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SalutacióBenvolgudes Paülsenques i Paülsencs, 
Escric aquestes línies desitjant que arribin vacunes per a tothom, que 
es puguin posar i que puguem sortir d’este malson que portem vivint el 
darrer any. La Covid-19 segueix entre nosaltres i no podem abaixar la 
guàrdia els mesos que venen. El coronavirus continua contagiant a gent 
de tot el món i al poble ens va afectar molt al gener, vam tenir unes 
setmanes dures i complicades, no recordo res igual com a alcalde. Per 
sort es va actuar ràpidament, es va fer un cribratge massiu en menys de 
48h i això ens va permetre controlar la situació més ràpid del previst i 
que no es compliqués més del que ja ho va fer. L’únic positiu de llavors 
és que la gent que es va contagiar durant aquelles setmanes al poble 
estan a casa, això és la millor notícia i la realment important.
I la vida és dura, però segueix i hem de mirar endavant. Avui fa una 
setmana que es va fer la cursa Trencacims, només es va poder realitzar 
una de les quatre modalitats previstes (era el que ens permetia el 
PROCICAT), i hem d’estar contents de com va anar i de l’evolució a 
posteriori. Era important poder tornar a organitzar un acte multitudinari 
(entre gent corrent, organització i acompanyants van venir més de 400 
persones al municipi), amb les mesures de seguretat indicades, com 
sempre pel PROCICAT, i veure que es pot fer i que va bé si així es fa. 
Aviat vindrà la cirera i això ens serveix d’exemple. Al poble hem de 
seguir fent activitats, adaptant-nos a la realitat, però recuperant a poc 
a poc el que es feia, evidentment, amb les indicacions i mesures que ens diguin.
Un altre tema important estos darrers dies ha estat la gravació del programa “El Foraster”, que s’emetrà a 
la tardor sobre el nostre poble. Era una cosa que estàvem treballant des de feia més de dos anys i que este 
2021 serà una realitat. La veritat és que estic molt content i és una gran satisfacció veure la implicació 
de la gent aquests tres dies de gravació: col·laborant, xalant i sobretot, recuperant aquella alegria que ens 
caracteritza. Hem posat i seguirem posant un altre cop el poble en boca de tothom per coses bones com ho 
són la Trencacims i com ho serà el programa “El Foraster”. Espero que sigui un impuls pel poble, ja que 
la repercussió que té és molt gran, és el programa que té més quota de pantalla a la seva franja horària 
al nostre país. El capítol té una durada de quasi una hora i que si haguérem de pagar el cost d’aquesta 
publicitat...no tindríem prou diners, però Paüls no paguem res ni a la productora ni a TV3 per fer-lo. Només 
assumirem el cost de l’allotjament els dies de realitzar-lo. El divendres 9 d’abril a la tarda es gravarà el 
monòleg al Casal i llavors ja estarà tot fet, només quedarà desitjar que quedi molt bé. 
Pel que fa a les obres ja s’han acabat les actuacions executades a diversos trams de carrers: Placeta, 
Serrall, Sant Roc i Sant Fabià. Una actuació important perquè hem donat solució a problemes històrics 
de filtracions d’aigua a una zona àmplia del poble. Ara, entre abril i maig, acabarem el punt de càrrega de 
vehicles elèctrics. A més, iniciarem les obres del mur del carrer Sant Roc i el canvi de tota la barana, i per 
últim, també la transformació de la zona de les escoles, tot un projecte de millora de l’espai.
Pel que fa a nivell turístic, el Parc Natural ha tornat a obrir el punt d’informació turística per Setmana Santa 
i que continuarà a l’estiu, una molt bona notícia que segueixi aquesta aposta per Paüls, que es ve fent 
els darrers cinc anys. Cal recordar que és el Parc qui assumeix tot el cost de la contractació del personal.
I de cara a l’estiu, esperem que al juny es pugui poder tornar a obrir el Bar de la Cooperativa, ja que el 
passat mes de març es va rescindir el contracte de mutu acord. El darrer any ha estat molt dur pel sector, 
d’ençà que el 14 de març del 2020 va començar la pandèmia han patit molt, és per això que s’ha fet tot 
el possible per ajudar-los, igual que a l’Alberg, de fet moltes mensualitats no se’ls han cobrat. Ben aviat es 
traurà la licitació i la gent que vulgui podrà presentar ofertes per obrir-lo. 
I pel que fa als actes i festes, anirem recuperant les pròximes setmanes els esdeveniments en funció de 
l’evolució de la pandèmia. També, tot i que queda molt lluny i cal veure com va tot, si es poden fer festes 
majors faríem actes entre el 13 i el 17 d’agost. Relacionat amb aquest tema, el dissabte 27 de març es 
va fer una prova pilot al Palau Sant Jordi, es va realitzar el primer concert massiu en pandèmia: 5.000 
persones ballant, amb mascareta FFP2, sense distància de seguretat i a l’interior d’un local. Important 
veure’n l’evolució, ja que pot marcar un abans i un després i segur que condiciona l’estiu. I per un poble 
com el nostre, on hi ha molta gent vinculada al món de la cultura, cal desitjar que tot vagi bé i que els 
resultats siguin bons. 
Res més, només desitjar una bona Pasqua i salut per a tothom! 

