prova d’això és l’increment produït a la tresoreria municipal per import de 190.459,53 € respecte l’1 de gener d’aquest any”, treballem amb una
“dinàmica positiva de reducció”, per la qual cosa
“es fa necessària una continuïtat amb el control
d’eficàcia exhaustiu”.
Com podem veure la situació millora, i els projectes van sorgint. El control diari de les finances
municipals és la clau per continuant avançant,
sens dubte.

esports

Joan Pere Vidal

MILLOREM ESPAIS

La piscina municipal

CAMP DE GESPA. Una realitat

Apostem per la millora dels espais municipals perquè és important en la nostra qualitat de vida. Per
aquest motiu aquest any s’han invertit més de
20.000 € en la millora de la piscina municipal.
La reparació del vas gran, la instal·lació de dues pèrgoles d’ombra, la col·locació d’una grua que faciliti el bany a les persones amb mobilitat reduïda, la
instal·lació d’escales de fàcil accés i la renovació de
part del terra, són les inversions que hem cregut necessàries i adients amb l’objectiu que els ciutadans
puguin gaudir d’unes instal·lacions apropiades per
a la pràctica de l’esport, l’esbarjo i la relaxació.

El passat mes d’agost es van adjudicar les obres de
remodelació del camp de futbol municipal. L’empresa
MONDO IBÉRICA SA, va ser l’adjudicatària del contracte d’obres per un preu final de 308.242,53 €,
dels quals aproximadament el 75% estan à subvencionats per la Generalitat de Catalunya en el programa del Pla Únic d’Obres i Serveis.
Aquesta gran inversió suposarà una millora en les
condicions en què petits i grans practiquen diàriament l’esport, a més de suposar un espai de referència per a altres pobles.

Els Pallaresos
es mou!!!
Aquest mes de juliol s’han organitzat un munt
d’activitats esportives cosa que ha fet al voltant
de la piscina municipal, que la zona de gespa
sigui el lloc a l’aire lliure on ens puguem posar
en forma practicant esport amb els amics o amb
d’altres que podrem fer.
Des de la Regidoria d’Esports i amb la col·laboració
d’un grup de professionals, hem posat al vostre
abast un seguit d’activitats a preus econòmics,
per tal que tothom pugui gaudir dels beneficis
de l’esport.
15

notícies
Els nens
Saharauís
al nostre
poble
L’associació
Hammada
d´Amics del Poble Saharauí
organitza les “ Vacances en
Pau 2012 “ per a infants saharauís en el Camp de Tarragona, projecte de solidaritat
amb el poble saharauí dels
camps de refugiats de la Hamada de Tindouf a Argèlia.
Per aquest motiu, un any
més, els Pallaresos amb la
col·laboració d’una família
interessada acollirà un infant saharauí que gaudirà
de l’hospitalitat del municipi. El consistori es fa càrrec
de costejar els bitllets d’avió
per valor de 650 euros.
D’aquesta manera fem possible que els infants d’entre
7 i 12 anys s’oblidin, durant
l’estiu, de la dura realitat
dels camps de refugiats en
el desert del Sahara.
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Al costat del
ciutadà en crisi
Novament obrim la convocatòria per a presentar la documentació per obtenir l’ajut a
famílies amb escassa capacitat econòmica del poble, que
pateixin una situació personal,
laboral o professional difícil. La
sol·licitud, així com les bases,
les trobareu a la nostra plana
web:
http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat
L’any 2011 es van presentar 15
sol·licituds, i d’aquestes se’n

van estimar 13, per un valor de
2.738,536 euros.

Transport de viatgers
El 17 d’agost, el ple de l’ajuntament va aprovar el conveni entre la
nostra població i l’empresa HIFE per tal de millorar el servei de transport de viatgers. Aquest conveni, signat també per l’ajuntament del
Catllar i la Generalitat de Catalunya, ve arran de la modificació de les
condicions que es van produir en el servei després de la renúncia del
conveni de l’ajuntament de la Secuita.
Aquest conveni, a banda de recollir horaris i preus, també estableix
uns preus especials per a famílies monoparentals, famílies nombroses
i persones en atur.

