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2

editorial
Canviant de tema i atès que les dates ho requereixen, m’agradaria enviar un missatge d’afecte a
tots i totes en aquestes festes tan entranyables. Sóc
conscient que per a moltes persones aquestes festes
nadalenques seran diferents, ja sigui per motius de
salut o per absències de familiars, o fins i tot perquè la situació econòmica o laboral agreuja l’estat
d’ànim. A tots vosaltres m’agradaria fer-vos arribar
un sentiment d’esperança i una mà amiga que en
la mesura del possible pugui ajudar a afrontar les
dificultats.

Ana Maria Ramos Castro
Alcaldessa

Tots teniu les portes obertes del nostre Ajuntament,
mai us quedeu amb un dubte, amb una inquietud ni
amb un rumor, aquí em tindreu a mi i a tot l’equip
de govern per informar-vos amb transparència. Tal i
com figura a la façana del nostre edifici consistorial,
és la “Casa de la Vila”, la casa de tots.

M’agradaria aprofitar aquest espai per felicitar i felicitar-nos pel primer aniversari d’aquest butlletí. És
per mi un gran orgull participar en la difusió de les
tasques municipals i ajudar a acostar una mica més
el consistori als ciutadans.
Seria important remarcar la impecable feina d’un reduït grup de persones que dediquen el seu temps i
paciència a recopilar tota la informació i traslladar-la
a un format assequible a tota la ciutadania. L’aposta
era molt important per part de la regidoria de Comunicació i crec que ha quedat més que demostrada
la seva eficàcia i utilitat.

Us desitjo a tots i totes Bones Festes i que l’any
2009 que tothom assegura que serà un any difícil,
ens porti aires nous que allunyin les dificultats i que
ens permeti veure la llum del sol ben aviat.
BON NADAL

A TOTS

L’ESPAI DEL NAPI
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medi ambient

L’Ajuntament dels Pallaresos estrena
màquina escombradora
L’Ajuntament dels Pallaresos ha estrenat una màquina escombradora ecològica, que permet la filtració
total de la pols i també la possibilitat de treballar
sense utilitzar aigua, un recurs cada vegada més escàs. Aquesta màquina ha estat adquirida a l’empresa
MALIV després d’haver presentat la millor oferta tant
econòmica com tècnica, a la subhasta en que van
presentar-se dos empreses més. L’ escombradora es
dedicarà en exclusivitat a la neteja diària de carrers
de tot el municipi, així com de la neteja dels contenidors soterrats mitjançant una pèrtiga de pressió,
sistema que porta incorporat. El nostre regidor de

medi ambient, Jordi Pardo, ha valorat molt positivament aquesta adquisició pel fet que fins ara, teníem
un servei contractat amb el Consell Comarcal de
sis hores mensuals, mentre que amb una màquina
pròpia com aquesta, podrem donar un servei de sis
hores diàries de neteja efectiva als diferents nuclis
de població del municipi.
Aquesta operació ha suposat una despesa de 109.852
euros, i el finançament es farà mitjançant un préstec en conveni on els interessos seran subvencionats
en un 80% per la Diputació de Tarragona.

Actualització del PAM
i nou PAU per Pallaresos Park

Cal dir que la darrera actualització que disposava
l’Ajuntament era de l’any 1997, situació que feia urgent
la redacció d’un nou pla per tenir definit quin seria
el procediment a seguir davant d’accidents d’aquests
tipus.
Paral·lelament s’ha elaborat un Pla d’autoprotecció per
la urbanització Pallaresos Park, degut al fet que la
seva situació geogràfica dins el municipi, el feia necessari. Aquest pla serà desenvolupat per l’ Associació de
veïns d’aquesta urbanització.

En el passat plenari de novembre també es van
aprovar el Pla d’actuació municipal (PAM) i un Pla
d’autoprotecció (PAU) per la urbanització Pallaresos
Park. Dins del pla d’actuació s’inclou la redacció del
PLASEQTA on es preveuen les línies d’actuació davant emergències provinents del Sector Químic de
Tarragona, i el Pla INFOCAT sobre els risc d’incendis
forestals.
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medi ambient
Millora de
parcs públics

Durant aquest mes de desembre s’estan duent a terme les
obres de millora i acondicionament del parc situat entre
els carrers President Macià i
l’avinguda Països Catalans a
la urbanització Jardins Imperi. Aquestes actuacions contemplen la plantació d’arbres
i plantes autòctones com la
casuarina, el marfull viburum,
garrofers, alzines, pins i diverses aromàtiques.
El projecte de millora també inclou reomplir els camins
amb sauló compactat per ferlos transitables al vianants i
un seguit de reparacions dels
vials, així com pintar les voreres i els elements arquitectònics del perímetre per millorarlo estéticament.
Aquest parc amb una superficie de més d’una hectàrea,
és un dels nuclis verds més
importants del nostre municipi. El nostre regidor de Medi
Ambient Jordi Pardo, ha volgut
destacar que aquesta obra és
l’inici d’un seguit d’actuacions
que han de posar fi a la situació d’abandonament que
pateixen molts espais públics
en l’actualitat.
El regidor ens ha anunciat
que el proper any es farà
una primera fase de plantació
d’arbres en els espais de les
voreres que actualment es troben buits.

Contenidors de roba usada
A partir d’ara es pot dipositar tota

torial de Recuperadors i Empreses

mena de calçat i de roba usada,

Socials de Catalunya), que aplega

però en bon estat, en els conte-

32 empreses d’inserció, i Càritas

nidors de color taronja de roba

Catalunya, que des de fa molts

amiga situats en diferents punts

anys té un compromís amb la re-

del nostre poble. Els contenidors

collida de roba i fa una aportació

es poden trobar a l’avinguda Ca-

molt important a tot el sector.

talunya davant la Font de la Mina
i a l’escola Ceip Sant Sebastià, al
centre comercial de Jardins Imperi
i a els Hostalets davant de la zona
comercial.
Aquesta iniciativa porta com a objectiu donar un servei als ciutadans i a la vegada donar suport
als més necessitats.
El programa Roba Amiga és un
projecte

d’inserció

laboral

mit-

jançant la reutilització de roba en
bon estat a Catalunya. Es tracta d’una iniciativa conjunta de la
Fundació “Un Sol Món” amb les
entitats AIRES (Associació Intersec-
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ensenyament
Un gran esforç en inversions educatives
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament ha invertit un
total de 144.248,39 € en diferents obres i instal·lacions
de subministraments als equipaments educatius del
municipi. La regidora responsable de l’àrea, Inmaculada
Sánchez, ha destacat que es tracta d’una inversió
econòmica molt important que ha comportat que no
es puguessin dur a terme altres actuacions, però que
respon al fet que aquest Ajuntament prioritza l’educació
i el fet d’assolir el cicle educatiu complet de 0 a 18
anys.