El vostre alcalde, 
Enric Adell Moragrega
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SESSIÓ: SESSIÓ DE PLE ORDINÀRIA DE 30 DE 
SETEMBRE DE 2020.
ENS: AJUNTAMENT DE PAÜLS
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Enric Adell Moragrega
Secretari/ària: Pere Sanmartí Millan
 Dia: 30 de setembre de 2020
Hora d’inici: 19:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM) 
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)
Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

ACORDS
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.

1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 62 AL NÚM. 96 DE 
2020 Es dona compte, en compliment de l’article 
42 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de les 
resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 62 al 
núm. 96 de 2020, amb un total de 35.

2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES 
DE GOVERN.

De data 15-01-2020 fins al 19-09-2020

3. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES 
COMISSIONS DE PRESIDÈNCIA.

De data 29-01-2020 fins al 26-08-2020

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE 
MOROSITAT. 

La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient 
per informar de la morositat anual de l’ exercici 2019.
En conseqüència, es proposa, iniciar l’expedient per 
informar de la morositat anual, i encarregar a l’Àrea de 
Tresoreria l’elaboració dels documents.

5. DONAR COMPTE DEL PLA D’AJUST DEL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2020.

Informe de la Intervenció sobre el compliment  del Pla 
d’Ajust de l’Ajuntament de Paüls, aprovat en data 14 de 
juny de 2012.

6. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE 
CONTROL DE FINANCER.

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 
2019

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

8. APROVACIÓ, SI   ESCAU,   DE   LES   BASES   
REGULADORES   PER   AJUDES   PER COMBATRE 
LA CRISIS DEL COVID-19.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE 
CARÀCTER LOCAL.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT.

El Sr. Alcalde explica el punt al Ple.
Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.
Conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit 
i l’ajuntament de paüls sobre l’assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de 
circulació en vies urbanes.

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
DE LA TAXA REGULADORA DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 

13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SUPORT DE 
L’AJUNTAMENT DE PAÜLS AL PROJECTE 7   
COMARQUES.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 
Atès que l’Ajuntament de Paüls està implicat en el 
creixement de la comarca així i molt especialment en el 
creixement de Paüls.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre està 
impulsant el projecte Baix Ebre Avant conjuntament 
amb els Ajuntaments i les Emds del Baix Ebre en el marc 
del projecte “Treball a les 7 Comarques”.
  Atès que l’Ajuntament coneix aquest projecte i està 
interessat en seguir participant-hi.

14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB 
EL CONSELL COMARCAL PER AL DISPOSITIU 
D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 
L’Ajuntament de Paüls està implicat en ajudar als 
habitants del municipi en el seu  procés d’inserció al 
món laboral.

15. PRECS I PREGUNTES. 
Sense precs ni preguntes.
Secretari Interventor
Alcalde President 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE DE 
4 DE NOVEMBRE DE 2020. ENS: AJUNTAMENT DE 
PAÜLS
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Enric Adell Moragrega
Secretari/ària: Pere Sanmartí Millan 
Dia: 4 de novembre de 2020
Hora d’inici: 19:15
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
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Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)
Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

ACORDS
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 

SESSIÓ.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES 

REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA  
SUBVENCIONS DE FOMENT PER A PAL·LIAR ELS 
EFECTES DEL COVID19 A PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 