El racó del Napi

el racó de…
“EL TEXTO SENTIDO”
“Saliva y el IVA viene”
“No tenían suficiente con lo impuesto y va y lo suben” ¿No hay palabra en este
país que indique lo que sucede? Sí, “nohaypalabra”. Nadie suele ignorar en ojo ajeno paja pero desde que todo el monte fue orégano y el café para todos, la paja de
los discursos y la saliva ceceosa del “menda-tario” que actualmente nos tripula y
a la vez anula, se ha descubierto a exceso… (por no decir mentira).
Desde siempre y hasta luego o desde luego y hasta siempre estaré de acuerdo en
condenar con el mayor de los desprecios, hasta dejar obsoleto en la más absoluta
de las indiferencias, a quienes no cumplan con su palabra. Más aún cuando se trate de quien en sus
trece mida y trace hacia el desastre las medidas populares de retención de posibilidades para la mayoría de la dañada ciudadanía de este país que, con desgraciada mente, se dejó embaucar, con deméritos
de “socialistos” entre otras causas, por la derecha zurda, burda y lerda que nos gobierna sin linterna
en este momento.
Un monumento al recorte, una estatua al indignado y una calle al desahucio tendrían que adornar los
alrededores de la Moncloa y del Congreso de los cada vez más disputados del gobierno para que sus
inconscientes conciencias les recordara la realidad del estado…español. El ahogo ya es asfixia y el
recorte es ya Tajo, de tirados al río. Duero caMiño queda y si no hacemos pronto un quiEbro tendremos
derrota Segura y nos dará igual como Guadalquivir
Guadalquivir,, quedaremos estancados en un estado de Nervión
que no habrá ni tan siquiera psiquiatra que apacigüe.
Cinca millones de parados y el caudal de desamparados va aumentado a contracorriente, no hay mano
derecha que encauce a este país ni izquierda tan unida que abra la cueva “del IVA va” y sus cuarenta
ladrones para equilibrar la riqueza o equitativamente librar de la pobreza. Según desde la orilla que estés ves el río. Con la subida inmediata del IVA la vuelta al cole se antoja de culo. “Uno más uno: dos
más IVA, tres por tres: seis más IVA, siete por tres veintiuno masivamente”.
Oscar Molero

La relación con los demás
La vida es una lucha. Y es una lucha que no vale la pena afrontarla a solas. Hoy en
día nos encontramos inmersos en una posición individualista y cuánto más avanzamos en ella, más constatamos que la independencia tiene su precio, que es el
aislamiento, el sufrimiento y la pérdida de sentido. Actualmente tenemos tanta
libertad, que nos arriesgamos a perdernos y a encontrarnos solos. Y esta es una de
las razones de los altos índices de depresión en la actualidad. El amor de nuestra
familia es una de las fuentes de sentido más importante, pero no es la única para
nuestro equilibrio emocional. De hecho, cuánto más integrados estamos en una
comunidad, más fácil nos resulta deshacernos de la ansiedad, la desesperación y
la falta de sentido, puesto que tenemos la sensación de tener un papel, un sitio, que cuenta para los
demás. El compromiso con la comunidad es muy importante, porque ayuda a paliar el sentimiento de
vacío que acompaña los estados depresivos. Durkheim en su libro “El suicida” manifiesta que las personas menos integradas en su comunidad son las que más se suicidan. El sentimiento de estar implicado en un grupo social es un remedio notable para la mente y el cuerpo. Lo que proporciona un sentido
a la existencia son las oleadas de sensaciones que fluyen desde las emociones, las relaciones afectivas
y el sentimiento de ocupar nuestro sitio en una comunidad. Desde esas fuentes de vida, animamos
nuestro cuerpo y nuestra mente. Cultivando cada una de ellas, es cuando nos podemos sentir sanos.
Isamara Chiodini – Psicóloga col. 17051
chiodini@copc.cat - www.psicologaichiodini.es
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grups municipals
UNIM-PSC-PM

ALS PALLARESOS, RESPECTE PER DAMUNT DE POLÍTICA
Aquest és el títol de l’escrit que el Grup municipal de CIU publicava
al Diari de Tarragona, a la secció de cartes al director, el passat 28 de
juny. Un escrit com d’altres enviats pels grups municipals de l’oposició
dels Pallaresos en el primer any del present mandat municipal.
Un escrit on tornen a demanar “més sensibilitat política, més respecte i una reacció per part dels socis de govern que els faci sortir de la
col·laboració a cegues i de la submissió absoluta en la que es troben”.
Un escrit sense fonaments i basat en rabietes d’uns regidors incapaços d’entendre que aquestes actituds només fan que embrutar la
imatge del nostre “bonic poble”, dels Pallaresos, ja que per desgràcia
sembla que als reporters dels mitjans de comunicació els interessa
més publicar picabaralles entre regidors que parlar de les bones notícies que puguin esdevenir al nostre municipi. Notícies com poden ser
la congelació dels impostos o la inauguració de l’ Institut, per posar
uns exemples.
Sincerament, als integrants del grup municipal d’UNIM-PSC ens preocupa aquesta actitud presa des del primer dia de mandat, en què els
comportaments bel·ligerants de certs regidors ja denotaven que això
que tant diuen de “volem el millor pel poble”, simplement volia dir que
volen el millor pel seu partit, i per això estan fent i faran tot el possible
per trencar un pacte de govern que ja comença a donar resultats, gràcies a l’esforç i treball diari de tots els regidors de govern.

I ens preocupa, perquè actituds com aquesta, d’enviar a la mínima, i
repetim, sense fonaments, publicacions als diaris, no és més que una
cortina de fum per desviar l’atenció dels fets positius que estan passant als Pallaresos, com puguin ser la instal·lació de la gespa artificial
al camp de futbol, la millora de les instal·lacions a la piscina municipal
amb la grua per a minusvàlids, o la gran millora en l’economia municipal, que en un any ha vist com es reduïa en prop de 500.000 euros
el romanent de tresoreria negatiu, o com ja anunciem en un article,
l’acord per millorar el CAP als Pallaresos.
I tot tenint present que això es fa sense incrementar la pressió fiscal
dels nostres veïns, perquè com ja sabeu i després de 4 anys de pujades d’impostos, algunes per sobre de l’IPC, aquest equip de govern
va congelar els impostos i les taxes.
Els integrants del Grup municipal d’UNIM-PSC volem finalitzar aquest
escrit recollint unes paraules de l’alcalde al seu discurs d’investidura,
on deia “treball, esforç, dedicació, compromís, responsabilitat, diàleg,
consens, respecte i IL·LUSIÓ, perquè tenim IL·LUSIÓ PELS PALLARESOS”. I amb aquesta premissa treballem pels Pallaresos.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC
Jaume Domínguez Ruiz
Néstor Cañete Garcia
Maria Jesús Coronado Fuentes

