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Posa’t
Mirem el 2014 i
en contacte encarem el 2015!
Jaume Domínguez Ruiz
Alcalde
Personal, Comunicació, Atenció
Ciutadana, Cultura, Esports, Medi
Ambient i Agricultura.
Jordi Sans Ferrer
1r Tinent d’alcalde
Hisenda, Tresoreria, Festes,
Indústria, Turisme i Comerç.
Claudi Domènech Bonachí
2n Tinent d’alcalde
Urbanisme, Serveis, Mobilitat i
Transports.
Jaime Joaquín Vidal Guiamet
3r Tinent d’alcalde
Sanitat, Serveis Socials,
Gent Gran, Família i Solidaritat.
Maria Jesús Coronado Fuentes
Regidora d’Ensenyament,
Joventut i Seguretat Ciutadana.
Podeu concertar visites amb
els membres de l’equip de
govern al telèfon 977 610 600
o al mail:
info@ajuntamentdelspallaresos.cat
o adreçant-vos a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament.

E

ns acostem al Nadal i com cada any, des de l’Ajuntament
juntament volem fer
balanç de què deixem enrere, tot preparant-nos per rebre amb alegria
aquests dies de festes nadalenques.
Tot i les restriccions que anem patint durant el nostre mandat, us oferim
novament per aquestes dates, tot un seguit d’activitats que ens ajuden a
tancar l’any amb l’esperança d’un futur millor.
Des de l’Ajuntament seguim endavant amb la política de recuperació
econòmica iniciada l’any 2011, mantenint la nostra línia:
- La reducció de la pressió fiscal. El Ple Municipal del passat 30 d’octubre va
aprovar les taxes pel pròxim any 2015, i per 4t any consecutiu aquest equip
de govern va tornar a congelar-les, tot tenint clar la necessitat de generar
ingressos per poder seguir mantenint els serveis de què gaudim tots.
- La millora dels nostres carrers, de l’enllumenat, de l’equipament esportiu i
cultural. Tenint molt present la contenció en la despesa i la recuperació de
l’endeutament; seguim reclamant la manca d’ingressos provinents del govern
de la Generalitat de Catalunya (recordem prop d’1.000.000€).
- L’estímul, des de totes les àrees de l’ajuntament, de la participació i la
col·laboració amb les entitats associatives que amb la seva feina voluntària
i altruista són l’ànima del nostre poble. Incidint d’una manera molt especial,
des de l’àrea de Serveis Socials, en mitigar l’impacte de la crisi en el nostre
veïnat.
Per últim, no puc tancar aquesta editorial sense fer una reflexió per la sortida
de l’equip de govern del senyor Joan Pere Vidal, regidor de les àrees d’esports,
medi ambient i cultura. Aquesta sortida ha estat deguda a les desavinences
sorgides pel trencament dels acords electorals presos en l’inici del mandat,
i que ha tingut el seu punt d’inflexió amb el vot en contra del regidor en el
projecte de remodelació, rehabilitació i ampliació de la piscina municipal per
arranjar-la i climatitzar-la. Esperem poder treballar amb bona sintonia amb el
regidor Joan Pere Vidal la resta de mandat, prioritzant sempre les necessitats
dels veïns i veïnes dels Pallaresos.
En nom meu i de tot l’equip de govern, us volem desitjar,

Bon Nadal i feliç 2015!

Jaume Domínguez Ruiz
Alcalde dels Pallaresos
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Jaume Domínguez Ruiz

medi ambient

P

5a Fira
Ecològica

er cinquè any consecutiu,
el nostre municipi continua
apostant per impulsar la producció i el consum de productes
ecològics. I prova d’això va ser

l’èxit de la passada fira ECO organitzada amb el suport de
la Diputació de Tarragona, a la Font de la Mina, a finals del
mes d’agost.
Tot un seguit d’actes i tallers que refermen el compromís
d’aquest Consistori per acostar-se a la sostenibilitat i el
respecte al seu entorn.
Des de la regidoria de Medi Ambient agraïm a tots els
assistents i paradistes la seva participació en la Fira, tot
esperant-vos per la pròxima edició.

Millorem el nostre entorn

C

onscients de la importància
que té viure en un entorn en
bones condicions, treballem
per mantenir i millorar les zones
verdes, franges perimetrals i com
no, la poda del nostre arbrat.
Valorem positivament el treball
realitzat tant per l’empresa
URBASER, que és la que té el
contracte de manteniment dels
espais verds del municipi; com
pels integrants del programa de
foment d’ocupació de la Diputació
de Tarragona, que s’emmarca dins

les previsions de la legislació
catalana de prevenció d’incendis
forestals.

Els treballs
de poda
continuen

A

Una vegada aprovada la nostra
sol·licitud se’ns va comunicar que
podríem disposar d’un equip de
treball forestal, del 29 de setembre
al 23 d’octubre, per tal de realitzar
les tasques de manteniment de
franges perimetrals a Els Hostalets.

primers de novembre es
van iniciar els treballs de
poda d’aquesta temporada.
Aquest equip de govern defensa els
arbres, coneixedors dels beneficis
que signifiquen pel medi ambient,
però controlant el volum de les
copes per evitar que generin un
risc per les persones.

Seguim treballant dia a dia amb
l’únic objectiu de mantenir els
espais verds en bones condicions i
preocupats per la nostra seguretat.

La poda es realitza de forma
adequada a cada espècie, tot
esperant que els treballs no generin
masses molèsties per als veïns.

Subvencions ben pensades
En aquests temps que l’economia
municipal és ajustada, molts dels
treballs i inversions que es realitzen són
gràcies a la bona gestió de subvencions
que convoquen altres administracions.
Una de les més importants d’enguany,
i que ben aviat s’executarà, serà la
reforma de la xarxa de clavegueram

davant de la zona esportiva municipal.
El Consistori ha tramitat un ajut
excepcional a la Diputació de Tarragona
per tal de cobrir el cost de la reparació,
i així resoldre de manera urgent un greu
problema de salubritat que afecta la
zona verda i a la via pública del carrer
Noguera.
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Jaume Domínguez Ruiz

cultura

Pubilla i Hereu
de Catalunya 2014

U

n any més el pubillatge dels Pallaresos va ser
present al Certamen de la Proclamació de la
Pubilla i l’Hereu de Catalunya, enguany, va ser
Gandesa la població escollida per la celebració.
El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, la nostra Pubilla,
na Victòria Leoz Munté, va representar el nostre poble
de manera brillant.

Aula de formació

D

urant la tardor, les activitats del Punt de Cultura
Municipal iniciades el passat setembre, han seguit
el seu ritme. Cal destacar, com a novetat, la posada
en marxa de l’aula d’informàtica amb 8 ordinadors, que
acull cursos d’ofimàtica adreçats a adults, i que és el
punt de partida per un ventall de les futures matèries
que s’impartiran.

Un any més, volem reconèixer la gran tasca que es
realitza des de l’Associació de Pubillatge i encoratjarlos a seguir treballant per difondre la cultura catalana
i el nom del nostre poble.

E

La Colla Gegantera,
un Referent Cultural

l ple municipal del 30 d’octubre va aprovar la
presentació de la Colla Gegantera dels Pallaresos a
la convocatòria del Consell Comarcal del Tarragonès,
per la concessió de distincions de mèrit als serveis
distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats
en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que
hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi
del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
La Colla Gegantera és tot un referent cultural al nostre
municipi, difonent arreu de Catalunya el nom dels
Pallaresos, reconeixent així un treball i una trajectòria
de deu anys lluïn els gegants.
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Anem al Teatre,
Fomentem la Cultura!

E

l diumenge 23 de novembre, la companyia RENACER
del Centro Social Extremeño de Tarragona ens va fer
passar una tarda entretinguda i divertida amb un
seguit de sainets curts plens de bon humor.

Jaume Domínguez Ruiz

esports

Campions de Judo!