PRESENTADA PEL GRUP PER PAÜLS-ACORD 
MUNICIPAL, EN DEFENSA DE LA LLENGUA 
CATALANA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua 
catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres 
denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments 
normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans 
de les comunitats autònomes on aquesta llengua és 
oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties 
aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament 
i oficial la unitat de la llengua catalana, a corregir els 
serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a 
vetllar perquè cap institució pública o empresa privada 
de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic 
català en la seva activitat.
4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat 
de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, 
al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes 
Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i 
al Senat.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 

PRESENTADA PEL GRUP PER PAÜLS-ACORD 
MUNICIPAL, EN REBUIG DE LA LLEI ESTATAL DE 
BOMBERS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers 
estatal perquè suposa una clara invasió de competències.
• Demanar al govern espanyol la retirada de les 

iniciatives “Proyecto de acuerdo del consejo de 
ministros por el que se aprueba el Plan estatal General 
de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de 
Ley de coordinación de los Servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamentos en el marco del 
sistema nacional de protección civil”.

• Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia 
i competències territorials per desenvolupar el seu 
propi model d’emergències.

• Demanar a tots els diputats i diputades catalans que 
votin en contra dels textos en totes les fases del debat 

parlamentari.
• Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals 

i voluntaris i les persones que treballen en el sector de 
les emergències per la feina que realitzen, sovint amb 
condicions extremes.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PEL GRUP PER PAÜLS-ACORD 
MUNICIPAL, PER A LA REORIENTACIÓ DE LA 
NOVA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Recentment, i després d’un intens debat des del juny 
2018, el Parlament Europeu ha aprovat el que serà la nova 
política europea en matèria d’agricultura i el resultat no 
podria ser més preocupant.
Per tots aquests motius, el grup Per Paüls-Acord 
Municipal, proposa al Ple l’adopció dels següents
Primer.- Demanar a la Comissió Europea un canvi per 
orientar la PAC a favor de les explotacions familiars 
professionals que són les que gestionen i mantenen el 
territori i l’equilibri territorial.
Segon.- Demanar de manera que s’incentivin  pràctiques 
agràries més respectuoses amb el medi ambient.
Tercer.- Mantenir el suport a les explotacions familiars a 
través d’una PAC. 

SESSIÓ: PLE EXTRAORDINARI 20-11-2020
ENS: AJUNTAMENT DE PAÜLS
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Enric Adell Moragrega
Secretari/ària: Pere Sanmartí Millan
 Dia: 25 de novembre de 2020
Hora d’inici: 18:30
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
 Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)
Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

ACORDS
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 

2019
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte 
General del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta 
corporació.
En sessió de data 1 de juliol de 2020 la comissió Especial 
de Comptes va informar favorablement al compte 
general.
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2019.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, 



6

vida municipal
Pasqua 2021

esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2019, 
a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE 
PAÜLS EN ELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
L’Ajuntament de Paüls li correspon crear i gestionar els 
serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 
altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent.
Primer. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Ebre en matèria de serveis socials, polítiques de 
joventut i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat: plans locals de joventut.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del 
Baix Ebre.
Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui 
menester al senyor Alcalde per a la signatura d’aquest 
conveni així com de les actuacions que se’n puguin 
derivar del mateix.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OPERACIÓ DE 

COMPTE DE CRÈDIT PER NECESSITATS DE 
TRESORERIA

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 
El desfasament en la recaptació dels ingressos i en 
el pagament de les despeses determina la manca de 
liquiditat temporal en la tresoreria, per la qual cosa, 
per fer efectius els pagaments ineludibles contemplats 
en el pla de tresoreria i complir amb el període mig de 
pagament es fa necessari concertar una operació de 
tresoreria.
Vistes les propostes presentades per les diferents entitats 
bancàries i els informes de la secretaria intervenció 
municipal, s’acorda l’operació amb Caixabank.

4. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM 116/2020 DE 
DATA 2 DE JUNY DE 2020 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE 
TARRAGONA, EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 
482/2017, INTERPOSAT PER LA SRA. R.A.C.G. 
CONTRA L’AJUNTAMENT DE PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
1. Executar en els seus mateixos termes la Sentència 

núm. 116/2020 dictada en data 2 de juny de 2020 pel 
Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona.