PARTIT POPULAR

POLÍTICOS, BANQUEROS Y SINDICALISTAS
SON LOS CULPABLES (1a. Parte)
Islandia juzgó a su expresidente por su gestión de la crisis económica.
En España se premió al expresidente Zapatero con el Collar de la Orden de Isabel la Católica.
¿Cómo es posible laurear a un gobernante que ha dejado a su país
en el desaliento, en la miseria, en la marginalidad y en la irrelevancia?
El régimen político se está agotando. Hay una clara falta de sensibilidad de la clase política con las personas. Existe un pronunciado divorcio de la ciudadanía con la clase política. Y lo más grave, las nuevas
generaciones, en su mayoría, han dejado de creer en la Constitución
de 1978.
Por primera vez, los niños son el colectivo más pobre de España, casi
2.200.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza. En Catalunya 325.000 menores viven bajo el umbral de exclusión social. Niños
que no cenan, sin material escolar o sin la ropa adecuada…
Mientras, los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación de familiares y amigos, han creado una “nobleza“ en la Administración para colocar a dedo y a su antojo.
Produce indignación y hastío el capítulo de las Cajas de Ahorros. Donde todos tratan de esconder su responsabilidad. Políticos y sindicalistas se han dedicado en las Cajas, desde hace 20 años, a dotarse
de suculentos sueldos, indemnizaciones millonarias, edificios y lujos
suntuosos, colocar a sus parientes y amiguetes y otorgar créditos sin
los debidos avales a los paniaguados de los partidos o los sindicatos.
La ciudadanía espera que por vía judicial se persigan los atropellos y
abusos, porqué de los políticos no podemos esperar nada.

No nos podemos olvidar del despilfarro y derroche de los políticos que
gobiernan las autonomías. El problema no es el modelo autonómico,
el problema son los políticos que las gobiernan y seguirán dilapidando.
De la crisis económica vamos a salir, pero ¿a qué precio? En Alemania
hay millares de personas que con un diploma en el bolsillo barren
calles o escardan los campos.
Pero lo más grave es la “burbuja política“, la herencia política que ha
dejado Zapatero que zarandeará a España durante largos años, que
nos va a llevar al abismo de la descomposición nacional.
Zapatero destruyó el espíritu de la Transición pactado entre Adolfo
Suárez y Felipe González, que daba estabilidad nacional al país. Zapatero nos ha traído los vientos del secesionismo y nadie es capaz de
saber los temporales que nos esperan.
El pueblo español es noble, asume los sacrificios, reconoce las razones y comprende las necesidades de transformación; pero no ve
ejemplo en los políticos. Los políticos no son modelo de austeridad,
de apretarse el cinturón, de transparencia y de buscar nuevas fórmulas para poner fin al dispendio y derroche que causan en España. España no lo puede pagar y los españoles no lo podemos pagar.
¿Hay salida? Sí hay salida, juntos y si queremos.
Els Pallaresos, a 20 de Julio del 2012.
Jaime Joaquín Vidal Guiamet
Portaveu Grup Municipal del PPC
Ajuntament dels Pallaresos

GENT DELS PALLARESOS

RETALLADES I MÉS… RETALLADES.
En el passat butlletí es parlava de DESESPERACIÓ I ESPERANÇA,
doncs ens trobem amb que la Desesperació ha augmentat i l’Esperança
ha disminuït quasi totalment; això vol dir que el país no funciona i que els
nostres governants tampoc, això vol dir que apliquen les retallades més
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fàcils i sense fer cap esforç d’honestedat, en lloc de fer una revisió general de les persones riques del país i de la quantitat de persones sense
escrúpols que tenim, i tornar el que han robat, perquè són diners de tots.
Mireu, existeix un fet clar i evident, els dines no es cremen, “pregunta”,

grups municipals
qui els té? doncs és molt fàcil de saber, les famílies riques del país, i
traslladant-ho a nivell europeu, passa el mateix.
Fent un simple resum, el peix gros es menja el petit, vol dir que mentre
es permeti en aquest món, que cada segon es mori una persona de
gana, vol dir que el sistema solidari d’aquest món no funciona ni es fa
res perquè funcioni.
Mireu, les retallades vénen produïdes pel mateix sistema del gran capital, el pobre cada vegada més pobre i el ric cada vegada més ric, fins que
arriba una gerra civil i desapareix el ric i el pobre, per això s’intenta de
totes les maneres que no s’arribi a produir, mogut pel capital, pel recel
de perdre-ho tot.
Mireu ciutadans dels Pallaresos i de la resta d’aquest món, disculpeu per

les paraules possiblement fortes per algunes persones, però és el que
crec, estem enganyats, engabiats, i impotents per fer-nos ballar com a
titelles davant el gran capital.
Quina seguretat de futur tenen els parats i els nostres fills dintre d’aquest
món tan inestable, a on imperen les decisions de poder per real decret,
sense consensuar amb els diferents partits polítics, sindicats, benestar
social, etc...
La tremenda convocatòria del 15M demostra, a nivell de país i d’Europa,
la disconformitat de milers de persones en contra del sistema.
El Cap de Grup-Gent dels Pallaresos
Sr. Claudi Domènech Bonachí