U

na vegada més la representació del Club Judo
Els Pallaresos que va assistir al torneig “Gran
Villa de Avilés”, va deixar el pavelló ben alt.
Amb una participació de més de 1.300 judoques, els 7
representants locals que varen assistir, es van endur cap
a casa un total de 6 medalles.
Dues medalles d’or per a l’Arnau Heredia i la Marina
Garriga, dues d’argent per en Ruben Pascual i en Gerard
Garriga, i dues de bronze per a Marina Garriga i Raquel
Pascual, a banda d’Adrián Carrasco i Carlos Velasco que
no van obtenir el premi desitjat.
Una vegada més, felicitats judoques!

El CET impulsa el programa Mini Futbol

E

l senyor Raül Font-Quer,
president del Consell Esportiu
del Tarragonès i la senyora
Andrea Masip, presidenta de
l’Associació Esportiva d’Amics i
Veterans-UEP, van signar a finals
d’octubre el conveni de col·laboració
per l’organització del programa
“Mini Futbol Tarragonès-UEP”, ideat
per tècnics de l’esmentat club.
El programa té com a principal
objectiu la implantació progressiva

P
E
U
S
È
N
O
TARRAG

de les diferents modalitats de
futbol en les edats més petites, tot
potenciant també una multipràctica
esportiva i centrada en valors
formatius, més que competitius.
Un model esportiu que coincideix
plenament amb el tarannà que el
Consell Esportiu vol desenvolupar
dins del marc dels Jocs Esportius
Escolars i que, en algunes
actuacions, també es complementa
amb el programa “Fem Multiesport”.

Presentació del CFB Pallaresos

E

l Club Futbol Base 2012
Pallaresos va fer la seva
presentació diumenge 16
de novembre al camp municipal
d’esports dels Pallaresos, amb una
important presència de públic

que va acudir a la cerimònia de
presentació que estava formada
per més de 140 nens i nenes que
integraran les diverses categories
en les quals competirà l’entitat
durant la present temporada.

L’acte va començar amb la desfilada
de tots els equips del CFB, per
continuar amb la clàssica foto de
família d’aquesta temporada.
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Ma. Jesús Coronado

ensenyament

U

Educant a través
de les famílies

n any més, l’Ajuntament dels Pallaresos a través
del Departament de Benestar Social i Família del
Consell Comarcal del Tarragonès, posa en marxa
el projecte TASTA “Tallers socioeducatius del Tarragonès”. Es tracta d’un treball socioeducatiu amb infants
i adolescents i amb les seves famílies, en sessions grupals i amb activitats d’interacció.
Aquest projecte que es va engegar al nostre municipi
al mes d’octubre i finalitzarà aquest mes de desembre,
s’ha realitzat a les instal·lacions de l’Institut Els Pallaresos.

L’Institut amb el
projecte Comenius

L

’Institut Els Pallaresos, va ser un dels instituts seleccionats per a participar en el projecte COMENIUS.
Aquest conveni comporta un treball amb instituts de
França, Alemanya i Croàcia, per tal de poder confeccionar
una guia turística destinada a adolescents i feta per ells
mateixos. El curs passat els nostres alumnes de 4t van
viatjar a Croàcia i França i enguany, hem rebut la visita
d’alumnes i professors d’aquests països juntament amb
els d’Alemanya, que també estan inclosos al projecte.
Els representants de la Colla Gegantera dels Pallaresos,
els hi van preparar una petita exposició on van poder
conèixer els nostres capgrossos, gegants i altres festes
de la nostra vila. Com a cloenda de la visita, l’Alcalde els
hi va fer lliurament d’un petit obsequi del nostre poble.

El “Servei Mainadera”, Llar de Colors:
el nou servei de la Llar seguim creixent
de Colors

L

’Ajuntament dels Pallaresos dóna suport al nou
projecte que la Fundació En Xarxa ha posat en
marxa a la Llar de Colors. Es tracta del “Servei
Mainadera” que té per objectiu oferir la cura per part
d’una persona adulta, als infants que la necessiten,
sigui o no en absència dels seus progenitors, i siguin
o no, famílies que tenen els seus fills/es a la llar
d’infants municipal. Amb aquest servei es vol ajudar a
la complicada logística diària que suposa conciliar la
vida laboral amb la familiar, per exemple, quan el fill/a
es posa malalt.
Però sobretot vol ajudar a l’estalvi de temps i d’energia,
als pares i mares, en la recerca d’un/a professional
d’aquesta competència. Ja que compta amb mainaderes
formades, amb experiència i confiança, i amb el suport
pedagògic de la Llar de Colors (LLIM dels Pallaresos) i
la Fundació En Xarxa.
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E

l diumenge 18 de gener, a partir de les 11 del matí,
podrem gaudir d’una jornada de portes obertes a
l’escola bressol municipal dels Pallaresos, a la Llar
de Colors.
Durant el matí, a banda de poder visitar les instal·lacions
i compartir experiències amb els professionals de la llar,
podrem comprovar les millores realitzades durant l’estiu,
passar una bona estona amb música i participar en una
xocolatada familiar.

Jaume Domínguez Ruiz

comunicació

Nova
pàgina web
Els Pallaresos estrenarà ben aviat
una nova pàgina web municipal amb
més funcionalitats i més accessible.
Presentarà un disseny i continguts
totalment renovats, amb una nova
estructura que facilitarà l’accés de
la ciutadania a la informació i als
serveis municipals, fent-los més visibles.
Un dels aspectes remarcables és que
la interfície gràfica es visualitza a
pantalla completa, i l’usuari pot
augmentar o disminuir el cos de
lletra segons les seves necessitats,
complint així la normativa d’accessibilitat.
Laa nova pàgina web, impulsada
per la regidoria de Comunicació i
subvencionada per la Diputació de
Tarragona, pretén facilitar l’accés
a la informació d’una manera més
dinàmica. Hi haurà disponible una
versió per a telèfons i dispositius
mòbils, que farà de la nostra web
una eina més propera i útil.

Seu electrònica

E

l passat mes d’octubre vàrem iniciar els tràmits
per tal que el pròxim mes de gener estigui en
marxa la seu electrònica a la pàgina web
https://www.ajuntamentdelspallaresos.cat
La seu electrònica facilitarà que els ciutadans i les
Imatge
de lapuguin
web actual
que volem
renovar
empreses
realitzar
els seus
tràmits per via
electrònica, garantint que la informació publicada és
de qualitat i una navegació i comunicació segures.
L’objectiu: fàcil accés, seguretat, responsabilitat i interoperabilitat, en definitiva, un avanç per a un futur
on les tecnologies són la base de les comunicacions.
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Jordi Sans

hisenda

Calendari 2015

U

s informem del calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2015
dels rebuts d’IBI rústica i urbana, IAE, vehicles (IVTM), clavegueram,
escombraries, cementiri, cartells/rètols i guals.

CONCEPTE

PERÍODE

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 60%

Del 28/02/2015 al 28/04/2015

TAXA CLAVEGUERAM

Del 28/02/2015 al 28/04/2015

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

Del 28/03/2015 al 28/05/2015

RÈTOLS OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC

Del 28/03/2015 al 28/05/2015

TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI

Del 28/03/2015 al 28/05/2015

GUALS OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC

Del 28/03/2015 al 28/05/2015

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA 50%

Del 30/05/2015 al 30/07/2015

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA

Del 30/05/2015 al 30/07/2015

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 40%

Del 27/06/2015 al 27/08/2015

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Del 31/07/2015 al 30/09/2015

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA 50%

Del 31/07/2015 al 30/09/2015

Impostos… CONGELATS!