2. Comunicar-ho al Jutjat contenciós administratiu 
núm. 2 de Tarragona per al seu coneixement.

SESSIÓ: PLE EXTRAORDINARI 04-12-2020
Ens: Ajuntament de Paüls Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Enric Adell Moragrega
Secretari/ària: Pere Sanmartí Millan
Dia: 4 de desembre de 2020
Hora d’inici: 13:00
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
 Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)
Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

ACORDS
1. APROVACIÓ, SI   ESCAU,   DEL   CONVENI   AMB   

EL   CONSELL   COMARCAL   PER L’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA AL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 
Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal 
del Baix Ebre ha estat el suport econòmic a les Escoles 
Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa 
en la presència en el Programa d’Actuació Comarcal.
Primer. Aprovar el conveni que es relaciona de forma 
annexa amb el Consell Comarcal del Baix Ebre en 
matèria d’atorgament de subvenció directa per destinar-
la al finançament de l’ escola municipal de música
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del 
Baix Ebre.
Tercer. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui 
menester al senyor Alcalde per a la signatura d’aquest 
conveni així com de les actuacions que se’n puguin 
derivar del mateix.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 
GENERAL 2021

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per 
a l’exercici 2021 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del 
deute públic; el qual, consta resumit per capítols.
Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per 
l’Ajuntament, per import de 1.060.309,82 €
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal 
de l’Ajuntament segons el document que consta a 
l’expedient.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la 
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran 
presentar-hi reclamacions.
Cinquè. Exposar al públic la plantilla de personal 
aprovada pel termini de 15 dies als efectes de presentació, 
si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es 
publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’ aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DE SUPORT A 
LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE 
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA 
“BÉ ESSENCIAL”

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
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TEMPORAL DE NEU I FRED
El final del 2020 i el començament del 2021 va portar 
previsions de fred i neu. Des de l’Ajuntament es van 
prendre totes les precaucions necessàries per garantir la 
circulació dels veïns i veïnes, per a què no ens quedéssim 
aïllats pel temporal de neu. 

Per sort no es va produir un temporal molt fort, però 
igualment el poble es va despertar ben blanc per la neu. 
En aquesta ocasió no es van produir danys per la nevada 
i la carretera va estar transitable en poques hores, 
gràcies a la col·laboració de la brigada de la Diputació 
de Tarragona que va garantir el bon estat de la carretera 
de Paüls a Xerta amb la seva ràpida actuació. I també 

gràcies a la brigada municipal que havia repartit sal per 
tots els accessos al poble, el trànsit de vehicles i persones 
es va restituir ràpidament.

AFECTACIÓ COVID AL MUNICIPI
La situació de Paüls en les primeres onades de la 
pandèmia havia estat privilegiada, ja que gairebé no 
havíem tingut afectats. Malauradament, a principis del 
2021, la situació va canviar dràsticament fins al punt de 
passar a ser un dels pobles amb un índex més elevat de 
tot Catalunya. Després de conèixer els primers casos al 
poble, el 5 de gener, i veure l’evolució les següents 48h i 
als llocs on afectava, es va treballar ràpidament per poder 
realitzar un cribratge massiu per tal de poder determinar 
en quin punt d’infecció ens trobàvem al nostre poble. 
El treball va ser intens i dur, però la resposta de sanitat 
va ser rapidíssima també. Gràcies a això segurament 
la cosa no va ser molt pitjor. I el dia 8 de gener es va 
realitzar el cribratge massiu al casal. Es van realitzar un 
total de 388 proves: 35 proves d’antígens al consultori 
mèdic, dels quals van sortir 5 positius, i 353 proves de 
PCR al casal, dels quals 23 van sortir positius. Això va 
comportar que de cop ens trobéssim amb gairebé 70 
positius al poble, elevant moltíssim l’índex de risc. La 
situació al poble va passar a ser notícia arreu del territori, 
ja que teníem gairebé la meitat de la població confinada 
a casa seva, amb tota la problemàtica que comporta 
aquesta situació. Des de l’Ajuntament es va posar en 
marxa tot un dispositiu per poder ajudar totes aquestes 
famílies: repartiment a domicili de productes de primera 
necessitat (menjar, medicines, butà, ...); ampliació de 
l’horari d’atenció al públic, passant a ser al matí i a la 
tarda tots els dies; adaptació de la recollida de la brossa 
per a les cases confinades; tancament de tots els negocis 
que no fossin de primera necessitat, serveis mínims a 