Connexió a la xarxa d’aigua: 1.826,60 €
Connexió a la xarxa del clavegueram: 6.623,66 €
Instal·lació quadres elèctrics: 2.854,06 €
Total inversió: 20.446,43 €
Cuina al CEIP Sant Sebastià
Projecte de llicència ambiental del CEIP: 6.380 €
Sistema contraincendis: 5.245,95 €
Obra civil: 11.660,57 €
Fontaneria i instal·lació elèctrica: 12.195,43 €
Contractació de Gas: 950 €
Total inversió: 36.431,95 €

Detall de les actuacions realitzades:
Posada en funcionament de l’IES Els Pallaresos
Instal·lació elèctrica: 52.824,79 €
Instal·lació telefònica: 3.550,57 €
Connexió a la xarxa d’aigua: 8.899,43 €
Comptador d’aigua de l’IES: 773,73 €
Connexió a la xarxa del clavegueram: 17.321,49 €
Quadres elèctrics (previsió del cost)..... 4.000 €
Total inversió: 87.370,01

AMPA del CEIP Sant Sebastià també s’ha fet càrrec de
la instal·lació del gas per import de 1.247 €

Posada en funcionament del CEIP Els Pallaresos
Instal·lació elèctrica: 9.142,11 €
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ensenyament
En relació a la instal·lació de la cuina
al CEIP Sant Sebastià, la regidora ha
explicat que s’ha aconseguit millorar
el servei de menjador ja que els
alumnes dinen plats acabats de fer
i tenen més varietat en el menú.
També ha comentat que s’han
hagut d’invertir més de 6.380 € en
el projecte de llicència ambiental
del col·legi, al descobrir que aquest
no s’havia redactat en el seu dia, és
a dir, quan va obrir l’escola, i que
és necessari per garantir el correcte
funcionament de les instal·lacions.
Ara el projecte prioritari és l’inici
de les obres de construcció de
la Llar d’Infants Municipal previst
per al 2009. En breu, la Regidoria
d’Ensenyament redactarà el plec de
clàusules administratives i tècniques
que ha de regir el concurs per a
l’adjudicació de les esmentades
obres.
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sanitat
Donacions de sang
Des de l’Àrea de Sanitat ens agradaria proposar
un repte a tots els Pallaresencs i Pallaresenques. Com ja està demostrat en tots els actes
solidaris que es porten a terme en el nostre
municipi, el poble dels Pallaresos “ÉS UN POBLE
SOLIDARI” així ho demostra la recaptació que
s’ha aconseguit per “la Marató de TV3” amb
el Mercadet que va oferir l’Afer de la Dona a
l’edifici de l’Ajuntament amb 1750 €. Voldriem
donar-vos l’oportunitat de formar part d’aquest
repte, que consisteix en assolir les 100 donacions de sang el proper dia 16 de gener a
l’Ajuntament, us garantim una tarda inoblidable,
us esperem a tots!, sabem que podem comptar
amb vosaltres.

part del Centre de Salut del Pallaresos contra
el “Papiloma” per tal de prevenir el càncer de
coll d’úter.

També comunicar que per primer cop s’ha realitzat la vacunació a totes les nenes de 6è per

Campanya de vacunació
contra la grip

Pallaresos Camina

El mes passat es va iniciar la campanya de
vacunació contra la grip en un any que no es
preveu que la malaltia sigui més virulenta que en
els anteriors. Aquest servei és totalment gratuït
i s’ofereix a l’ambulatori municipal.

El passat dia 11 de novembre, el nostre Ajuntament es va sumar a la iniciativa del CAP dels
Pallaresos i la seva adjut de Direcció Filomena
Calamote de fomentar l’exercici físic. L’Alcaldessa
Ana Maria Ramos Castro va donar exemple participant en la caminada, per tal d’animar a tothom, perque un dia a la setmana es sumi a
aquesta iniciativa, moure’s una mica per tal de
millorar la salut i la qualitat de vida.

L’epidèmia de grip és una malaltia molt contagiosa que pot arribar a afectar un 20% de
la població i la vacunació és una mesura de
prevenció primària fonamental, especialment per
a avis, malalts crònics i dones embarassades.
La vacuna inclou tres ceps diferents a les de la
campanya passada.

L’Ajuntament ha colaborat amb el programa regalant unes samarretes amb el títol “PALLARESOS CAMINA” a les primeres persones en fomentar l’exercici físic. Tothom que desitgi afegir-se
a la iniciativa pot unir-se a la caminada prevista cada dimarts a les 10 hores davant de
l’Ajuntament.

La Generalitat ha confirmat que “no existeix evidència” que l’epidèmia d’aquest any sigui més
agrasiva que la d’anys anteriors, i ha recordat
que en la campanya passada la incidència va
ser “moderada”.
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comunicació
Un any de Butlletí municipal
Tal dia com avui farà un any,
que el primer número del nostre
butlletí municipal va veure la llum.
Aquest projecte va nèixer amb
unes limitacions molt grans tant
econòmiques com logístiques.
Avui aquesta publicació està
plenament
consolidada
amb
quatre edicions, on es vol
transmetre als ciutadans del
nostre municipi les actuacions
que s’estan desenvolupant des
de l’Ajuntament així com totes
les notícies que tenen a veure
amb el nostre poble.

El butlletí té el seu complement
en el recentment creat portal
web de l’Ajuntament, on tothom
des de casa seva pot consultar
l’actualitat del nostre poble i
informar-se sobre les gestions
que s’hagin de realitzar en els
diferents àmbits competents de
l’Ajuntament.
Actualment el nostre butlletí
manté el format inicial de
continguts, obert sempre a
incloure
nous
espais
amb
temàtica municipalista. A partir

9

del proper número, el format es
veurà alterat per l’aparició de la
publicitat. En els temps que corren
es fa necessari explotar aquest
recurs i els ingressos obtinguts
per aquest concepte garantiran
l’actual model de revista.
El responsable de l’àrea de
Comunicació Jordi Pardo ha
volgut donar les gràcies a tot
l’equip humà que fa possible
que una publicació d’aquest
nivell sigui una realitat al nostre
municipi.