L

’equip de govern ha cregut oportú, per quart any
consecutiu, no incrementar la pressió fiscal pel pròxim any 2015, i per això ha continuat congelant els
impostos, taxes i preus públics que s’apliquin a partir de
l’1 de gener.
A més a més, es mantindrà la bonificació del 20% en
el rebut d’escombraries a aquells contribuents jubilats,
pensionistes, aturats, persones amb minusvalidesa i amb
escassa capacitat econòmica que acreditin complir amb

les condicions requerides a l’ordenança.
Com a novetat important pel 2015, totes les famílies
nombroses i monoparentals que ho acreditin, tindran
una bonificació del 20% en el rebut de l’impost de béns
immobles, sempre que es compleixin els requisits fixats
per poder gaudir d’aquest benefici fiscal.
Les bonificacions es podran sol·licitar fins al dia 31 de
gener de 2015, així el rebut corresponent ja s’emetrà
amb l’import reduït.

Imatge del Ple en que es van congelar els impostos
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Parlem de
diners
3r Trimestre
2014

T

ot i la manca d’ingressos provinents d’altres administracions,
seguim en la bona línia d’execució del pressupost i de recuperació
de l’economia municipal.
Aquesta situació és la que fa que el
romanent de tresoreria real tingui un
saldo positiu de 357.202,60€. L’estat d’execució del pressupost a data
30 de setembre, ens fa pressuposar
un tancament comptable positiu.

Pressupost 2015

E

l passat mes d’octubre es va
aprovar inicialment el pressupost municipal pel 2015, amb
les mateixes bases d’execució que
vàrem començar a instaurar el 2012
i que són les que han fet que l’economia municipal progressivament
millori, treballant conscientment
per ajustar ingressos amb despeses,
i essent conscients de la manca d’ingressos pendents de rebre de la Generalitat de Catalunya, fet que ens
fa valorar la possibilitat d’emprendre
accions legals per reclamar el deute.
D’aquest pressupost volem destacar
que per quart any consecutiu podem
seguir mantenint la congelació dels
impostos i taxes públiques per l’any
que ve, com també l’aposta per les
polítiques socials per seguir mantenint i impulsant les mesures de protecció i ajuda dels més desfavorits.
Butlletí d’informació municipal .9

Jordi Sans

festes

Una tardor
terrorífica!!!

A

l’inici de la tardor les propostes “terrorífiques”
arriben al nostre poble. Per segon any, el Ball
de Diables va organitzar el seu segon Akelarre,
aquest any ple de rumba.
I la nit del 31 d’octubre, la Colla Gegantera, fidels a una
festa ja arrelada als Pallaresos, va tornar a organitzar
la Castanyada, fent-nos passar molta por al túnel del
terror. Aquest any com a novetat destacable podríem
esmentar el canvi d’ubicació obligada, passant del Casal Municipal al Local Social d’Hostalets. Una alteració
que no va fer variar l’èxit de l’acte, que va exhaurir les
entrades en molts pocs dies.

Festa Major d’hivern!

U

n any més, amb l’arribada del Nadal s’inicia un
mes ple d’actes, que omplen el calendari fins a
arribar al dia 20 de gener, dia del nostre patró
Sant Sebastià.
De ben segur que seran unes dates on tothom tindrà el
seu espai, gaudint i passant uns dies de diversió. Una
festa major petita que no seria possible sense la gran
10. Butlletí d’informació municipal

implicació de totes les entitats, associacions i grups
juvenils del municipi, per aconseguir organitzar actes
per a totes les edats. En nom de la regidoria de festes,
fem arribar un sincer agraïment a tots els que fan possible que les nostres festes siguin un èxit. A tothom,
moltes gràcies!

Jaime Joaquín Vidal

sanitat

Endavant el CAP

F

a molt de temps que estem en negociacions amb el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya per tal de trobar la fórmula per accelerar
la construcció del Centre d’Atenció Primària que el nostre municipi
necessita. Després d’entrebancs no desitjats, a la fi, i amb el vistiplau dels
tècnics del Departament de Salut, s’han trobat uns terrenys que reuneixen els
requisits adients per la seva construcció.

Evitem riscos

L

El Ple d’octubre va aprovar la cessió dels terrenys de l’Avinguda Prats de
Motlló, punt de partida per la redacció del projecte, que segons les previsions
estarà redactat en un termini de 8 mesos. Sens dubte el primer pas per tenir
ja el tan demandat CAP.

a regidoria de Sanitat segueix apostant per la millora
de la seguretat dels ciutadans, i aquesta vegada s’ha materialitzat incrementant el nombre
de desfibril·ladors externs disponibles al nostre poble. Ara, a més
a més del cos de vigilància i de la
zona esportiva, el consultori mèdic i l’Escola Sant Sebastià, estan
dotats amb aquests elements de
seguretat per tal de minimitzar els
riscos derivats de parades cardiorespiratòries.

Imatge del terreny cedit al Departament de Salut

Millorem el consultori mèdic

L

a Diputació de Tarragona ens
ha atorgat una subvenció per
import de 4.521€, per tal de
finançar la despesa derivada del
funcionament, conservació i manteniment del consultori mèdic, dins la
convocatòria any 2014.
Aquest ajut s’ha justificat amb la
despesa corrent d’aigua, llum, neteja del centre, manteniment, i entre
d’altres l’adquisició d’un desfibril.
lador extern automàtic (DEA) així
com divers material mèdic.
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Jaime Joaquín Vidal

solidaritat

Ajuts a la
població 2014

Els drets dels infants

S

eguim apostant per les polítiques socials, i mostra d’això és
l’atorgament periòdic d’ajuts a
diferents sectors de població, ajuts
per naixement, bonificacions a jubilats, i famílies nombroses, ajuts
a famílies amb dificultats econòmiques,…
El passat mes de setembre, els veïns amb nens i nenes empadronats
al nostre municipi i matriculats en
centres escolars públics, van poder
sol·licitar ajuts per a material escolar, casals d’estiu, adquisició de
llibres escolars, ... Per segon any,
s’aposta per un ajut més important
que pot arribar a sufragar quasi la
totalitat del cost dels llibres.

E

l 20 de novembre se celebrà el Dia dels Drets de l’Infant i l’Ajuntament
per quart any consecutiu i coneixedors de la importància de la cura i
protecció que han de tenir els més petits, va programar una jornada
perquè els més petits fossin els protagonistes.
El divendres 21 de novembre ens vam aplegar al gimnàs de l’Institut Pallaresos per gaudir del magnífic espectacle de màgia a càrrec del mag Jordi Caps,
novament tot un èxit de públic.

Avi centenari

E

l passat 11 de novembre, a la Residència Nostrallar
vàrem poder assistir a la celebració del centenari
del senyor Pau Folch Claravall.
Va ser una commemoració molt emotiva. Van ser-hi familiars, amics i els companys de la Residència. També
van assistir-hi el regidor de l’ajuntament dels Pallaresos,
Sr. Claudi Domènech Bonachí, el Sr. Josep Ma. Franquès
Martí, Alcalde de Constantí, vila on va néixer i viure el
senyor Folch, i també van ser-hi presents la regidora
Sílvia Puerto Lleixà i el Sr. Daniel Rodríguez Martorell.
Moltes Felicitats Sr. Pau!
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NO a la violència
de gènere!

R

eivindicant que el nostre poble està en contra de la
violència de gènere, el dia 25 de novembre es va fer
lectura a l’ajuntament, del manifest commemoratiu
d’aquest dia. Enguany va ser la Sra. Concepció Pons Fortuny, com a responsable de Càrites Interparroquial dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfí, qui ens va recordar la importància de les dones en la societat, i la necessitat d’avançar
plegats per una societat més justa i on es respectin els
drets de les persones.

Junts per la Marató, junts fem poble!

E

l dissabte 8 de novembre i a través de la iniciativa de
la Penya Nàstic Els Pallaresos, es va organitzar una
jornada solidària que tenia com a objectiu recaptar
fons per la MARATÓ de TV3, i com a punt de trobada la
zona esportiva municipal.
Una jornada on totes les entitats i associacions del mu-

Un poble solidari

A

mb l’arribada del Nadal el nostre municipi es
torna encara “més” solidari amb les campanyes
organitzades pel Banc d’Aliments i de la Creu Roja.
Enguany tornem a demanar als nostres veïns, la
implicació en la campanya EL GRAN RECAPTE, on tot el
que es reculli es destinarà a ajudar a les famílies que
necessiten aliments bàsics.
L’altra campanya solidària, CAP NEN SENSE JOGUINA,
enguany l’Ajuntament farà directament l’aportació a
la Creu Roja. Una vegada més, gràcies per les vostres
aportacions als projectes solidaris.

nicipi es van bolcar per, units, aconseguir recaptar el
màxim de diners possibles per a la investigació en les
malalties del cor.
Volem agrair públicament a la Penya Nàstic Els Pallaresos
el treball realitzat perquè la jornada fos tot un èxit, així
com la col·laboració de totes les entitats!