l’escola, llar d’infants i escola de música. Es va suspendre 
tota activitat que no fos imprescindible al municipi. 
Malgrat que part dels treballadors de la brigada també es 
van veure afectats i van estar en aïllament, es van portar 
a terme igualment totes aquestes actuacions d’ajuda. 
També tots els comerços i altres veïns no afectats es 
van bolcar en ajudar per fer-los arribar els productes de 
primera necessitat i cobrir tot el que els pogués fer falta. 
Bars i restaurants van tancar el seu negoci, col·laborant 
així a frenar els contagis. Volem agrair a tothom la seva 
ajuda. Es van viure moments de tensió i nerviosisme 
perquè la situació era molt incerta i complicada, no se 
sabia com afectaria les persones ni tampoc la gravetat 
de la situació, però gràcies a les mesures adoptades 
i que la gent va extremar les precaucions: distància, 
mascareta, rentat freqüent de mans, ventilació... en poc 
temps es va poder estabilitzar la situació. Però quan la 
situació ja semblava estar sota control, ja que tots els 
positius s’estaven produint a cases on ja estava la gent 
confinada, es va tornar a tenir un moment crític que 
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ens va preocupar molt, ja que entre el dijous 21 i el 
divendres 22 de gener vam tenir 7 positius de 4 cases 
diferents (per veure la magnitud i situar en context, dir 
que a l’inici del brot del poble, 5 i 6 de gener, llavors vam 
tenir 6 positius de 4 cases en 2 dies). Es va tornar a fer 
un cribratge, quasi massiu, al Casal als xiquets i xiquetes 
i mestres de l’escola. La preocupació era gran perquè a 
l’escola i/o famílies amb nens i nenes gairebé no havien 
tingut positius, per tant la cosa es podia complicar un 
altre cop. Per sort, la gent portava dies fent les coses bé: 
sense dinars multitudinaris, extremant les precaucions 
amb mascareta en interiors i exteriors, respectant la 
distància...sumat a les mesures adoptades pel consistori, 
la cosa no va anar a més i es va controlar.
Les dades d’aquests dos moments i posterior evolució 
son significatives:
- Entre el 5 i 6 de gener: 6 positius. 8 dies després, del 7 a 
14 gener, 84 positius.
- Entre el 21 i 22 de gener: 7 positius. 8 dies després, del 
23 al 30 gener, 6 positius.
El virus va venir molt ràpid, però fent les coses bé, també 
hi  pot marxar. Segons la informació que es disposa molt 
probablement els primers casos van arribar al poble 
entre el 29 de desembre i l’1 de gener. Després el virus 
va tenir un creixement relatiu entre l’1 i 2 de gener i una 
fase exponencial per diferents domicilis entre el 3 i el 5 

de gener per una suma de factors i variables diferents. 
Dit això és important destacar que quan es van avisar 
dels primers casos per part de l’ajuntament el 5 de gener 
(a través dels canals oficials de facebook i ebando), deu 
dies després ja quasi no teníem positius nous. I això no és 
un tema menor, ja que quan més positius o més ben dit, 
quan més gent teníem contagiada al poble, molta sense 
saber-ho i fent vida normal, és quan menys contagis 
nous vam tenir. El motiu va ser que tots vam extremar 
les precaucions dins i fora de casa des del 5 a la tarda. 
Després va venir una situació complicada i dura, però 
que vam superar gràcies al treball, esforç i col·laboració 
de la gent del poble. Explicat això, el més important 
realment és que tota la gent que es va contagiar llavors 
del poble ja està a casa.
Els mesos de febrer i març hem continuat tenint casos, 
però de moment controlats. Avui la situació al poble és 
molt millor, tot i que encara tenim algun cas positiu. La 
setmana passada es va fer la cursa de muntanya i van 
venir 300 corredors/es i tots els seus acompanyants, 
prova de foc de cara a les properes festes que s’organitzin. 
És un exemple de que si es fan les coses bé es poden 
fer actes multitudinaris. I de cara als propers dies, 
l’important és seguir les indicacions i sobretot extremar 
les precaucions: mascareta, distància, rentat freqüent de 
mans i ventilació en espais interiors.