hisenda
Austeritat
del 2009

i contenció marquen els pressupostos

El passat mes de novembre es van aprovar
els pressupostos i ordenances fiscals pel
proper any 2009. Aquests van tirar endavant
amb set vots a favor,
dos abstencions i
un vot en contra. A diferència dels darrers
anys, enguany el debat es produeix en un
moment econòmic marcat per la incertesa i la
desconfiança generalitzada. Un nou marc ha
condicionat la manera d’abordar la confecció
dels pressupostos i ordenances. L’ austeritat
i la contenció de la despesa en les partides
considerades com a voluntàries, han estat els
criteris centrals a l’hora d’elaborar els comptes
públics.
En un canvi d’escenari econòmic no hi pot haver
continuïtat. Les polítiques socials, han tingut un lloc
destacat a l’hora de confeccionar els pressupostos,
doncs s’han consolidat els ajuts per llibres escolars en
tot el cicle educatiu obligatori i s’ha creat una partida
específica per aquelles famílies afectades per la crisi
que quedin en una situació de dificultat extrema. En
l’àmbit de les subvencions destinades a entitats i
associacions, s’han aprovat les bases per garantir una
correcta gestió de les mateixes.
A l’apartat d’inversions, els pressupostos donen
prioritat a la construcció de l’escola bressol de cara

al proper exercici. Aquesta obra rebrà finançament
del propi Ajuntament i del PUOSC de la Generalitat
de Catalunya. En aquest moments de dificultat en el
sector de la construcció, cal apostar per l’obra pública
com a eina per generar llocs de treball i contribuir a
frenar l’actual tendència.
Les ordenances fiscals contemplen un increment d’un
4’8% dels impostos. El manteniment dels nous serveis
creats, fa necessari l’augment moderat del tipus
impositiu. Pel que fa a la taxa d’escombraries, aquesta
quedarà congelada. La previsió és minimitzar els RSU i
augmentar la fracció dels residus reciclables el proper
any. Només l’acció col·lectiva de tots els veïns i veïnes
pot garantir que aquesta tendència es consolidi.

Congelació de sous
En quant als sous dels càrrecs públics, aquests
quedaran congelats i s’ha arribat a un acord per tal
de reduir en més d’un 35% la partida destinada al
finançament dels grups municipals.
Cal destacar que l’alcaldessa augmentarà en 30 hores
al mes la seva dedicació sense cap augment en les
seves retribucions fins que la situació econòmica en
el futur ho permeti.

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L’ESTAT DE DESPESES
1- DESPESES DE PERSONAL						

1.447.190,04

2- DESPESES EN BENS CORRENTS I DE SERVEIS			

1.337.512,65

3- INTERESSOS								

26.851,00

4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS					

115.000,00

6- INVERSIONS REALS							

1.261.038,39

9- DEUTE PÚBLIC								

16.800,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2009				
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4.204.392,08

seguretat
Dues places de vigilants per l’any 2009
L’Equip de Govern ha decidit
incrementar la seguretat al
nostre municipi incorporant
a la plantilla de personal de
l’Ajuntament per l’any 2009,
dues places de vigilants, amb
un gran esforç pressupostari.
La seva tasca principal serà
la de vetllar per la seguretat
i benestar dels nostres veïns i
veines, així com la de fer complir les ordenances municipals,
controlant l’incivisme que patim com poden ser: pintades,
abocaments,
estacionaments
incorrectes, escombraries fora
dels contenidors...
Però com hem dit abans, la
seva tasca més important serà

la vigilància i seguretat ciutadana amb la col·laboració
del nou cos de seguretat,
acabat d’arribar a la nostra provincia, els Mossos
d’Esquadra.
Recordar-vos que en data 1 de
novembre de 2008, es va fer
el desplegament dels Mossos
d’esquadra al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre amb
1547 agents i 287 vehicles.
A totes les comissaries hi ha
oficines de relacions amb la
comunitat, grups d’atenció a
la víctima amb agents especialitzats amb la violència de
gènere i oficines d’atenció al
ciutadà, dins del model policial de proximitat, aquesta és

11

la característica fonamental
del recent desplegament.
En l’actualitat en cas de tenir
que realitzar una denúncia
d’algun fet, com pot ser un
robatori, us haureu de dirigir
a la comissaria de les Gavarres.
També
volem
que
quedi
constància del gran treball
realitzat per part del cos de
la Guàrdia Civil durant tots
aquest anys i de les atencions rebudes per part de la
Caserna de la Guàrdia Civil
de Constantí.

El nou bar municipal “Bona
Teca” s’ha ficat en marxa
El passat 8 de novembre es va inaugurar el nou
bar de la piscina municipal. Aquest equipament
vol impulsar el dinamisme econòmic del poble
oferint més possibilitat de serveis als veïns i
veïnes del nostre municipi. Des de l’Ajuntament
felicitem als adjudicataris de la concessió per la
seva valenta aposta i els desitgem un futur ple
d’èxits.
Aquest equipament donarà servei de dilluns a
dissabte i està situat a l’avinguda Catalunya, just
al costat de la piscina municipal. Cal destacar
també que fa poques setmanes obria les portes
al públic el supermercat Fraga situat a la carretera Santes Creus i que contribueix a reforçar
l’estratègia municipal de fer dels Pallaresos un
poble viu, un poble amb comerç. El regidor responsable de Comerç i Indústria, Carles Vidaller,
ha destacat com a molt positiu per al municipi
l’obertura de nous negocis, el que indica que Els
Pallaresos comença a créixer de forma ordenada,
oferint nous serveis al veïnat.
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comer ç
Revisió de les llicències
d’activitat dels comerços
La Regidoria de Comerç ha endegat un
estudi de la situació de cadascun dels comerços del municipi per tal d’adaptar-se a
la normativa vigent.
El responsable de Comerç, Carles Vidaller,
ha explicat que es vol ordenar tot el desgavell trobat en matèria de normativa vigent
en els comerços del nostre municipi.
En pocs dies s’enviaran unes cartes als responsables dels comerços per tal d’obrir un
termini de tres mesos per ordenar la seva
activitat i enquadrar-la dins del marc legal.
Volem que el nostre municipi disposi d’un
comerç de qualitat i que compleixi la normativa vigent per donar un millor servei a
la ciutadania.

esports
Nou inici de la lliga de
futbol

Fa unes setmanes s’iniciava la lliga de 3a territorial on l’equip dels Pallaresos defensa el nom
del nostre poble dins del Camp de Tarragona.
El president del Club Esportiu dels Pallaresos,
Tomàs Galvé, ha posat de relleu la seva confiança en l’equip i en tot el quadre tècnic del
club per tal d’assolir un liderat en la categoria
a mig termini.
Per part del Club Esportiu dels Pallaresos i de
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament s’està
fent una aposta decidida pel foment de l’esport
al nostre municipi, i s’estan donant passos endavant molt importants. Des de la Regidoria
d’Esports es fa una crida a tots els pallaresencs
perquè omplin el camp de futbol municipal dels
Hostalets i donin suport al nostre equip, que
està demostrant setmana rera setmana que el
nostre poble ja disposa de prestigi i respecte.