Solidaris

E

l divendres 14 de novembre va tenir lloc el IV Sopar
Solidari contra el Càncer i la Leucèmia, que va celebrar-se al Complex Educatiu de Tarragona, a càrrec
de reconeguts cuiners amb estrelles Michelín de la demarcació de Tarragona.
Els fons recaptats en aquest sopar es van destinar a l’entitat de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre i a la Fundació Josep
Carreras. L’alcalde dels Pallaresos, el Sr. Jaume Domínguez, acompanyat pels regidors Sr. Jordi Sans, la Sra.
Ma. Jesús Coronado i el Sr. Jaime Joaquín Vidal, van
assistir a l’acte per participar en tan bona iniciativa.
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urbanisme

Ara toquen voreres!

E

l passat mes de novembre, es
va habilitar davant de la zona
esportiva municipal, un nou recinte d’aparcament de vehicles, que
pretén solucionar els problemes de
congestió de trànsit i manca d’aparcament que els usuaris del camp de
futbol patien durant la setmana, i
que es veia agreujat el cap de setmana.
Amb aquesta mesura es millora la
seguretat vial en una zona on assisteixen diàriament una gran quantitat
de nens i nenes a practicar esport.

U

na part important de la imatge del nostre municipi és l’es
l’estat de les voreres. Conscients
d’això, hem volgut treballar durant
aquest últim trimestre en efectuar diverses reparacions que incideixen en
la seguretat dels vianants. El reforç
de la brigada municipal amb una empresa de serveis, ha estat bàsic per
tirar endavant aquest projecte.
Actualment s’està pavimentant el
carrer del Sol, i aviat aquesta zona
gaudirà d’enllumenat.

Nova zona d’aparcament

L

a junta de govern local,
va aprovar a primers
d’octubre el projecte
executiu de l’obra de rehabilitació, remodelació i ampliació de la piscina municipal
i que ascendia a la quantitat
de cinc-cents setanta-cinc
mil nou-cents seixanta euros
(575.960€) més IVA, i que
comptava amb una subvenció
de la Diputació de Tarragona
de 244.035,33€.
Les actuacions més significatives de l’obra comporten:
la reparació del vas de la piscina, que està esquerdat, la
renovació de totes les instal·lacions i l’adequació dels vestidors per fer-los complir amb la normativa existent. Alhora
que es pretenia el cobriment de la piscina i la seva climatització per tal de poder gaudir del recinte durant tot l’any.
Per poder realitzar aquesta inversió calia aprovar una operació de crèdit de 300.000€ que ens ajudés a sufragar part
d’aquesta inversió, degut principalment a la manca d’ingressos provinents de la Generalitat. Aquesta operació de crèdit
NO es va tirar endavant, amb els vots en contra dels regidors de CIU, ICV, IP i Els Verds. Ara
ra per ara, aquesta inversió
no es podrà realitzar, caldrà esperar a l’any que ve per veure la seva viabilitat econòmica.
14. Butlletí d’informació municipal

L

es demandes dels veïns del carrer Segadors s’han vist solucionades aquests últims mesos.
D’una banda la reclamació de manca
d’il·luminació a la part posterior de
les cases, que causava als habitatges
una sensació de manca de seguretat.
I d’altra banda, el reforç del talús i el
rebaix de la vorera, que evitarà l’entrada d’aigua al garatge comunitari
i la caiguda del talús pròpiament,
que presentava un problema greu de
seguretat. Una petita obra que com
sempre, té una gran repercussió en
el benestar dels nostres ciutadans.

Resolent problemes

Tots Sants

Nou
enllumenat
en marxa

D

urant el mes d’octubre s’han
incrementat les tasques de
manteniment i millora del Cementiri Municipal, per tal de preparar-lo per la festivitat de Tots Sants.
Els treballs de jardineria, paleteria
i de pintura, van ajudar a tenir les
instal·lacions en perfecte estat en
unes dates tan assenyalades.

E

l passat mes de novembre es van
adjudicar a l’empresa SECE, S.A.,
les obres d’arranjament de l’enllumenat públic exterior del nucli urbà
dels Pallaresos, quadre B. Aquestes
obres suposen la materialització de les
millores que els veïns del carrer Jujol,
Lleida, Gaudí i avinguda Bofarull han
estat demanant durant molts anys.
Més punts de llum, millor il·luminació
i cablejat soterrat, seran els principals canvis que notarem ben aviat, i
que donaran més seguretat als carrers
que fins ara han estat quasi a fosques.
La inversió del projecte ascendeix a
105.384,76€, i està subvencionada
per la Diputació de Tarragona en el Pla
Especial d’Inversions Sostenibles 2014
amb un import de 74.754,50€
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1r Aniversari del Beat Andreu Prats

U

n any després de la beatificació celebrada a
Tarragona el 13 d’octubre del 2013, la parròquia
de Sant Salvador dels Pallaresos va organitzar
el dissabte 18 d’octubre i per primera vegada, la diada
festiva en honor al Beat Andreu Prats, exrector dels
Pallaresos entre els anys 1931 – 1936.
La festa va començar amb una missa solemne concelebrada
per l’actual rector de la parròquia, Mn. Xavier Roig, el
rector de La Selva del Camp, Mn. Joan Curieses, i el de
Bràfim, Mn. Josep Anton López. I va prosseguir amb
un dinar de germanor. A tal especial acte, van assistir
els familiars del beat vinguts de La Selva del Camp, els
alcaldes dels Pallaresos i de La Selva del Camp i nombrós
públic que no va voler perdre’s aquesta primera diada en
honor al beat.

Ampliant coneixements

L

’alcalde, Jaume Domínguez, es troba des del passat
mes de setembre assistint a un curs de Lideratge
Públic en la seva 3a edició, organitzat per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP). Aquesta
formació està adreçada a càrrecs electes o personal de
designació política i té com a objectiu la millora de la
capacitat de lideratge. El curs és semi presencial i té un
cost total de 1.500€.

El racó del Napi
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El racó de…

EL TEXTO SENTIDO
Carta a España
España repatria querida de mis horrores:
¿¿Sabes quién ha sido el necio que te ha repatriado un virus mortal a punto de morir capaz de
matarte?, ¿quién te mantiene ese índice de colesterol llamado paro bloqueando las arterias a
millones de tus familias?, ¿quién desahucia en tu territorio sin ofrecer más oportunidad que
povestirse con una camiseta verde?, ¿quién se asienta entre los ricos y ni se sienta con los po
bres?, ¿quién se gasta lo que no es suyo y te dirige hacia su mal gusto…?, ¿lo sabes?, ¡yo sí!,
se llama Mariano y vive en Madrid.
Es un hombre alto de mediana edad religioso de vena a toda casta, de costa que viene el galgo, y sesea a la vez
que “tictea” cuando no dice la verdad, es decir… “tictea” y sesea cuando habla.
Le conocí el año pasado y no parece mala persona, ¡es más!, incluso diría que no lo es pero para ti creo que puede serlo, y demasiado. ¡España!, ¡parece que no lo veas o no quieras darte cuenta!, sabes que como ciudadano
tuyo que soy te deseo lo mejor, pero aunque parezca que te quiere, está por ti por interés y está fastidiando tu
patrimonio.
No soy nadie para aconsejarte pero si yo fuera tú lo repatriaría de mi vida inmediatamente. Has de buscarte otra
pareja, otro más joven y dinámico que te airee y se lleve de paseo todo el lastre de recuerdos que tienes en el
cajón desastre de este sastre de tu sociabilidad que te ha retocado y deshecho el ardor todos los días, con sus
noches, mientras ha estado manipulándote sin darte cuenta durante estos últimos daños. Muchos de los que te
queremos lo vemos, ahora espero que comprendas el motivo por el que hijos tuyos se quieren marchar de tu lado
e independizarse, no es buen padrastro para ellos. No quiero aturdirte más de lo que estás, necesitas unos días
de relax y poner tus ideas en orden y a la par con tus ideales. No mereces sufrir tanto con lo bonita que eres.
Un abrazo
PD: Espero que no sea nada lo del Ébola y te recuperes pronto.
Tu querido ciudadano
Óscar Molero
(Escritor y poeta)