El diumenge 14 de febrer van tenir lloc les eleccions 
al Parlament de Catalunya. Aquestes eleccions eren 
conseqüència de la inhabilitació del President Torra 
per no haver despenjat una pancarta a l’edifici de la 
Generalitat. La data de les eleccions va causar molta 
controvèrsia ja que ens trobàvem en plena tercera onada 
de la COVID-19. Tot i que la Generalitat va intentar 
posposar la data, la Junta Electoral va considerar que no 
era possible i que per tant s’havien de realitzar.
Vist tot això l’Ajuntament va haver de prendre una sèrie 
de mesures excepcionals per tal de garantir la seguretat 
de tots els votants així com dels membres de la mesa. 
Per això es va decidir canviar el lloc de votació per tal 
de fer tot el procés més segur. Per una part no es posava 
en perill l’escola, ja que al dia següent de, les eleccions 
hi havia classe. Per altra part la possibilitat de realitzar 
la votació al Casal oferia un espai amb més i millor 
ventilació ja que hi ha més finestres així com uns sostres 
més alts que a l’escola.
A més a més, es va establir un circuit de votació amb llocs 
diferenciats d’entrada i sortida per a facilitar la circulació. 
Els votants entraven d’un en un prèvia comprovació 
que portaven mascareta i que s’haguessin posat gel 
hidroalcohòlic a les mans. Als membres de la mesa i a 
tot el personal que va treballar el dia de les eleccions 
l’Ajuntament els va proporcionar tot el material necessari 
per a la seva seguretat, anant més enllà dels mínims 
requerits per la Generalitat. Finalment, l’Ajuntament 
els va oferir, a posteriori, també a tota la gent que va 
treballar tests d’antígens, ja que la Generalitat només es 
feia càrrec del tests realitzat als membres de la mesa amb 

anterioritat a les eleccions. 
La participació va baixar a nivell de Catalunya i Paüls no 
en va ser una excepció. L’ombra de la COVID juntament 
amb el mal dia que va fer no va fomentar que la gent anés 
a exercir el seu dret de vot. Del total dels 448 censats van 
votar 255. Els resultats van ser els següents:
- Esquerra Republicana de Catalunya guanya les 
eleccions al poble amb 119 vots.

- Partit dels Socialistes de Catalunya 47
- Junts per Catalunya 41
- Pdecat 11
- CUP 10
- VOX 8
- PP 4  
- En Comú Podem 4
- Som Terres de l’Ebre 1
- Primàries 1 
- Vots en blanc 5 
- Vots Nuls 4

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
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Un dels actes que també es va veure afectat per la 
pandèmia de la COVID va ser la celebració de les 
comunions. 

Quan s’havien de fer al mes de maig, es van haver de 
cancel·lar perquè estàvem en ple confinament, sense 
poder sortir dels nostres domicilis. Es va decidir que 
s’aplaçarien fins que es normalitzés la situació.

Finalment, el dia 18 d’octubre, es va poder realitzar 
la cerimònia, amb la màxima de normalitat possible 
dintre de totes les limitacions d’aforaments, reunions 
personals, etc. L’important era que els xiquets/es 
poguessin celebrar el dia de la seva Primera Comunió.

En aquesta ocasió van ser Núria Lluís, Aroa Pons i Èric 
Unió. Moltes felicitats als tres!

PROGRAMA “EL FORASTER”
En la segona quinzena del mes de març, entre el 22 i 
24, el programa “El foraster” de TV3 va estar rodant 
a Paüls. L’equip del programa va visitar els llocs més 
emblemàtics del municipi i va entrevistar-se amb gent 
i entitats del poble. Després de tot aquest procés de 
gravació, de les imatges i entrevistes, al mes d’abril, 
molt probablement el divendres 9, es farà un monòleg 
amb les impressions i experiències recollides en la seva 
visita. Serà a la tarda i es farà al Casal Municipal, de les 
18 a les 21h aproximadament. Podrem gaudir en directe 
de com es fa un programa de televisió al poble. L’únic 
problema és que en estar en pandèmia el casal està 
limitat d’aforament i, com sempre, ens toca seguir les 
indicacions del PROCICAT. Si no canvia la normativa 
els pròxims dies, per actes o esdeveniments al casal 
l’aforament permès era d’unes 160 persones, però per 
gravar el programa es reduirà, ja que s’ha d’ampliar 
l’escenari, més tot l’espai per les càmeres, equipaments 
de so, producció... estimem que l’aforament serà d’unes 
125 persones aproximadament. És l’equip del programa 
d’El Foraster qui “decideix” quina gent entra al Casal per 
estar a la gravació, ja que com bé sabeu al moment del 
monòleg es parla amb els protagonistes, que a estos se’ls 
invita amb acompanyant. Després es convida a la gent 
que també s’ha entrevistat pel programa, però que per 
motius de temps o altres no sortirà (l’equip de producció 
ha quedat molt content i ens comenten que tenen 
material per fer 2 programes sencers, per tant, hi haurà 
gent o històries que no podran sortir, ja que el temps de 
duració del programa és d’uns 50 minuts) i un cop estan 