La Brigada Municipal
construeix el mur
perimetral de la zona
esportiva dels Hostalets
Operaris de la Brigada Municipal s’encarreguen
de la construcció del mur perimetral de la zona
esportiva municipal dels Hostalets. La nova gestió
municipal vol incidir en la capacitat i professionalitat de la nostra brigada per dur a terme obres directament. Volem felicitar als operaris, per la seva
trajectòria professional i que queda reflectida amb
l’excel·lent feina que actualment s’està realitzant.

Festa de Cap d’Any 2009
A partir del proper dia 19 de desembre s’instal·larà novament un envelat a la pista poliesportiva del poble per tal
de reeditar la gran festa de Cap d’Any que vàrem gaudir el
passat any. Aquest envelat es perllongarà fins al dia 21 de
gener i acollirà, a part de la festa de Cap d’Any, l’entrega
dels regals per part dels Reis Mags d’Orient (que en una
carta certificada ens han adreçat la seva voluntat de tornar
als Pallaresos acompanyats de més animació).
L’envelat climatitzat oferirà la possibilitat de passar la festa
petita del poble (Sant Sebastià) més còmodament. El regidor
de Festes, Carles Vidaller, considera que els veïns i veïnes
dels Pallaresos mereixen tenir un espai com el que ofereix
l’envelat per a aquestes festes.
Les persones interessades en assistir a la Festa de Cap
d’Any cal que formalitzin la seva inscripció a l’Ajuntament.
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urbanisme
Residencial Els Plans
El passat dia 20 d’octubre de 2008, aquest
Ajuntament va signar juntament amb la promotora Grup Redwater SL, la recepció de les obres
d’urbanització de residencial Els Plans.
Abans d’aquesta signatura es va procedir a
realitzar inspeccions vers les mancances detectades als diferents serveis, figurant en el
nostre poder diferents informes tècnics sobre
enllumenat, xarxa d’aigües, clavegueram, vialitat
i zones verdes.
A partir d’aquell moment, l’Ajuntament es va
posar a treballar per realitzar les primeres ocupacions dels habitatges, llicència del tot necessària per poder obtenir les connexions de llum
dels veïns que encara depenen de provisionals
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d’obra, i que patien talls de llum de forma inesperada.
S’ha format una comissió de tècnics i regidors
de les diferents àrees que controlaran en tot
moment els treballs que poc a poc es realitzin per millorar la zona. Les tasques que es
portaran a terme amb total urgència seran la
reparació de la xarxa d’aigua, i de l’enllumenat
públic, la neteja de zones verdes i la obertures al trànsit dels carrers que fins ara estaven
tancats.
Esperem i desitgem que aviat recobri tot la normalitat, demanant als veïns i principals afectats
que tinguin una mica de paciència, tots treballem per millorar.

urbanisme
Un nou sentit al creixement del municipi
Per tots o quasi tots, es conegut que l’empresa
immobiliària IBERDROLA s’instal·larà al nostre
municipi per construir un conjunt d’habitatges a
l’esmentat urbanísticament sector SAU-5, concretament al costat de la urbanització Pallaresos Park.

És per aquest motiu que s’ha volgut apostar per
aquest nou projecte, que tot i respectant l’ordenació
existent a Pallaresos Park, ofereix un creixement del
municipi equilibrat i harmoniós amb el medi.
Abans d’aquest projecte hi havia plantejat un altre que únicament contemplava una ordenació
d’habitatge unifamiliar i sector comercial, que no
va donar temps a desenvolupar-se a causa d’un
canvi en la Llei d’Urbanisme. L’antiga proposta recollia determinacions que eren inviables amb la
nova llei, com eren, edificacions en terrenys amb
forts desnivells, carrers amb pendents fins al 8%,
no es respectaven les franges de protecció de 25
metres vers incendis forestal, zones verdes sota
línies d’alta tensió,..

Se’ns ha presentat un projecte constructiu que
contempla des de l’habitatge unifamiliar fins a
pisos de protecció oficial, tal i com exigeix la
llei, que podent oferir un tipus d’habitatge més
assequible a un sector de població que té poca
oferta constructiva dins del nostre municipi.
Tots i totes sabem que la nostra gent jove cada
dia ho té més difícil per adquirir habitatges
nous a uns preus congruents amb els salaris
que avui en dia es paguen, i per altra banda,
tots volem que la nostra gent, germans, fills,
avis, puguin viure a prop nostre i gaudir així de
la mateixa qualitat de vida que els hi ofereix el
nostre entorn.

Per aquestes incompatibilitats, l’Ajuntament va voler
replantejar-se la situació i admetre la nova proposta presentada per l’empresa, valorant sempre
què era el millor pels ciutadans que ara formen el
nostre poble, i per al nostre futur.
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noticies
Mercadet solidari

Homenatge a l’Arquitecte
Josep Mª Jujol i Gibert

El passat dia 20 de novembre es va organitzar un
petit mercadet a l’edifici de l’Ajuntament. Es van
poder comprar diferents objectes a preus simbòlics i els beneficis obtinguts d’aquesta iniciativa
s’entregaran a la Marató de TV3, que enguany
està destinada a les malalties mentals.

El passat 25 d’octubre, al cementiri municipal va
tenir lloc l’acte d’homenatge a l’arquitecte Josep
Mª Jujol i Gibert. L’acte el va iniciar el President
del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant
Isidre, Sr. Joan Olivé. També van intervenir el
Dr. Mn. Josep Martí i Aixela, Delegat Diocesà del
Patrimoni Artístic i Documental i Art Sacre, el Sr.
Josep Mª Jujol Jr. en representació de la família i
l’Alcaldessa dels Pallaresos Sra. Ana Mª Ramos.
L’acte va finalitzar amb una ofrena floral a càrrec del Gremi de Pagesos i de l’Ajuntament dels
Pallaresos i l’actuació de la Coral Gregal de Tarragona.