¿Qué es la autoestima?
Podemos definir la autoestima como la valoración y el aprecio que tenemos de nosotros mismis
mos. Esto implica que debemos sentir que somos valiosos y eficientes; pero ambos factores
han de ser constatados por nuestras experiencias objetivas, nunca subjetivas, porque si fuera
así nos conducirían a una imagen distorsionada de nosotros mismos. El juicio ajeno (elogio,
alabanza, premio, castigo, crítica, represión, rechazo) también colabora en la formación de la
autoestima y de si nuestras demandas sutiles de atención son o no satisfechas. Todo esto que
aporta nuestra valía, se manifiesta en una confianza plena en nuestra capacidad de pensar y en
nuestra habilidad para hacer frente a los desafíos de la vida. Esa misma confianza nos hace ser
conscientes de nuestro derecho a triunfar y ser felices. Nos genera una fuerza motriz de motivación que inspira
nuestras conductas. Si en este momento tu autoestima te está impidiendo de lograr tus objetivos, porque no
tienes fuerza para luchar, pregúntate si estás dispuesto a cambiar aquello que te está perjudicando y limitando,
aunque te suponga un gran esfuerzo y sufrimiento. Libérate de todas aquellas creencias que te dicen que no
eres capaz. Tú eres único y exclusivo. ¡No existe otro como tú! La Terapia Breve Estratégica te puede ayudar a
trabajar en ello.
Isamara Chiodini
Psicóloga col. 17051
isamarapsicologa@gmail.com
www.psicologaichiodini.es
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UNIM-PSC-PM
Transformant crisis en oportunitats

A

rribar a final de mes està suposant un gran problema tant per les administracions com per les famílies. Avui en dia és clau saber fer molt
partint de poc, reinventar-se i aplicar la creativitat en qualsevol avanç.
Aquesta filosofia és la que apliquem dia a dia per seguir treballant en la millora del nostre poble. Així fem possible les innumerables
activitats que es realitzen durant l’any, i fem realitat i èxit unes festes d’estiu on amb una despesa de poc més de 50.000€ mantenim un
calendari de qualitat.
Una altra prova d’això, i potser la més important i que ha suposat un considerable esforç econòmic, és la congelació per quart any consecutiu
dels impostos i taxes pel pròxim any 2015. Cal tenir en compte que des de l’equip de govern treballem en la contenció de la despesa i intentem
reduir al mínim la pressió fiscal que pateix la població i sobre les famílies, sense que això suposi renunciar a cap dels serveis que s’ofereixen.
El nostre grup municipal aposta per fer inversions sostenibles alhora que treballa per seguir arranjant els espais més degradats que encara
existeixen, i que tenen com a causa la manca de manteniment que va patir el nostre poble en l’anterior mandat amb l’exalcaldessa de CIU, la
Sra. Ana Ramos, més preocupats de sortir a les fotos que de passejar pel poble per veure l’estat de deixadesa. S’ha fet molta feina, i molta més
que encara ens queda per fer...
No hi ha diners al Consistori i això ens encoratja, doncs, els integrants d’UNIM-PSC ho tenim clar: “Davant les dificultats, creativitat i coratge
amb els canvis!”.
Els integrants del grup municipal d’UNIM-PSC us volem desitjar un Bon Nadal i un 2015 ple d’oportunitats per a tothom!
Jaume Domínguez Ruiz - Jordi Sans Ferrer - Ma. Jesús Coronado Fuentes
Grup Municipal UNIM-PSC-PM

PARTIT POPULAR
No es lo mismo predicar que dar trigo

E

l Grupo Municipal del Partido Popular lleva 5 años reclamando a la regidora de ICV que informe al Pleno sobre su promesa electoralista
de la campaña electoral del año 2007. Promesa que era donar el 51% de su sueldo (2007-2011), para actividades infantiles, juveniles y
personas mayores de Els Pallaresos.
En esos 4 años cobró unos 36.349 euros y nos seguimos preguntando si cumplió su promesa y compromiso electoralista. Nos tememos que una
cosa es predicar y otra dar trigo.
¿CiU de Els Pallaresos? No gracias.
En Junio de 2011 hubo el cambio de Gobierno Municipal, se puso fin a la desastrosa alcaldía de CiU y comenzó a trabajar el nuevo Equipo de
Gobierno formado por UNIM-PSC, Partido Popular, GP y EV-GVE-ACP.
El cambio en la gestión ha representado un giro de 180 grados en todos los ámbitos de políticas y acciones municipales. Dos ejemplos.
En el económico. En el año 2011 el “romanent de tresoreria” fue de un negativo de -354.839,62 euros. En el tercer trimestre de 2013, con el
nuevo Equipo de Gobierno, era de un positivo de 365.113 euros. Se consolidaba la tendencia positiva.
Recordar que el Grupo Político de CiU votó en contra, en el pleno municipal de Noviembre de 2011, de una moción que defendía el derecho a
la salud de las personas y se solicitaba la construcción de un CAP en nuestro pueblo.
Un comportamiento ejemplar del Grupo Político de CiU en defensa de los intereses de las vecinas y vecinos de Els Pallaresos.
¿CiU de Els Pallaresos? No gracias.
El Grupo Municipal del Partido Popular les desea unas Felices Fiestas de Navidad y un Próspero Año Nuevo, 2015.
Jaime Joaquín Vidal Guiamet.
Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular. Els Pallaresos.

GENT DELS PALLARESOS
Pacte de govern, pacte d’equip

A

l Ple municipal de finals d’octubre ens vam trobar una sorpresa desagradable, l’expulsió de l’equip de govern del regidor i amic Joan Pere
Vidal.
Tot i que en un primer moment s’ha pogut pensar que l’expulsió té a veure amb votar en contra de fer la inversió per a la rehabilitació de
la piscina municipal, vull exposar el meu punt de vista, des de la meva experiència com a regidor d’aquest ajuntament. L’expulsió té a veure amb
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el trencament dels acords de govern signats pels 4 grups municipals per a aquesta legislatura. Aquest acord establia les línies de treball, basades
en redreçar l’economia malmesa per l’anterior govern de CIU i amb el consentiment del meu excompany i ara núm. 2 d’IP, el Jordi Pardo. Però
també deixava clar que treballaríem com un equip i que les decisions de caire municipal es decidirien per majoria, com fins ara, que ha estat així.
Hem deixat passar l’oportunitat de reparar una piscina malmesa i deteriorada, ja que té el vas esquerdat. Ara fa 2 anys, vam haver de fer una
actuació d’urgència provisional, quan arribava a perdre 14.000 litres d’aigua diaris; el quadre d’instal·lacions està obsolet i en molt mal estat, fet
que ens pot ocasionar haver de clausurar la piscina qualsevol dia d’aquests..., això, per no parlar dels informes que els vestuaris no compleixen
amb l’aforament o per no parlar del compliment de la legalitat per accedir a un recinte esportiu a través d’un bar.
A l’hora d’haver de fer aquesta actuació, el que vam pretendre era el de que, per una mica més d’inversió, climatitzar aquesta instal·lació i poder
donar servei a tota la ciutadania durant tot l’any. Ara posem en risc una subvenció de 244.035,33€ que ens donava la Diputació de Tarragona i
que pel que sabem no es pot canviar ni de projecte, ni d’anualitat.
Estic trist per l’expulsió del company Joan Pere, però profundament decebut per la manca de responsabilitat dels regidors que van votar en contra
de la millora de la piscina, una millora del nostre poble.
Sr. Claudi Domènech Bonachí
El Cap de Grup de Gent dels Pallaresos