ELS VERDS-GVE-AGRUPACIÓ
CIUTADANA PER PALLARESOS
BALANÇ DE LA FEINA FETA

Ha passat un any i toca fer balanç de la feina feta fins al dia d’avui, per
part del nostre grup dins l’equip de govern.
Creiem que estem actuant amb coherència amb el que vàrem dir al nostre programa, estem apostant per les activitats culturals, estem apostant
per les actuacions medi ambientals, les esportives, i aviat començarem a
treballar per la nostra agricultura i els productes locals.
El projecte que m’ha robat el cor enguany i pel que he apostat plenament
dedicant-hi molt d’esforç, són els “TALLERS EDUCATIUS“, un projecte
que conjuntament amb la Fundació URV, aposta pel futur dels nostres
nens i joves, un projecte que creiem que esdevindrà un espai on els
nens i joves podran desenvolupar-se i preparar-se amb més garanties
per accedir a la complexa societat en què estem immersos, i sobretot
capacitant-los per tal de poder treure el màxim de si mateixos, donar
suport a l’actuació dels docents dels centres del municipi, per tal que puguin pujar amb més empenta, força i seguretat els esgraons que la vida
els depari, tant en el món dels estudis com en l’àmbit de les relacions
social i laborals, presents i futures.
A la vegada amb aquest projecte, hem apostat per generar un seguit
d’activitats i d’actes que fan que el nostre poble bategui constantment,
fent que les persones siguin part activa i que l’ampli ventall que us oferim
faci que tothom trobi un espai on sentir-se identificat i atret.
Mostres, exposicions, fires, Jocs Florals, concursos, diades, trobades,

cantades, xerrades, etc., un llistat que fa que els Pallaresos estigui viu
tot l’any, amanit amb l’austeritat i el control pressupostari que vàrem
prometre, que fa que sense que es dispari la despesa puguem gaudir de
tot aquest ventall d’actes.
L’informe del Sr. Secretari Interventor ens diu que estem equilibrant la
balança entre la despesa i els ingressos, sense apujar els impostos, fet
que no es va produir en exercicis anteriors, tot i trobar-nos dins d’un Pla
de Sanejament que segons paraules de l’anterior mandatari ens obliga
a fer-ho.
Sabem que no podem arribar a complaure tothom, a fer totes les actuacions que ens demana el poble, ara, sabem que amb els recursos existents hem de fer que el poble avanci amb pas ferm i amb uns objectius
clars, sense canviar de drecera cada vegada que bufa el vent en un sentit
diferent, i així crec que ho estem fent.
Us demano que us impliqueu com fins ara, o més fins i tot, per tal de fer
que la vostra participació sigui el foc que faci bullir l’olla, on tots trobem
un plat que alimenti el nostre esperit i el nostre cervell, fet que farà
créixer el nostre poble en tots els aspectes.
Abans d’acomiadar-me voldria donar-vos les gràcies a tots per la vostra
participació en els actes de la Festa Major.
Joan Pere Vidal Álvarez
Els Verds – GVE – Agrupació Ciutadana per Pallaresos

CIU

ADJUDICACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
Fa uns dies l’ajuntament dels Pallaresos va procedir a l’adjudicació de
la nova Llar d’Infants Municipal. Era una data esperada amb nervis però
amb il·lusió per totes aquelles persones que un dia van creure que podien oferir un projecte educatiu de qualitat, engrescador i constructiu. En
definitiva, un projecte que funcionava, i per al qual s’havien preparat amb
el ferm convenciment de poder tirar-lo endavant amb totes les garanties
necessàries.
Sabem que aquest dia no va ser igual de gratificant per a uns que per als
altres, això sol passar quan s’ha de triar.
Al concurs d’adjudicació de la nova Llar Municipal s’hi van presentar dues
empreses aspirants: la Fundació en Xarxa i Petits Tabalets. Després de fer
totes les valoracions pertinents, l’ajuntament adjudicà a la Fundació en
Xarxa la concessió del centre educatiu.
Des d’aquí, el Grup Municipal de Convergència i Unió dels Pallaresos volem felicitar en primer lloc a la Fundació en Xarxa, tot oferint-los la nostra
col·laboració per ajudar-los en tot allò que sigui necessari pel bon funcionament de la Llar i pel benestar dels nens i nenes del nostre municipi.
Dit això, els preguem que ens permetin però dedicar el que ens resta