Els Pallaresos contra
la violència masclista
El passat 25 de novembre amb motiu del dia internacional contra la violència masclista es van realitzar tot un seguit d’actes de solidaritat amb aquesta
causa.
Els Pallaresos contra la violència masclista va començar amb una xerrada anomenada “La violència
de gènere, tots/es podem dir no!” a càrrec de Mar
Vergés, psicòloga del centre de Teràpia Relacional i
Familiar de Tarragona. Aquest col·loqui es va realitzar
a la sala de plens de l’Ajuntament dels Pallaresos.
A continuació es van realitzar activitats de sensibilització contra la violència masclista a la Font de la
Mina, tallers i jocs per grans i petits.
Paral·lelament s’organitzà un taller per a dones que
ens permeti treballar per millorar les competències
personals i socials per aconseguir un control sobre
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la nostra vida immediata i el nostre entorn. El termini d’inscripció va finalitzar el dia 28 de novembre.
Aquesta activitat es realitzarà al Casal Municipal els
dies 1,3,10,11,15 i
17 de desembre de 15:30 a
17:30. És una activitat totalment gratuïta.

noticies
El CEIP Sant Sebastià comença les
lligues de futbol sala i minibàsquet
Una de les escoles del nostre poble, el Ceip Sant Sebastià comença la fase prèvia a les lligues de futbol
sala i minibàsquet. En funció dels resultats obtinguts
jugaran la lliga en un grup o en un altre. El passat
cap de setmana van començar les fases prèvies per
a la classificació i posterior lliga al Ceip Sant Sebastià.
Els equips d’aquesta escola hauran de competir fins el
gener del proper any per decidir en quin grup de lliga
estan. Aquest centre disposa d’un equip benjamí femení
de minibàsquet, benjamí i aleví masculins de futbol
sala. Si voleu venir per gaudir de l’esport a l’escola,
adreceu-vos a l’AMPA per consultar els calendaris.

Sortida de la Associació
de Jubilats dels Pallaresos
L’Associació de Jubilats dels Pallaresos va realitzar
els passats dies 3 i 4 d’octubre, una sortida a Girona i Perpinyà. Les dues jornades van ser un èxit
de participació i es van realitzar diverses visites
culturals.
La sortida realitzada per l’Associació de Jubilats dels
Pallaresos a Girona i Perpinyà va ser tot un èxit.
Aquesta sortida s’ha convertit ja en una cita tradicional de dita associació. Aquests dos dies es van fer
diferents excursions: divendres al matí, casc antic de
Girona, i a la tarda traspassant la frontera francesa
per visitar Perpinyà, tornant a Figueres després, on
estava previst passar la nit. L’endemà es va tornar a
França per visitar la fortalesa de Salses, monument
de grans dimensions que va deixar a tothom bocabadat. Un dinar a Figueres va posar punt i final
a la sortida, posteriorment tornant als Pallaresos
una mica cansats, però molt satisfets de les dues
jornades passades.

A partir del proper any
2009, aquest butlletí ofereix la possibilitat de publicar espais publicitaris.
Per a més informació podeu trucar a les oficines
de l’Ajuntament.

La meteorologia va ser bona, sempre amb la presència de la tramuntana. La fotografia recull la majoria
del grup a les escales de la Catedral de Girona acompanyats de la guia que va acompanyar
l’expedició pallaresenca.
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noticies
Els judoques dels Pallaresos
triomfen al Trofeu Ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat.

Frigorífics, combis i congeladors:

El passat mes de novembre es va celebrar a Barcelona el 22è Trofeu Ciutat de l’Hospitalet. Els judoques
dels Pallaresos van obtenir un gran èxit emportant-se
el segon lloc en la classificació per equips. Aquest
campionat va acollir judoques de Barcelona, França
i Tarragona, de categoria benjamí i aleví. Dels vuit
representants dels Pallaresos, es van aconseguir sis
ors, un bronze i un meritori 5è lloc. Aquest equip
pallaresenc va ser el que més ors va guanyar, obtenint així la segona classificació per equips.

Classe A: 85 euros.
Classe A+: 105 euros.
Classe A++: 125 euros.
Rentadora i rentaplats amb classificació energètica A i eficàcia de rentat A: 85 euros.
Rentadora amb classificació energètica A,
eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 170 Wh/kg: 105 euros.
Forns amb classificació energètica A: 70
euros.
Calderes de condensació: 500 euros.
Aparells d’aire condicionat amb classificació
energètica A: 100 euros.

Beneficiaris:
Es podran acollir als ajuts regulats per
aquesta Ordre totes les persones físiques
(particulars) que facin una de les següents
substitucions en la seva llar.

Ajuts per la renovació
d’electrodomèstics

Requisits:
Es considerarà subvencionable la substitució
d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire
condicionat d’instal·lacions individuals dins
el territori català.

Segons la convocatòria publicada al DOGC,
caldrà que els electrodomèstics i aparells
d’aire condicionat siguin de categoria energètica A o superior.

És condició indispensable que l’aparell substituït sigui eliminat del mercat en el moment
d’efectuar la compra.

En el cas de les calderes, l’objecte és la
substitució de calderes domèstiques, per reduir el seu consum energètic. Caldrà que les
calderes siguin de condensació.

Per més informació podeu consultar el DOGC
núm
5255 de data 11-11.-2008
ORDRE
ECF/466/2008, de 21 d’octubre.

La quantia màxima de l’ajut serà segons
l’aparell a renovar:
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noticies
CARPA DESEMBRE 2008 GENER 2009
DESEMBRE
19 DESEMBRE
INSTAL·LACIÓ DE LA CARPA
20 DE DESEMBRE
FESTIVAL DEL TEATRE
MERCADET DE JOGUINES
27 DESEMBRE
FESTA DEL NÀSTIC
31 DE DESEMBRE
GRAN REVETLLA DE CAP D’ANY AMB L’ACTUACIÓ DE: “DES AMB SHOWMAN” I
ORQUESTA VAYVEN.
DURANT LA MITJA PART DE L’ORQUESTRA I AL FINAL DISCO MÒBIL

GENER
1 DE GENER
13H RECOLLIDA DE CARTES A CÀRREC DEL PATGE REAL
16 DE GENER
De 16:30 a 20:30 DONACIO SANG A L’AJUNTAMENT NOU
ESPECTACLES DE CULTURAS
17 GENER
16H TALLER DE GEGANTS
21:30 SOPAR DE MOTXILA
23:30 ACTUACIÓ DEL GRUP DOBLE R
DURANT LA MITJA PART DISCO MÒBIL AMB GOGOS
18 GENER
DE LES 9H A LES 14H I DE 16H A 19H COMPETICIÓ I EXHIBICIÓ JUDO

* Us anirem informant dels horaris dels actes.
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grups
GP

CiU

ICV

L’Estabilitat dona resultats

“Un petit cotxe abandonat”

El nostre municipi viu una situació inèdita
d’un temps ençà. L’estabilitat del govern,
dóna la tranquil·litat necessària per treballar i que d’aquesta feina s’obtinguin
resultats. Tota aquesta tasca diària, el
compromís, la responsabilitat a l’hora
d’afrontar qualsevol gestió municipal i la
planificació de cada una de les actuacions, són dades que ens indiquen que
aquest és el bon camí per tal d’avançar
i poder tenir millors serveis i qualitat de
vida en el futur.