ELS VERDS-GVE-ACP
Amb la piscina, ens hem mullat

B

envolguts veïns/es, a hores d’ara segurament sou sabedors dels canvis esdevinguts al panorama polític del poble. A hores d’ara ja s’ha
fet pública la meva destitució com a Regidor de Cultura, Esports i Medi Ambient, pel fet, sembla ser, d’haver votat desfavorablement al
projecte de cobrir la piscina.
Un projecte que no ens sembla el més adient pel poble, però que vam deixar en mans de l’alcalde i la resta de l’equip de govern el poder tirar-lo
endavant sense nosaltres.
Ni jo, ni la gent del nostre grup teníem clar cobrir la piscina, com tampoc la gran majoria del poble. El fet de demanar un crèdit de 300.000€,
hipotecant l’única subvenció garantida a dia d’avui, pels pròxims 4 anys; els 244.000€ del PAM (Diputació), ens semblava molt arriscat, a banda
del cost de manteniment de la instal·lació.
Han estat 3 anys i mig de treball, on he treballat de valent per fer dels Pallaresos un poble on la Cultura fos un fet constant a les nostres vides.
He treballat conjuntament amb les escoles i l’Institut, aportant-los activitats de formació i participació pels alumnes i els docents.
He engegat el Punt de Cultura amb molt d’esforç però amb el suport inestimable de l’Olga Abadias, l’Escola de Música, la de Teatre, el Sant Jordi
Cultural, Sant Isidre, Anglès per adults, Tallers variats, Fires, recitals,etc., en resum he fet que la cultura sigui protagonista amb majúscules als
Pallaresos.
Per tot això, puc dir-vos amb orgull, que he treballat de valent pel nostre poble, i ara que tocava decidir, i fent cas al poble, he optat per dir
NO a la piscina coberta, tot sabent el que podia comportar-me. El meu parer és que el poble et dóna i et treu la cadira, però pel damunt de tot
has d’escoltar-lo i no contradir-lo.
En nom del nostre grup municipal i del meu, desitjar-vos que passeu BON NADAL i un FELIÇ ANY NOU, i alhora que ens porti el millor pel nostre
poble i per la seva gent.
Joan Pere Vidal Álvarez
Els Verds - GVE - ACP

IP
Un Alcalde amb molta “GETA”

D

e tots és conegut con s’ha acabat el pacte de govern “salvador” que ha portat el poble a un récord de portades de premsa en els diaris
locals, on investigacions policials, imputacions, baralles i crispació han estat els protagonistes de la vida política dels Pallaresos en els
últims anys.
Potser la seva impotència a l’hora de solucionar tants frents oberts, ha estat el motiu que’l nostre alcalde s’hagi fet un autoanàlisi personal
per donar-se’n compte de què la solució a tanta incompetència és que té una aguda mancança de Lideratge públic per transmetre els seus
missatges i és per això, que ha registrat una inscripció per un curs amb l’objectiu de millorar el seu lideratge amb un cost de 1500 EU. Per
cert, a aquesta quantitat caldrà sumar les despeses de viatges i dietes semanals fins..... Madrid, lloc on ha d’assistir al curs, des del mes de
setembre fins al febrer del proper any. Si fem una suma pel damunt, ens podem donar compte ràpidament de la magnitud econòmica del disbarat
que pagarem entre tots els veïns dels Pallaresos.
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Esta clar que per això si que té diners l’Ajuntament......
Per tant, l’únic que desitgem tenint en compte les dates i la propera arribada dels reis mags d’orient, és que no haguem de pagar més cursos
per cobrir totes les mancançes del Sr. Domínguez fins que s’acabi el mandat, si no potser ens haurà de pujar una mica més l’IBI per poder
pagar-los tots.
Bon Nadal i pròsper any 2015 per tots i totes veïns dels Pallaresos

ICV
La formació

M

olt sovint l’àmbit de l’educació i la formació es vincula únicament a infants i joves, però des de fa anys es reflexiona entorn la
importància de la formació permanent, i més concretament entorn la importància d’aquesta formació en tots els sectors de la societat.
En determinades èpoques es fa palès de forma més notòria aquesta necessitat, però cal tenir en compte que, si bé la formació en relació
al projecte professional és important, també ho és aquella destinada a un projecte personal. Tots tenim clar que una societat millor formada
és també una societat que ofereix eines de desenvolupament i progres als ciutadans i sens dubte una societat més cohesionada i amb més
oportunitats.
Actualment els polítics no estem exempts d’aquesta necessitat de formació permanent, és per aquest motiu que Diputacions i l’ACM ofereixen
contínuament cursos adreçats a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, aquests cursos es realitzen als caps de setmana o durant l’estiu a
preus molt assequibles. Els partits polítics també ofereixen als seus càrrecs electes formació permanent, ja que contínuament fan cursos per
ampliar els coneixements en matèria de canvi de lleis, pressupostos, comunicació….
Ara bé, pel que sabem aquesta formació no és suficient per al nostre alcalde, ja que ell prefereix desplaçar-se a Madrid els dilluns durant cinc
mesos per realitzar un curs de “Lideratge públic” a un preu de 1.500€ .
Aquest curs es divideix en 3 àrees d’aprenentatge:
• L’entorn del líder
• El paper del líder
• Les eines del líder
Crec que tots estarem d’acord amb la importància de la formació, del que segur que la majoria no ho estarem és en què aquests cursos es paguin
amb diners públics, és a dir que tots els veïns i veïnes dels Pallaresos tinguem que pagar la formació als càrrecs electes i més concretament al
nostre alcalde Jaume Domínguez.
BON NADAL I UN MILLOR ANY 2015.
Inmaculada Sánchez Fernández
Grup municipal d’ICV

CIU
No ens faran callar!!

J

a portem tres anys, quasi tota una legislatura, sense llibertat d’expressió als Pallaresos!
Des de fa temps, CIU Els Pallaresos ha rebut mostres clares per part del Consistori i del senyor Alcalde de negació de la llibertat
d’expressió.. Per exemple, recentment amb el 9N, quan va decidir no celebrar un Plenari ja convocat, per expressar el nostre dret a decidir.
Ara, “casualment”, desapareix el nostre perfil de Facebook. Potser algú s’ha entretingut a denunciar-lo... Tot i això, seguim amb el ferm propòsit
de mantenir informats els nostres veïns, ja sigui a través de les xarxes socials o d’altres mitjans!
mitjans! Els fets no els pot negar ni ocultar ningú.
Fa uns dies, el senyor Alcalde ha interposat una demanda als tres regidors de CIU per un presumpte delicte d’injúries, tot just per expressar la
nostra indignació al negar-se al veïns el dret a ser consultats. Està clar que aquestes actuacions fan por al Sr. Alcalde... Pot ser no vol sentir
la veu dels veïns?
Ja n’hi ha prou! El nostre grup i alguns veïns hem patit denúncies per part del nostre Alcalde, i totes sense cap sanció i sense cap sentència
en contra dels demandats. Ens ha denunciat a l’Agència de Protecció de Dades, a l’Oficina Antifrau, a Fiscalia, als jutjats per a particulars, i en
TOTS els casos li han dit que els fets no eren sancionables, o en altres paraules, que les coses s’havien fet bé. D’altra banda, esperem que els
seu joc amb la justícia no l’haguem de pagar els veïns.
Per acabar, només volem recordar-li que malgrat intenti desviar contínuament l’atenció amb altres temes, és vostè Sr Alcalde qui a hores d’ara
encara té causes pendents amb la justícia, en les que res te a veure CiU Els Pallaresos.
És evident que aquest poble necessita un canvi, i les seves accions no fan més que animar-nos a treballar per aconseguir-ho, expressant
les nostres idees amb transparència i llibertat… i això, ni vostè ni ningú ens ho podrà prohibir!!
CiU Els Pallaresos.
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El raconet de la història

La Mina
de l’Arquebisbe
r part d’alguns

les pintades pe

te de lamentab
La T49 és objec
Dalmau)
(Fotografia Marc

vàndals

al seu pas pel terme
dels Pallaresos.