tots aquests, llavors es poden distribuir les entrades que 
quedin per part de l’Ajuntament. “El Foraster” és un 
programa de televisió produït per TV3 i presentat pel 
Quim Masferrer. És un dels programes amb més quota i 
espectadors del nostre país el dia que s’emet, per tant una 
gran oportunitat que si haguérem de pagar en diners, el 
cost seria incalculable i inassumible pel nostre municipi. 
Paüls no paguem diners ni a la productora ni a TV3 per 
fer el programa, únic cost que hem tingut és l’allotjament 
de l’equip els dies per fer-lo. Quan s’emetrà el programa, 
que serà a la tardor, tindrem una publicitat i repercussió 
mediàtica molt important, per tant tindrem un retorn 
en tots els sentits, ja que això també permetrà donar a 
conèixer el poble, la nostra essència i la idiosincràsia 
pròpia de la nostra gent. Serà un retrat íntim, proper i 
diferent del nostre poble. Una forma de donar a conèixer 
Paüls com el que som: un poble únic.

COMUNIONS
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Ja van finalitzar les obres als carrers Placeta, Sant Roc i 
Sant Fabià, afectats greument per filtracions d’aigua i 
problemes amb el clavegueram. 

L’obra ens ha permès renovar tots els serveis bàsics de 
trams i encreuaments dels carrers Sant Fabià, Sant Roc 
i Placeta i tot el carrer Sant Fabià, a més de solucionar 
també els problemes de filtracions als domicilis, que 
abans esmentàvem. S’ha millorat els carrers: canviat 
tot el paviment, la xarxa d’aigua potable, clavegueram, 
que tot i no fer gaires anys estava en molt mal estat, 
instal·lar pluvials, tubs nous per connexions, canviar el 

de la llum...i s’ha sectoritzat l’aigua d’estos carrers, per 
evitar tants problemes quan hi hagi talls d’aigua, i també 
connectat tots els pluvials d’una part molt important del 
poble. 

Les obres les va realitzar l’empresa local Construccions 
Ricard Cid. El cost del projecte era d’uns 103.500€, es va 
licitar i finalment totes les obres realitzades han tingut 
un preu total de 91.480,2 euros. Aquí vam tenir una ajuda 
molt important de la Diputació de Tarragona que ens ha 
finançat 91.355€, l’Ajuntament només hem hagut de ficar 
de recursos propis 125,20€ a estes importants millores. 

ARRANJAMENT DE DIVERSOS CARRERS
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ACTUACIÓ A LA ZONA DE LES ESCOLES
En el darrer Xiprer ja us vam informar sobre les “Obres  
de remodelació de la zona educativa”. Es tracta d’un 
projecte molt ambiciós, amb una clara visió de futur 
per al poble amb un cost total de projecte de 371.394 € 
finançats amb  el suport de la Diputació de Tarragona, 
126.000 euros; la  Generalitat de Catalunya, 120.000 
euros, i la resta, seran aportats per l’Ajuntament.
Aquestes obres han acabat el seu procés de licitació i 
d’aquí a poc temps s’iniciaran els treballs per fer-les 
realitat. L’obra ha d’estar finalitzada abans de la Festa 
Major. La licitació de l’obra civil l’ha guanyat Olegario 
Estrada i les actuacions d’instal·lació de les plaques 
fotovoltaiques l’empresa SECE.
Aquesta obra està dividida en 4 fases i ara se n’executaran 
3. S’adequarà aquell sector del poble i s’instal·larà un parc 
infantil a la part de fora. A més a més, s’ampliarà una part 
del pati i es procedirà a la renovació de la tanca per tal 
de millorar la seguretat dels xiquets i xiquetes del poble. 
I també s’instal·larà unes plaques fotovoltaiques per tal 
d’abastir energèticament l’escola, reduint així el consum 
de gasoil. Això permetrà consumir menys combustibles 
fòssils reduint així les emissions de CO2. Per altra part 
es reduirà la factura de la despesa energètica municipal, 

amb el consegüent estalvi per al poble. L’Ajuntament 
treballa per seguir adaptant el poble a l’agenda 2030 per 
a tenir un medi ambient més cuidat i millor per a tots.