Parlem d’aquest cotxe que descansa
hores i des hores a les portes de
l’Ajuntament, aquest cotxe que fa parlar i preguntar com és possible que
encara sigui al mateix lloc. El cotxe
que només és al seu lloc de nit i a
vegades fins i tot de nit ha d’absentarse per motius de feina, si com tots
sabeu estem parlant del cotxe de
l’Alcaldessa.

Lliure mercat versus intervencionisme

Aquest any comença amb la incertesa
de l’actual situació econòmica mundial que ens fa no saber quan durarà
l’estancament del sistema productiu. Hem
vist que aquells que semblaven tenir tot el
poder sota control i saber com actuar en
qualsevol moment davant el mínim imprevist, han fet figa i han demostrat que la
pressumpció és un concepte al qual moltes vegades donem un valor massa alt.

Amb aquesta metàfora volem transmetre l’esforç i la dedicació a les tasques
municipals, a aquestes persones que
critiquen que res està ben fet i que
troben “pros” a tota iniciativa, que amb
gran esforç fomentem.

En temps difícils és quan cal més cohesió,
més polítiques socials, tenir garantida la
convivència i continuar el desenvolupament econòmic amb l’impuls del sector
públic en obres i serveis. Davant la crisi
cal austeritat, però no en detriment de
la qualitat de vida de la ciutadania. El
govern pot complir tots els seus compromisos i els complirem.
Son aquestes ganes per tirar endavant,
recolzats sempre per criteris de responsabilitat i respecte per tothom les que
ens fan ser optimistes per tal d’afrontar
el futur del nostre poble. Els períodes
de prosperitat econòmica segurament fan
més fàcil la tasca de govern, però les
situacions de dificultat uneixen més i es
valoren molt més els conceptes d’interès
general.
Ens agradaria en aquestes dates festives,
fugir dels missatges de pessimisme generalitzat que ens arriben de tot arreu i fer
una crida perquè tothom, dins del seu
àmbit, treballi per a que aquesta situació
sigui reconduïda en el mínim temps possible, només des d’aquest plantejament,
s’aconseguirà canviar la tendència actual.
Finalment volem felicitar les festes a tots
els veïns i veines i desitjar-vos un bon any
2009 ple de salut i sort.
Jordi Pardo Gimeno
Claudi Domènech Bonachí
Grup Municipal Gent dels Pallaresos

El nostre grup, el grup municipal de
CiU i l’alcaldia en particular ens sentim
molt satisfets de totes les petites coses i grans reptes aconseguits, encara
que som conscients que la memòria
en positiu s’oblida moltes vegades.
Ara que la crítica general és la de “Fer
Pisos” en zones que no son ben rebuts,
hem de recordar que les accions que
es duen a terme tenen els seus motius i el seus moments, convé recordar
que sempre s’ha lluitat per la justícia
i el progrés (he d’incidir en l’IES, la
nova escombradora, les negociacions
amb Sanitat, les
bandes sonores,
l’aposta per l’ÀRE per tal d’aconseguir
mes equipaments pel nostre poble, les
“Famoses” sancions de trànsit que ens
van tenir a tots a l’expectativa de si
hauríem, en alguns casos, deixar-hi el
sou del mes).
El petit cotxe abandonat seguirà en el
seu lloc treballant per tots vosaltres i
amb les portes obertes a tothom.
Bon Nadal a tots i un esperançador
any nou.
Ana Maria Ramos Castro
Manel Gómez Porta
Grup Municipal CiU
ciu@pallaresos.cat
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Pràcticament s’ha esgotat el que molts anomenen “annus horribilis”. Aquest any ha estat
dels durs, el 2008 passarà a la història com
l’inici d’un nou model econòmic mundial. El
format capitalista que hem conegut fins ara
fa aigües, s’enfonsa en un pou d’on esperem
no torni a ressorgir mai més, veure als grans
bancs demanant ajuts públics es del tot paradigmàtic en aquesta situació i revela com
tots aquells que deien que l’Estat mai havia
de intervenir al lliure mercat són els que
ara demanem que els diners que paguem
tots i totes a través dels nostres impostos
serveixin per salvar-los de ser víctimes del
mateix capitalisme.
Des de la nostra perspectiva d’esquerres
ens preguntem per què els responsables
d’aquests desgavell econòmic no son capaços d’assumir pèrdues. Per què hem de
pagar entre tots els excessos consentits?
Han estat molts anys presentant uns resultats econòmics amb importants increments
en beneficis declarats, el més just seria que
ara assumeixin pèrdues i compensin aquells
exercicis on no es demanava ajut públic per
seduir inversors àvids de guanys ràpids. El
sistema financer mundial ha mostrat la seva
realitat “quan es fan diners l’Estat no ha de
intervenir però quan no es fan diners s’ha
de plorinyar a l’Estat per continuar la festa
capitalista”.
Molts de nosaltres hem estat engolits per
un embolcall encantador que el capitalisme sap oferir amb facilitat (bones cases,
bons cotxes, i sobre tot consum). L’objectiu
era atrapar-nos i anar ofegant-nos per fer
que la dependència al sistema fos cada cop
més vital, aquest cop el capitalisme ha collat massa i ara ningú sap què fer. No voldríem semblar uns arrogants donant lliçons
de com s’han de gestionar els països, però
estem convençuts que hem de reinventar el
futur del model econòmic, que el consum no
ens faci dependre tant dels diners perquè
això ens fa esclaus del capitalisme.
Fa uns mesos un il·lustre convidat del nostre municipi, el Sr. Sydney Possuelo, ens
explicava com la mastodòntica indústria fustera malmetia la selva amazònica per tal
d’obtenir beneficis, tot es resumia en això:
beneficis econòmics, l’avarícia sotmet el benestar de tots amb total impunitat. Fem una
crida a fer més polítiques socials, exigim
més implicació dels governs en la quotidianitat de les persones. Insistim en habitatges a
preus raonables, defugim l’elitisme, som contraris als xalets d’alt “estànding” i bestieses
similars per diferenciar les classes socials.
Creiem en l’ensenyament públic, la sanitat
pública, en un servei de transport públic,
en habitatge públic. Per això us animem
a somiar que un nou món, més just i més
solidari és possible.
Salut i que sigueu feliços aquest nou any
2009.
Inmaculada Sánchez
Carles Vidaller
Grup municipal d’ICV