A

la segona meitat del segle XVIII la tònica general era l’endarreriment. Amb el despotisme il·lustrat arribarà un moment
de certa prosperitat. L’església va tenir a veure amb aquestes millores. Al 1779, va ser nomenat Arquebisbe de Tarragona,
Joaquín de Santiyán i Valdivieso, i durant els pocs anys que va viure a la ciutat, va realitzar diferents projectes de millora.
La més important va ser la construcció d’un aqüeducte per solucionar la falta d’aigua de Tarragona. A la seva mort, l’obra la va
continuar l’Arquebisbe Armañà.
L’aqüeducte conegut com la Mina de l’Arquebisbe, segueix el traçat de l’antic aqüeducte romà. Té un recorregut de 28.300
metres i passa pels termes de Puigpelat, Nulles, Vallmoll, La Secuita, El Catllar, Els Pallaresos i Tarragona. En el seu pas pel
terme dels Pallaresos, la mina té un recorregut de 3.500 metres (aproximadament el 12% del recorregut total). El traçat de la
mina coincideix amb un territori molt urbanitzat.
En superfície hi trobem una sèrie d’elements com són fites, respiralls i pous registre.
a. Les fites indiquen un canvi sobtat de la direcció o un registre intern. Aquestes fites, en un primer moment eren pedres de grans
dimensions enterrades i amb la part superior arrodonida. Més tard es van posar fites de ciment amb la bandera de Tarragona i
les lletres “Aigües de Tarragona”, o simplement petites fites de ciment.
b. Els respiralls o pous respiradors són també anomenats piles, pilons, xiuladors, bufadors, torres de senyoria, xemeneies, etc.
Aquests respiralls marquen el pas de la conducció. Són de forma cilíndrica estreta i d’uns 3 ó 4 metres d’alçada i d’un i escaig
d’amplada. Permetien mantenir la pressió atmosfèrica. Les torres són coronades per un cos troncocònic que és l’única obertura
que permet l’accés de l’aire a l’interior. El nom de xiulador prové de que, en funció del cabal de la mina, aquesta estructura
emetia com el so d’una flauta. Avui en dia estan arrebossades amb materials moderns; encara que el material utilitzat
aleshores era la pedra que tant abunda en els camps i el morter a base de fang, graves i calç. Cadascuna d’elles està enumerada
amb unes rajoles blaves que contenen el número de color blanc. Damunt hi trobem també la fita d’Aigües de Tarragona.
c. També trobem les arquetes o pous registre tancats amb tapa o porta metàl·lica que permetien als operaris inspeccionar la
conducció.
El rec utilitza el pendent de la plana cap al mar seguint les corbes de nivell. En total trobem tres torres o respiradors que van
de la T48 a la T50. La T48 la trobem a la cantonada entre la carretera de Santes Creus i el carrer de la Llibertat. A dins del poble
hi ha un parc anomenat La Font de la Mina que fa referència a aquesta conducció. La T49 la trobem ja a dins de la urbanització
Jardins Imperi en un espai verd al costat del carrer President Macià. La T50 també la trobem a dins de Jardins Imperi en una
parada de garrofers a prop de la cantonada entre l’avinguda Rosa dels Vents i l’avinguda Onze de setembre. La T51 ja queda fora
del terme molt a prop del Mas de Pastoret. Sorprèn el mal estat de conservació de la T49 ja que ha estat objecte de lamentables
pintades per part d’alguns vàndals.
Marc Dalmau Vinyals
Bibliografia
- RECASENS, J. M. 1998: “L’abastament d’aigua del municipi de Tarragona. Una solució de final del segle XVIII” a L’aigua a la història de Tarragona. 200
anys de la seva arribada (1798-1998). Comissió 200 anys de l’arribada de l’aigua a Tarragona. Aigües de Tarragona. EMATSA. 119-136.
- CARBONELL, J. SERRA, A. 1998: “La Mina de l’Arquebisbe. Aspectes historicoartístics” 143-156 a L’aigua a la història de Tarragona. 200 anys de la seva
arribada (1798-1998). Comissió 200 anys de l’arribada de l’aigua a Tarragona. Aigües de Tarragona. EMATSA. 143-156.
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Agenda de festes

desembre

Seguidament arribada de SSMM REIS MAGS D’ORIENT a l’Ajuntament, on
saludaran a la població, i on l’alcalde oferirà les claus màgiques del poble
per tal que aquella nit entrin a totes les cases a deixar els seus regals.
Posteriorment ofrena al Nen Jesús a l’Església Parroquial, i seguidament
recorregut fins a l’envelat on faran lliurament dels primers regals als nens
i nenes del municipi.

DIA 20 (dissabte)
A les 7 del vespre, a l’Església Parroquial dels Pallaresos, CONCERT DE
NADAL, a càrrec de l’Escola de Música dels Pallaresos. Entrada donatiu de
2€ o 2 Kg d’aliments, en benefici de Càrites Interparroquial dels Pallaresos, Perafort i Puigdelfi.
A les 8 del vespre, a l’envelat, “FESTA d’HIVERN TROPESÓN”. Sopar de
motxilla i ball, organitzat per l’Associació de Ball “Tropesón”. Venda de
tiquets a l’ajuntament i a la seu de l’Associació.

DIA 10 (dissabte)
A partir de les 11 de la nit, DUET RUBEN’S. Ball i diversió per gaudir de
la nit de dissabte, com a preludi de la nostra Festa Major d’hivern.

DIA 19 (divendres)
A les 8 del vespre, al Centre Jujol, MARIDATGE POÈTIC I MUSICAL DE
NADAL, a càrrec dels alumnes del Taller de Teatre dels Pallaresos.

DIA 21 (diumenge)
Des de les 9 del matí, JORNADA JUDOCA, organitzada pel Club de Judo
Els Pallaresos i amb la participació d’altres escoles esportives.
DIA 24 (dimecres)
A les 11 del matí, vine a fer CAGAR EL TIÓ a l’envelat de les festes amb
la companyia PA SUCAT. Dos pastors de tions han portat de la muntanya el seu tió gegant, i ens expliquen les millors receptes perquè cagui
xocolata i torró. Passarem una estona divertida ballant amb les danses
i cançons que ens ensenyaran. Al final, farem cagar el tió tots plegats i
ningú marxarà sense el seu regal!
DIA 27 (dissabte)
3a. NIT JOVE ROCKERA organitzada per l’Associació Juvenil Pallaresos
Street.
DIA 31 (dimecres)
Entre les 10 del matí i la 1 del migdia.
EL PATGE REIAL recollirà, al hall de l’ajuntament, totes les cartes amb els
desitjos de tots els nens i nenes dels Pallaresos, per tal que els REIS MAGS
D’ORIENT vinguin ben carregats de regals!
A partir de les 9 del vespre.
Taules i cadires a disposició dels ciutadans (prèvia reserva a l’Ajuntament) per gaudir del sopar de cap d’any a l’envelat de les festes. A partir
de mitjanit i després de les campanades. Revetlla amb el GRUP KRATER i
seguidament DISCOMÒBIL.
Entrada 12€. Menors de 14 anys gratuït. Aforament limitat a 400 persones.