d’escrit per parlar de “Petits Tabalets”.
“Petits Tabalets” és el resultat de l’esforç que han fet dues empreses locals, “Can Petits” i “Els Tabalets”, per confluir en un projecte comú. Amb
un criteri exemplar, fruit de la seva llarga experiència al sector, amb una
ferma voluntat d’entesa i amb el responsable desig de no saturar la oferta
educativa del municipi.
Malauradament, el resultat de tot plegat és que s’obre una etapa
d’incertesa, en la qual es posa en perill la continuïtat d’aquesta feina ben
feta durant tants anys.
Sabem que potser no estem essent imparcials en aquest moment
però són les nostres veïnes, són empreses de casa, i han contribuït
excel·lentment a l’educació dels nostres fills. És per això que volem posar-nos al seu costat per encoratjar-les a continuar fent la seva feina amb
la mateixa il·lusió i encert que fins ara. Us desitgem molta sort!
Grup municipal de CIU
ciuelspallaresos@gmail.com
facebook: ciuelspallaresos
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REBUIG AL REIAL DECRET-LLEI DE MESURES PER A GARANTIR
LA SOSTENIBILITAT FINANCERA I FOMENTAR LA COMPETITIVITAT
Som davant d’un conjunt de mesures que volen desmuntar l’actual model social. No és una resposta als problemes econòmics de la societat.
És una bateria de propostes econòmiques, laborals, socials i institucionals que volen canviar les bases de l’organització social construïda al
llarg dels darrers anys.
Les mesures es presenten com a inevitables i ens volen fer creure que
és el sacrifici necessari a tants anys d’excessos econòmics. Ni s’explica
com s’ha creat el deute, ni qui se n’ha beneficiat o qui n’ha estat el
responsable. Volen que acceptem acríticament les mesures pel nostre
bé, ja que som culpables de tots els mals en què ens trobem, i es presenten com les úniques possibles i acceptables. No es contrasta amb
el que fan altres països, ni es presenten altres possibles alternatives.
S’imposen.
De l’anàlisi de les mesures, la conclusió clara és la seva inutilitat i la
seva injustícia. Mesures que comportaran un esfondrament del país,
augmentaran la pobresa i la desigualtat, allargaran la permanència en la
crisi, desmuntaran molts dels avenços socials assolits els darrers anys
i afebliran encara més la qualitat de la nostra ja afeblida democràcia.
Les mesures afecten els sectors socials més febles, els que viuen de la
pensió, la prestació d’atur, el salari o la dependència. Sigui l’IVA, la prestació d’atur o la paga extra, són mesures que augmenten la pobresa
relativa de les persones (no oblidem que també puja la llum, l’aigua, el
transport...) i faran caure el consum, contraient encara més la demanda
interna i frenant tota recuperació de l’activitat econòmica. Retallades de
drets que contrasten amb la baixada de cotitzacions socials o la modificació de la llei de costes, que beneficia els sectors empresarials i els
propietaris.
En definitiva, unes retallades que suposen carregar cada vegada més
sobre els més dèbils. La incompetència del govern del PP per a trobar
una sortida a la crisi econòmica i que se suma a la intenció anunciada
per Rajoy de portar al Pacte de Toledo la revisió de les pensions amb la
finalitat de retallar-les, un nou atemptat contra els més febles.

A les retallades cal afegir-hi dos fets igualment greus, l’atemptat contra
la democràcia local, eliminant o privatitzant serveis públics, destruint
l’autonomia local i abocant el món local a esdevenir “gestories” del Govern central, controlades i intervingudes pels seus tecnòcrates. I un
segon aspecte que accentua la gravetat, és la vulneració de l’Estatut de
Catalunya, una norma bàsica de l’Estat, que un cop més és menystinguda i menyspreada pel centralisme.
SÍ QUE HI HA ALTERNATIVES
És possible un pacte de rendes, un pacte fiscal intern que es basi en
una nova fiscalitat progressiva:
• Elaborar un Pla Nacional de lluita contra el frau fiscal amb l’objectiu de
reduir anualment un 10% del volum total del frau fiscal català.
• Impulsar un Pacte fiscal de rendes per a la sostenibilitat i la qualitat
dels serveis públics que permeti l’increment dels ingressos amb figures
tributàries que garanteixin una fiscalitat més justa i redistributiva i amb
nous tributs de fiscalitat verda.
• Creació d’un impost sobre les grans fortunes.
• Impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crèdit, sobre
l’energia nuclear, sobre les emissions de CO2, de successions gravant
les rendes més altes.
• Reduir el mínim exempt de l’impost de patrimoni i incrementar els
tipus aplicables als trams superiors.
Per això hem de reclamar també la necessitat de sotmetre a vot popular les lleis i actes administratius dels governs (sigui a Catalunya, a
través de la consulta ciutadana prevista a l’Estatut, o a l’Estat, amb un
referèndum), perquè sigui el poble qui ratifiqui unes mesures que no
han passat ni pels programes ni que debat electoral.