municipals
PSC
El grup de PSC, segueix mantenintse en la mateixa línia de sempre,
dient les coses clares a vosaltres,
els habitants dels Pallaresos.
Començarem per aclarir uns quants
aspectes.
Els escrits de la revista municipal,
haurien de servir de plataforma per
a la informació. No per demanar la
dimissió de cap regidor. No s’ha
d’utilitzar per a insults ni manipulacions polítiques. Els regidors del
PSC, demanem respecte, ja estem
farts de tanta demagògia, sembla
que aquesta paraula és la preferida
del plens. Ja n’hi ha prou d’insults,
prou de tanta manca de respecte.
Com ja escrivíem a l’anterior revista cal ser persones responsables i
serioses. Els regidors del PSC, demanem mes informació i treballar
tots junts per portar el poble dels
Pallaresos cap endavant. Perquè
som 11 regidors, no sols 6, desitjo
que els meus companys d’oposició
estiguin d’acord amb nosaltres, som
11 regidors no ho oblidin mai.
Aclarit això, els volem preguntar a
l’equip de governs sobre el SAU-5.
Han escoltat els veïns de Pallaresos Park? Quina solució han donat
sobre la disconformitat dels veïns
al nou projecte de urbanització? Al
nostre entendre, els veïns de Pallaresos Park rebutgen el projecte de
urbanització que es va aprovar en
el ple de dia 6/11/2008 amb sis
vots a favor i cinc en contra.
Realment han comptat amb ells?
Des del PSC demanem que els escoltin, tenen molt a dir.
Aprofitem pe felicitar-vos les festes
de NADAL tan properes.

ADMC

pp

Què fem a l’ajuntament?

QUO VADIS
ELS PALLARESOS

Treballant en la dinàmica d’oposició constructiva,
que no es limiti a la crítica per la crítica, des del
nostre grup municipal.
Primer: HEM APROVAT totes aquestes iniciatives
que suposàvem un avenç pel nostre municipi.
D’aquesta manera, entre altres.
1.- Vàrem votar a favor de l’acord d’aprovació
de la documentació per la construcció d’un Polisportiu cobert.
2.- Vàrem ratificar l’aprovació inicial del projecte
bàsic i executiu de l’escola bressol dels Pallaresos, per tal de tirar endavant el projecte.
3.- Vàrem donar suport perquè es pugui aprovar l’acord entre l’ACA i l’Ajuntament, acord
d’acceptació i concessió de subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la connexió
del dipòsit de Pallaresos Park amb la xarxa del
CAT.
Segon: ENS HEM OPOSAT a aquelles propostes
que no considerem adequades al nostre ideari,
entre altres:
1.- Votant en contra de les propostes per fer
“macro” urbanitzacions, ja que nosaltres defensem que Els Pallaresos ha de mantenir l’esperit
de poble i ha de créixer amb sentit comú, per
evitar ser “encara més” un poble dormitori.
2.- Votant en contra de la proposta de la pujada d’impostos com l’IBI o de qualsevol impost
que gravi directament als nostres veïns per l’any
2009, perquè considerem que en una situació de
crisi econòmica com la que s’està patint a nivell
mundial, s’ha d’ajudar als veïns i no incrementar
més la pressió fiscal a les famílies.
Tercer: HEM
APORTAT PROPOSTES A
L’AJUNTAMENT, entre d’altres:
1.- En relació a la Participació Ciutadana creiem
que el projectes que es duguin a terme a Els
Pallaresos han de comptar amb l’escolta i la
voluntat dels veïns i veïnes.
2.- Hem proposat, que l’Ajuntament demani al
Servei de Correus que solucioni els problemes
que patim ja sigui pel minúscul horari d’obertura
com per la demora amb la correspondència.
3.- Hem suggerit a l’equip de govern que la recollida de les escombraries sigui a unes hores més
adients ja que abans de les vuit del matí ocasiona moltes molèsties pel soroll que produeixen
els contenidors al fer el buidat, i així facilitar el
descans del nostres veïns.
4.- Hem demanat en repetides ocasions, que
es substitueixi la barana que uneix l’Ajuntament
amb la pista poliesportiva, ja que no compleix la
normativa en seguretat i comporta un risc pels
nostres infants.
5.- Constantment hem demanat que s’incideixi
més en la neteja dels nostres carrers ja que hem
patit durant l’últim any una deixadesa impròpia
dels temps en que vivim.

GRÀCIES DES DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC

I finalment en relació a les discrepàncies que
tenim amb l’equip de govern, remarcar que bàsicament són per la manca d’informació que rep
el nostre regidor, ja que només intenta treballar
pel bé del municipi, procurant aportar un altre
punt de vista, però sempre amb l’única finalitat
de treballar pels Pallaresos.

MARIA JESUS CORONADO
JULIAN OLLER

Grupo Municipal de ADMC Els Pallaresos
E-mail: elspallaresos@admc.es
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En el pleno municipal del día 13 de marzo
la Alcaldía presentó para su aprobación
el Acuerdo de Aprobación inicial de la
Modificación Puntual núm. 8 de las NNSS,
SAU 5. Este acuerdo se aprobó con ocho
votos a favor y tres en contra. El concejal
del Partido Popular votó en contra.
En el pleno del 8 de mayo el Partido
Popular presentó una moción para anular
y dejar sin efectos dicho acuerdo, fue
rechazado con siete votos en contra, tres
a favor y una abstención.
Esta modificación contempla diferentes
cambios urbanísticos en una zona colindante a la Urbanización Pallaresos Park.
Entre otras cosas pasar de una densidad
máxima de 130 viviendas a 220 sin variar los límites del sector, incorporar otras
tipologías de edificios, calificando parte
de estas viviendas de protección oficial, y
pasar de una población prevista, que iría
a vivir en esta zona, de unos 390 a 660
vecinos aproximadamente.
El Grupo Municipal del PP no está en
contra de las viviendas protegidas, todo
lo contrario, se debe facilitar el acceso
a la vivienda a todas aquellas personas
y familias desprotegidas y con recursos
económicos muy ajustados. Pero estamos
convencidos de que con las 1.131 viviendas del ARE los Pallaresos-Tarragona, programadas por la Generalitat, de las cuales
el 50% seran protegidas, ya es suficiente.
Las personas y las familias que hemos decidido vivir en Els Pallaresos hemos apostado por un equilibrio entre naturaleza,
urbanismo y disfrutar de las tradiciones y
patrimonio de nuestro pueblo. Romper con
el equilibrio de estilo de vida y de bienestar obliga al Ayuntamiento a informar más
a los vecinos y favorecer la participación
de la ciudadanía y de la red social del
municipio.
Las vecinas y vecinos de los Pallaresos
tenemos derecho a participar y decidir
nuestro futuro.
Felices Fiestas navideñas y próspero año
2009.