gener

Dia 3 (dissabte)
A partir de les 5 de la tarda, a l’envelat de les festes, FESTA JUVENIL a
càrrec de l’Associació Juvenil dels Pallaresos.
A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial dels Pallaresos, CANTADA
DE NADALES a càrrec de l’Escola de Música dels Pallaresos i de la Coral
l’Àncora.
Dia 4 (diumenge)
A partir de les 11 del matí, a l’envelat de les festes, CAMPIONAT DE
FUTBOLÍN, a càrrec de l’Associació Juvenil Pallaresos Street. Consultar les
bases a la web municipal www.ajuntamentdelspallaresos.cat
DIA 5 (dilluns)
De 5 a 6 de la tarda, a l’Ajuntament, EL BOSC ENCANTAT. Passadís de màgia
i colors per fer temps i gaudir de l’arribada de SSMM REIS MAGS D’ORIENT.
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DIA 11 (diumenge)
1r. MERCAT DEL TRASTO DELS PALLARESOS, on podreu intercanviar o comprar objectes vells, o de segona mà.
A les 6 de la tarda, a l’envelat de les festes, sessió de CINEMA INFANTIL.
DIA 16 (divendres)
A les 9 de la nit, SOPAR DE MOTXILLA (prèvia reserva de taules a l’ajuntament, amb un màxim de 400 persones) per tal que tothom que vulgui
es pugui quedar a sopar, i gaudir a les 11 de la nit de la música del grup
SAL150. En finalitzar podrem seguir la festa amb la discomòbil a càrrec
de DJ COMPADRE.
DIA 17 (dissabte)
A les 11 del matí, a la llar d’infants municipal LLAR DE COLORS, xocolatada i representació del CONTE DELS GEGANTS DELS PALLARESOS.
De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Demostrem una vegada més que som
un poble solidari.
A partir de les 5 de la tarda, tallers i jocs tradicionals a l’envelat de les
festes, amb la COLLA GEGANTERA. Grans i petits participarem d’una tarda
plena de diversió.
A les 9 de la nit, SOPAR DE MOTXILLA (prèvia reserva de taules a l’ajuntament amb un màxim de 400 persones) per tal que tothom pugui gaudir
de sopar i ball.
A les 11 de la nit, ORQUESTRA JAMAIKA. Música i diversió per festa
major, i seguidament discomòbil. Les cançons més actuals, les més mogudes, i les de tota la vida, per passar una nit de gresca amb amics i família.
DIA 18 (diumenge)
A partir de les 12 del matí i fins al migdia VERMOUTH RUMBERO.
A les 7 de la tarda, TEATRE “LA VIDA DE JOAN PERA” on l’actor ens
relatarà un seguit de les seves vivències en clau d’humor. Els interessats
poden adquirir les entrades a l’ajuntament en horari d’oficina. Entrada:
Empadronats (gratuït) – No Empadronats (5€) – No empadronats menors
de 14 anys (gratuït). Els diners recaptats aniran destinats a col·laborar
amb l’associació CÀRITAS INTERPARROQUIAL ELS PALLARESOS, PERAFORT
I PUIGDELFÍ.
DIA 20 (dimarts)
Festivitat del nostre patró Sant Sebastià.
A les 5 de la tarda, espectacle infantil FAN FAN SHOW!!! Els més petits
gaudiran d’una tarda divertida i entretinguda.
A partir de les 6 de la tarda, CORREFOC des de l’Ajuntament i fins a
l’església a càrrec del Ball de Diables dels Pallaresos.
A les 7 de la tarda, a l’església parroquial Missa de Sant Sebastià, el
nostre Patró.
AQUESTA PROGRAMACIÓ ESTÀ SUBJECTA A CANVIS.
TROBAREU MÉS DETALLS DELS ACTES A LA NOSTRA WEB
http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat

serveis

Horari d’autobusos

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES

DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) EXCEPTE JULIOL I AGOST

destí

sortida

LÍNIA BRÀFIM-TARRAGONA

PALLARESOS PARK

7,07

-

8,20

-

PALLARESOS POBLE

7,11

8,00

8,24

9,34

11,00 11,31 12,44 14,45 15,00 16,30

-

11,28

-

-

-

-

17,25 18,24 19,45 21,00

JARDINS IMPERI

7,19

8,08

8,32

9,42

11,08 11,39 12,50 14,50 15,08 16,38

17,33 18,32 19,53 21,08

HOSTALETS

7,21

8,11

8,34

9,45

11,11 11,42 12,53 14,53 15,11 16,41

TARRAGONA

7,50

8,30

8,55

10,00 11,30 11,56

TARRAGONA

6,10

7,55

8,30

9,15

HOSTALETS

6,23

8,10

8,45

9,30

11,15 12,05 13,30 14,15 15,30 17,15

18,15 19,15 20,30 21,45

JARDINS IMPERI

6,25

8,12

8,47

9,35

11,20 12,10 13,35 14,20 15,35 17,20

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

PALLARESOS POBLE

6,30

8,17

8,52

9,40

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

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

PALLARESOS PARK

-

8,20

8,55

-

13,10 15,10 15,25 16,55

18,20

-

-

17,36 18,35 19,56 21,11
17,50 18,50 20,10 21,25

11,00 11,50 13,15 14,00 15,15 17,00 18,00 19,00 20,15 21,30

11,28

-

-

-

-

-

-

-

-

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

DISSABTES (FEINERS) TOT L’ANY
TARRAGONA

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

HOSTALETS

9,30

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

9,35

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

9,40

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

JARDINS IMPERI

8,08

11,08 12,50 16,53 19,58 20,10

JARDINS IMPERI

HOSTALETS

8,11

11,11 12,55

PALLARESOS PARK

TARRAGONA

8,35 11,30 13,15 17,15 20,20 20,35

Recollida de voluminosos 2015

17

PALLARESOS POBLE

16
21

20

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Desembre

DIMECRES

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

DIJOUS

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

DIVENDRES

16 13 13 17 15 12 17 14 18 17 13 18

17
18

18

ELS HOSTALETS

Novembre

19

21

PALLARESOS PARK

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

JARDINS IMPERI

MES/DIA

Agost

DIA/SETMANA

MES/DIA

Juliol

Calendari deixalleria mòbil 2015
L LO C

i els passarem a recollir
per casa teva gratuïtament

19,45 22,00

PALLARESOS POBLE

Juny

17,01 20,06 20,20

Truca’ns al

977 610 600 - 977 610 627

Maig

16,48 19,55 20,00

Abril

11,00 12,45 16,45 19,50 20,05

Març

8,00

PALLARESOS PARK

Gener

PALLARESOS POBLE

LÍNIA TARRAGONA-BRÀFIM

sortida

sortida

LÍNIA BRÀFIM-TARRAGONA

Febrer

sortida

LÍNIA TARRAGONA-BRÀFIM

21
29

19

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

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

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

977 260 625
977 610 539

Escola Dels Pallaresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 627 124
Institut Els Pallaresos
Dispensari mèdic

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

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

Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
Parròquia Sant Salvador

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

.......

977 627 203
977 610 762
977 522 927

977 232 611 ext. 202

Atenció al Ciutadà de la Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012
Servei d’Emergències de la Generalitat
Bombers

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

112

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

085

Guàrdia Civil

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

062

Ambulàncies

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

061

Mossos d’Esquadra -TrànsitHospital Joan XXIII
Hospital Santa Tecla

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

088

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

977 295 800

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

977 259 900

Creu Roja (Ambulàncies)

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

977 222 222

Centre de Gestió Cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 245 800
BASE (Gestió d’ingressos Locals)

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

977 253 403

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

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

Oficina de Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 627 296

Farmàcies de Guàrdia: www.coft.org
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Servei per famílies amb infants de 0 a 12 anys
que necessiten l’atenció d’una persona adulta en
absència de la seva família.
Mainaderes d’experiència i confiança.
Respectuoses amb la forma d’educar de cada casa.
Afectuoses, amb capacitat empàtica i creatives per atendre els nens i les
nenes, tant en activitats educatives com lúdiques.

Amb l’assessorament i el suport pedagògic

Per a més informació:
977 26 06 25
Gregal, 2-4
43151 - Els Pallaresos
coia@enxarxa.cat
llardecolors.blogspot.com.es

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DELS PALLARESOS