GRUP D’ICV-EUiA.EPM

INDEPENDENTS DELS PALLARESOS

L’ACCÉS A LA INFORMATIÓ PÚBLICA/RED SCARE (part two)
En el nostre ajuntament s’està arribant a uns límits d’Autoritarisme mai
vistos fins ara. Ja el filòsof Plató en la seva obra “La República”, defensava que l’Estat ideal era aquell en què les raons i les veritats de la política només havien de resultar accessibles a una classe intel·lectualment
superior cridada a governar, afirmacions aquestes que si llegim les actes dels plens del nostre ajuntament podrem identificar/associar ràpidament en les declaracions dels nostres mandataris municipals. Aquesta
teoria estava avançant el que avui coneixem com a tecnocràcia que, per
contraposició a la democràcia, significa que només les poques persones que hi entenen prenguin decisions, arraconant la idea que tothom
pot decidir sobre tot.
Segons Plató, els perjudicis i la ignorància del poble, justifiquen que els
secrets del poder (arcana imperi) hagin de quedar, doncs, reservats a un
grup reduït de persones, l’actual equip de govern, les úniques capaces
d’entendre el que es la veritat i el bé, arraconant totalment a la resta de
representants legalment escollits del municipi que estan a l’oposició.
Segles mes tard, Maquiavel (avantpassat d’algun governant), anava, encara, mes enllà, defensant la idea de la “noble mentida”, entesa com a suposat dret del governant a enganyar el poble pel propi bé
d’aquest. Històricament ha estat possible constatar la correlació entre
l’Autoritarisme i la censura informativa. Avui, com a ciutadans d’una
democràcia avançada, aquestes construccions lògiques ens han de re-
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pugnar, i pel mateix motiu no podem acceptar les formes i maneres
d’actuació del Sr. Dominguez i el seu equip de govern.
Perillosament, el Sr. Dominguez esta abocant el nostre ajuntament
cap una burocràcia de secretisme tot venent una transparència administrativa que no existeix en la nostra administració local. En vista de
les moltes “sol·licituds molestes”, el nostre estimat Sr. Dominguez ha
disposat d’un ampli ventall de recursos argumentals per denegar-les,
i quant això no es suficient, sempre és present el recurs del silenci o
l’allargament en donar la resposta.
Nosaltres apel·lem al sentit comú, apel·lem al sentit democràtic, i demanem que aquesta transparència tantes vegades en boca del Sr. Domínguez en l’anterior legislatura, sigui efectiva i no una “noble mentida”.
La transparència permet prevenir la corrupció i d’altres males practiques; és per això que Independents dels Pallaresos, llança aquesta pregunta: de què tenen por els actuals governants de l’ajuntament dels
Pallaresos?

Xavier Marcos Tuebols
Regidor del Ajuntament dels Pallaresos
Independents dels Pallaresos

agenda cultural
Dia 28 de SETEMBRE

- A 2/4 de 8 del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament,
XERRADA “DE L’ESTRÉS A LA DEPRESSIÓ, NO FACIS EL PAS”.

Dies 20 i 21 D’OCTUBRE

- Durant tot el cap de setmana 3a. FIRA ECOLÒGICA.

Dia 31 D’OCTUBRE

- A les 6 hores de la tarda, al Centre Jujol els “CONTES DE LA CASTANYERA”.
- A partir de les 9 del vespre, al Casal Municipal, “FESTA DE HALLOWEEN” organitzada per la
Colla Gegantera dels Pallaresos.

Dia 20 de NOVEMBRE – DIA DE L’INFANT
- A 2/4 de 6 de la tarda, al vestíbul de l’Ajuntament, “CONTACONTES”.

Dia 23 de NOVEMBRE

- A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament, XERRADA “CAMINAR AMB SABATES PRÒPIES”.

Dia 29 de NOVEMBRE (data pendent de confirmar)

- A partir de les 9 del matí i durant tot el dia “MERCADET SOLIDARI PER LA MARATÓ”
al Hall de l’Ajuntament, organitzat per l’AFER DE LA DONA.
Per a més informació consulteu la pàgina web www.ajuntamentdelspallaresos.cat
o als panells informatius