Jaime J. Vidal Guiamets
Partido Popular de Cataluña
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AIP
Créixer per créixer o créixer amb visió de futur?. Aquesta és una pregunta que segurament
s’hauria de fer mes d’un dels nostres governants i que, de ben segur, no s’han fet. Perquè
diem això és ben senzill. L’actual equip de
govern vol crear un altre poble a un quilòmetre
dels Pallaresos que avui per avui es diu SAU-5.
No és ficció el que estic dient, és una veritat
que si no l’aturem serà realitat ben aviat i,
sota el nostre parer, tan a curt com a llarg
termini portarà mes inconvenients que no pas
avantatges pels habitants del nostre municipi.
Des d’AIP estem en desacord amb aquest model d’urbanització per raons tan simples com
les següents: crear una massa d’edificacions
(pisos) ja sigui de protecció oficial o no, tant
allunyats del poble, comporta una sèrie de despeses importantíssimes per les arques municipals. També és cert que aportarà mes ingressos
amb impostos, però si examinem detalladament
els pros i els contres, fàcilment trobarem molts
inconvenients. El volum del tràfic de vehicles
augmentarà una barbaritat (increment del perill),
tenir uns locals comercials tan allunyats del poble, no reportarà un bon servei pels veïns més
al contrari, segurament ens portarà d’altres que
potser no comparteixen els nostres costums, i
un llarg etcètera. En definitiva, la qualitat de
vida a la que estem acostumats patirà una
forta davallada.
A A.I.P., volem que el nostre poble creixi, volem
que els nostres fills puguin quedar-se a viure a
prop nostre, però el model de creixement que
nosaltres volem passa per créixer des del nucli
del poble cap a les afores. Els models que en
el seu dia varen fer d’aquest municipi un poble
extens, avui no són viables. Volem acostar els
serveis als veïns, volem reduir costos, per tant,
portar serveis cap a una nova urbanització, a
dia d’avui, no és precisament reduir costos.
Aquest equip de govern ha fet una aposta molt
forta amb els pressupostos d’enguany reduint
uns impostos i augmentant-ne uns altres , esperem que els surtin be els números, però de
cara al futur pot ser que tinguem, si no surten
be, un altre cop el mateix problema que vàrem
tenir amb la brossa. Nosaltres volem creure en
aquest números, recolzem la unitat d’esforços,
però així com en el seu dia vàrem advertir
d’aquest perill, avui els hi diem, “Compte, aquest
model de urbanització no és bo de cara al
futur”.

L AJUNTAMENT
DELS PALLARESOS
US DESITJA
UNES BONES FESTES DE NADAL

Lluitarem per fer mes agradable i confortable
el nostre poble, lluitarem per que els nostres
fills puguin decidir quedar-se al nostre costat
amb habitatges assequibles a les seves butxaques, lluitarem pel benestar dels nostres veïns,
però sense que això resti qualitat de vida als
habitants dels Pallaresos. Per tot allò exposat
anteriorment “Diem no a aquest model de urbanització”.
S’acosten dies de festa, s’acosten dies per gaudir amb la família i amics, des d’ A.I.P. us
volem desitjar unes Bones Festes de Nadal.
Xavier Marcos Tuebols
Regidor d’A.I.P.
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l’entrevista
ENTREVISTA JOSEP Mª JUJOL JR.
DIRECTOR DE L’ARXIU JUJOL
Com va fer cap als Pallaresos Josep Maria
Jujol?
Un vincle d’amistat amb la família Solé va portar al 1915 Josep Maria Jujol al municipi dels
Pallaresos, una vegada aquí les germanes Bofarull, que tenien que fer unes obres a casa
seva, hi van confiar. El que havia de ser una
simple reforma de la casa Bofarull es va convertir en la restauració de la façana de la part
porterior , van fer el torratge i molts projectes
en tota la casa. Passat un temps Jujol no va
deixar de treballar en el municipi.
La vinculació amb Els Pallaresos va donar peu
a d’altres obres com: l’Ajuntament i les escoles, reformes a la Casa Solé, reforma de la
casa d’Emilia Fortuny, Sagrari i Altars laterals
de l’església.
Què forma l’arxiu?
S’ha de tenir clar que Jujol era Arquitecte
però realment era un artista, era un gran dibuixant, un bon pintor, era escultor, professor
d’escultura a l’escola del Treball de Barcelona,
era serrallista, a l’arxiu hi ha una mica de tot,
es a dir, la recopilació de la trajectòria de toda
la vida de l’Artista Josep Maria Jujol amb un
conjunt d’escultures, reculls de premsa, diapositives..., tot el que s’ha pogut anar recopilant a
casa. També va fer mobles, però moltes obres
no estan catalogades i per tant, no estan reconegudes. Es pot dir que era realment un artista,
l’únic que no dominava era l’art de la música.
En quin estat es trobem les obres de
Jujol?
N’hi ha de totes maneres, n’hi ha que han
desaparegut però bàsicament es poden separar en dos grups, l’obra civil i l’obra religiosa.
L’obra civil estava concentrada a Sant Joan
d’Espí, ja que havia estat arquitecte municipal
encara que també va treballar a Barcelona
i a la Casa Ximenis de Tarragona. En canvi

l’obra religiosa està centrada en el camp de
Tarragona, Gremi de Pagesos, Sant Francesc de
Tarragona, parròquia de Constantí, parròquia
dels Pallaresos, l’hermita de Vallmoll, l’hermita
de Montferri (obra postuma) i l’extraordinària
església de Vistabella obra integrament seva,
però ara Jujol està de moda i la seva obra
s’intenta restaurar o bé manterir.
Que li va semblar l’homenatge fet a Jujol
des de l’Ajuntament?
Molt bé, va quedar brillant, va deixar molt bon
gust a tothom, en resum perfecte.
Per acabar formuli un desig.
Un desig, que Jujol quedi immortalitzat als Pallaresos amb un museu o casa-arxiu-museu per
tal que el públic internacional puguin venir als
Pallaresos, i visitar i estudiar a Jujol. Aquest és
el meu desig, el de les meves germanes i de
el de tota la família Jujol.
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Sopar de Gala · Orquestra en directe · Campanades i raïm de la sort
Bossa cotilló · Xocolata amb xurros
A l’envelat ubicat a la pista poliesportiva del poble

SOPAR i COTILLÓ
Menú adult
Menú infantil
ENTRADA COTILLÓ
(a partir de les 00.30h)

90€
45€
30€

Venda de tiquets a les oficines de
l’Ajuntament del 9 al 22 de desembre

A partir del proper any 2009, aquest butlletí ofereix la possibilitat
de publicar espais publicitaris. Per a més informació podeu trucar
a les oficines de l’Ajuntament.