Lorena Pato Martín
Tel. 655 78 95 64
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entrevista
En aquesta edició del butlletí municipal hem volgut fer l’entrevista
a la Cristina Aymerich, Cap de Colla de la Colla Gegantera
dels Pallaresos, doncs aprofitant que aquesta associació està
d’enhorabona, ja que la Mulassa dels Pallaresos acaba de complir
el seu 5è aniversari.
I per això volem aprofundir i conèixer una mica més la persona
que coordina una de les entitats amb més seguiment al nostre
municipi, per veure la gran tasca que des de la Colla es fa pels
Pallaresos.
• Hola Cris, quan temps fa que ets la Cap de Colla?
Fa uns 4 anys i mig.
• Com vius l’experiència de ser la Cap de Colla i alhora tenir
tots els membres de la teva família dins d’aquesta associació?
Et facilita molt la feina, perquè tots els de casa, a la seva manera,
participen de tots els actes que fem a la Colla. Els gegants i la
mulassa sovint estant a taula a casa, ja que són tema de conversa,
amb la família comentem com anirà la sortida, on és la propera,
què podem fer…
• Dins la Colla teniu molts nens i nenes, com tenim la pedrera?
Tenim la sort de tenir molta canalla i adolescents actius dins de
la Colla, són els timbalers i les gralleres. També comencen amb
molta força els futurs portadors dels nostres gegants i la mulassa.
Això és el que fa que una entitat es mantingui viva i que tingui
continuïtat. Vull creure que tenim colla per anys.
• Quina música utilitzeu per a fer ballar els gegants i quins
instruments musicals feu sonar?
Els instruments són la Gralla i el Timbal. La música que toca el
grup de grallers i timbalers, ja comença a ser més variada, des
d’un vals o un pasdoble, fins a música més moguda.
• Des del punt de vista de la Colla, com veieu l’evolució dels
veïns als actes que any rere any organitza aquesta entitat?
Els actes on participen algunes de les nostres figures com poden
ser “La Despertada dels Gegants”, “L’anada a ofici”, la “Trobada
Gegantera”, l’Onze de Setembre i Sant Sebastià o actes com pot
ser “La Castanyada” estan força consolidats, per tant, estem
molt contents de la resposta que tenen els nostres veïns.
Valorem molt l’acollida que tenen, ja que molts dels actes ja haurien desaparegut; per tant, només podem mostrar la nostra satisfacció i agraïment.
Animem la gent que ens continuï acompanyant, perquè el que
pretenem és distreure i animar el poble, i alhora mantenir viva la
nostra cultura.
• Quines qüestions creus que es podrien millorar?
Crec que falten entitats on la gent pugui participar fent coses pel
poble, desinteressadament. Estem en temps difícils, ser veïns i
sortir de casa a poc cost ens ajudaria. Donar opcions al jovent, als
petits, ens faria més vius, més dinàmics, fer més POBLE.
• Tenim al Vadó i la Tiana en mal estat, quina previsió teniu per
la seva restauració?
Estem a un pas que es comencin a restaurar, tot gràcies a la venda de les samarretes de la Festa Major 2012. Espero que per la
festa major d’hivern els pugem tornar a treure al carrer.
Donar les gràcies al Sr. Napi, pel divertit disseny i a tothom que
ha comprat aquesta samarreta, tota vegada que així ha col·laborat
amb el finançament per a la restauració.
• Quin grau de satisfacció teniu amb l’Isidre i la Rosalia?
En ser uns gegants construïts per un constructor professional
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com en Manel Casserres “Manelet”, els nostres portadors sempre comenten que l’equilibri està molt més aconseguit i per això
són més còmodes de portar tot i que són més alts que els gegants vells.
• Com valores els actes del 5è aniversari de la Mulassa?
La valoració més important per mi és la gent que va sortir i va
estar a la cercavila, a l’espectacle i ens va acompanyar gaudint
d’una tarda de festa major diferent. Molta, molta gent del poble
i de “fora” ens va felicitar per l’acte, l’animació als carrers, els
timbals, el foc, la petita mostra de bestiari, van ser una molt bona
combinació.
Aprofito per felicitar tots els membres de la Colla, per la feina ben
feta, organitzadors, actors, músics… tots, del més petit al més
gran; sense ells això no hauria estat possible.
TOTS SOM LILES, TOTS SOM COLLA.
Gràcies.
• Quines són les perspectives per als propers mesos? Teniu
previst engegar alguna nova activitat?
La Colla està activa tot l’any, tot i que hi ha mesos que potser no
tenim cap sortida, però els divendres a la tarda tenim assaig de
gralla i timbal, i d’aquesta manera estem sempre en contacte.
Sempre estem pensant què podem fer de diferent per a la gent
del poble; ara al mes de novembre tenim la Castanyada, animem
tothom a venir i passar una estona amb nosaltres.
Com ja he dit, segons estiguin el Vador i la Tiana potser per la Festa Major d’hivern ja podran tornar a ballar al carrer i ja veurem...
No descartem presentar algun projecte nou, i em refereixo a algun
acte que acabi d’implicar encara més el nostre municipi amb la
cultura catalana i tradicional que nosaltres sempre intentem transmetre, però primer ho hem de plantejar bé, perquè sempre hi ha
errors i quan mous molta gent ha d’estar tot molt ben organitzat.
• Dins del món de les associacions necessiteu molts ajuts,
tant econòmics com socials. Des de les institucions públiques, teniu algun ajut?
Podem sol·licitar subvencions, per actes culturals i festius, però
mai subvencionen el 100% de l’acte que vols muntar; la part restant has de buscar-te la manera de finançar-ho, venent samarretes, fent sortejos... i molta imaginació, per minimitzar les despeses al màxim.
• Quin és el lloc més llunyà a on heu viatjat amb els nostres
Gegants?
L’Isidre i la Rosalia han visitat poblacions com Gallur (Saragossa)
o Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra) i el Vador i la Tiana van
representar la província de Tarragona a l’estrena de l’última parella
de gegants a la ciutat d’Alacant (País Valencià).
• Quantes sortides heu arribat a fer durant un any?
Unes 20 sortides com a màxim, tot i que algun membre de la colla
no en té prou i en demana més.
• Si algun veí o veïna de la nostra vila estigués interessat/ada
en formar part de la vostra Colla, a on hauria d’adreçar-se i
quins requisits hauria de complir?
Doncs ens pot trobar quasi tots els divendres al vespre, des del
mes de setembre, al nostre local que està situat als baixos del
casal municipal al carrer Major. També ens poden enviar un correu
a gegantspallaresos@gmail.com o trobar-nos a les xarxes socials
com Facebook amb els perfils de Gegants dels Pallaresos i Mulassa dels Pallaresos.
Els requisits són molt simples, acompanyar els nostres gegants
i la mulassa, tant a casa com fora de casa, a les sortides que es
fan durant tot l’any, així com participar en els actes que realitzem.
Els menors han de venir acompanyats d’un adult que se’n faci
responsable.
Cristina, gràcies per la teva col·laboració i l’esforç del dia a dia per
tirar endavant una associació com aquesta. Us desitgem molta
sort i ànims per seguir com fins ara !!!
Moltes gràcies.

serveis
Horari d’autobusos

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES

DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) EXCEPTE JULIOL I AGOST
7
7,10

-

8,20

-

7
7,15

7
7,55

8,23

9,35

10,35 11,40

JARDINS IMPERI

7
7,20

8,00

8,27

9,40

10,40 11,45 12,50 14,50 16,10 17,53

destí

TARRAGONA

7
7,45

8,25

8,55

10,10 11,05 12,10 13,15 15,15 16,35 18,10 18,50 20,10 21,25

TARRAGONA

6,10

7
7,55

8,30

9,15

HOSTALETS

-

-

8,45

-

JARDINS IMPERI

6,25

8,12

8,50

9,35

11,20 12,20 13,35 14,20 15,35 17,35

18,35 19,20 20,35 21,50

PALLARESOS POBLE
P

6,30

8,18

8,55

9,40

11,25 12,25 13,40 14,25 15,40 17,40

18,40 19,25 20,40 21,55

PALLARESOS PARK
P

-

8,20

9,00

-

sortida

PALLARESOS PARK
PALLARESOS POBLE
P

sortida

LÍNIA BRÀFIM-TARRAGONA

-

11,35

-

-

-

-

16,05 17,50

18,20

-

-

18,25
18,30 19,50 21,05

LÍNIA TARRAGONA-BRÀFIM

11,00 12,00 13,15 14,00 15,15 17,15
-

-

11,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,15 19,00 20,15 21,30
-

-

-

-

-

-

-

DISSABTES (FEINERS) TOT L’ANY
8,05

LÍNIA TARRAGONA-BRÀFIM

10,35 12,25

PALLARESOS PARK
P

20,08

sortida

sortida

LÍNIA BRÀFIM-TARRAGONA

PALLARESOS POBLE

16,41 20,05

TARRAGONA

9,15 12,00 13,15 19,15 21,30

HOSTALETS

9,30

12,15 13,30 19,30 21,45

JARDINS IMPERI

8,10

10,40 12,50 16,49 20,10

JARDINS IMPERI

9,35

12,20 13,35 19,35 21,50

HOSTALETS

8:14

10:45 12:53 17,00 20,20

PALLARESOS PARK
P

9,35

13,40 19,40

T
TARRAGONA

8,30

11,05 13,15

PALLARESOS POBLE
P

9,40

12,25 13,40 19,40 21,55

17,15 20,35

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Truca’ns al

977 610 600 - 977 610 627
i els passarem a recollir
per casa teva gratuïtament

Calendari deixalleria mòbil 2012 Recollida de voluminosos 2012
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PALLARESOS POBLE

19
1
9
18

16

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Desembre

DIMECRES

11 15 14 11 16 13 11 18 12 10 14 12

DIJOUS

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

DIVENDRES

13 17 16 13 18 15 13 17 14 13 16 14

20
21

21

ELS HOSTALETS

Novembre

15

17

PALLARESOS PARK

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

JARDINS IMPERI

MES/DIA

Febrer

DIA/SETMANA

MES/DIA

Gener

L LO C

17
18

15

Horari: de 9 a 13 h del matí i de 16 a 19 h de la tarda.

Telèfons d’interès general del municipi dels Pallaresos
Ajuntament dels Pallaresos
Tel. 977 610 600 / 977 610 627
Fax 977 610 568
www.ajuntamentdelspallaresos.cat
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
Escola Bressol Municipal
Escola Sant Sebastià

...........................

................................

Servei d’Emergències de la Generalitat
Bombers

...................

112

...........................................................

085

Guàrdia Civil

.......................................................

062

Ambulàncies

......................................................

061

977 260 976

Mossos d’Esquadra -Trànsit-

977 610 539

Hospital Joan XXIII

.................................

088

..................................

977 295 800

.................................

977 259 900

Escola Els Pallaresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 627 124

Hospital Santa Tecla

IES Els Pallaresos

.....................................

977 627 203

Creu Roja (Ambulàncies)

Dispensari mèdic

....................................

977 610 762

Centre de Gestió Cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 245 800

977 522 927

BASE (Gestió d’ingressos Locals)

Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
Parròquia Sant Salvador

................

.......

977 232 611 ext. 202

...........................

...............

977 222 222
977 253 403

Taxi Pallaresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 999 800

Servei d’Atenció a la Dona
en situació de violència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 900 120

Atenció al Ciutadà de la Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org
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III Fira ECOlògica

Cap de setmana
del 20 i 21 d’ octubre

Ajuntament dels Pallaresos
Regidories de Medi
Ambient i Agricultura
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