Aquesta primavera s’estan executant les obres per 
a instal·lar un punt de càrrega de vehicles elèctrics. 
Aquesta instal·lació ve subvencionada, en part, per 
l’Institut Català de l’Energia i es troba inclosa dins del 
programa MOVES II. S’instal·larà un punt que podrà 
carregar dos vehicles al mateix moment o un vehicle i 
una bicicleta.
La instal·lació d’aquest carregador comporta un salt 
endavant en matèria de mobilitat al municipi. Des de 
l’Ajuntament es segueix apostant per un municipi més 
sostenible i més respectuós amb el medi ambient per 
això es treballa en la línia de seguir reduint les emissions 
a l’atmosfera. A més a més, aquest punt de càrrega 
serà un reclam per a un turisme més sostenible. És un 
atractiu que situarà a Paüls al mapa del turisme del segle 
XXI ja que un cop es faci aquesta instal·lació apareixerà 
al mapa de Catalunya de punts de recarrega elèctrica.

CARREGADORS ELÈCTRICS

Aquesta primavera s’executaran les obres de construcció 
del “mur de sosteniment del carrer Sant Roc”. Són unes 
obres molt necessàries per tal de poder garantir la 
seguretat i la integritat del carrer. El talús sobre el qual 
descansa el carrer s’ha vist fortament desgastat pel 
transcurs del temps i sobretot pels forts aiguats que ha 
anat rebent el nostre poble en els últims temps. Això ha 
fet que cada cop estigui en més mal estat el carrer i es 
posi en perill la seva integritat. 
Per això, s’ha decidit construir un mur de sosteniment 
amb formigó per tal d’assegurar el carrer i la seva durada 
durant molts anys. Aquesta obra té un cost 48.052,28€ i 
rebrà una subvenció de Diputació de Tarragona per la 

línia d’actuacions excepcionals de 30.000€. Les obres 
seran executades per l’empresa local “Construccions 
Ricard Cid SL”.

MUR CARRER SANT ROC
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TREBALLS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT AL MUNICIPI

Aprofitant les obres que es van fer al 
carrer Sant Fabià, es va realitzar una 
actuació per llevar les aigües pluvials 
de les canonades del clavegueram als 
carres de la part baixa del poble. 

En els darrers anys, les pluges 
torrencials que han afectat al nostre 
territori, van posar de manifest el greu 
problema de tenir les aigües pluvials en 
les canonades de clavegueram, ja que 
això acaba comportant embossaments 
i trencament dels tubs. Per tal de 
deixar tota aquesta zona arreglada, es 
va procedir a desviar aquestes aigües 
per un altre tub, garantint així que el 
clavegueram no es vegi afectat quan hi 
ha pluges.

AIGÜES PLUVIALS

Es van fer tasques de reparació en una avaria al 
clavegueram a la zona de la plaça Major. Es va haver 
de pujar una empresa especialitzada per tal de poder 
desembossar les canonades, ja que hi havia una gran 
parada. 
Cada cop que una empresa ha de pujar a realitzar 
aquestes tasques, comporta una despesa d’entre 200 i 
400 euros, en funció de la gravetat de l’embossament, a 
més dels problemes i malestar que ocasiona als afectats. 
És per això que aprofitem per recordar als veïns i veïnes 
la importància de no llençar al vàter tovalloletes i altres 
productes que no es desintegren i acaben provocant 
greus problemes al clavegueram.

ACTUACIONS AL CLAVEGUERAM
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S’han realitzat diverses reparacions per fuites d’aigua. 
El primer dia de l’any, la brigada ja va haver de treballar 
per a reparar-ne una al carrer Canal, aquestes avaries 
no entenen de festes i sempre venen al moment més 
inoportú. Afortunadament, la ràpida actuació de la 
brigada va fer que l’afectació als veïns/es fos el més lleu 
possible, l’aigua es va restaurar en unes hores.
Però, el dia dels reis, novament se’n va produir una. En 
aquesta ocasió els afectats van ser els del carrer Escoles i 
Carretera. Durant tot el matí, la brigada es va encarregar 
de realitzar els treballs de substitució dels trams afectats 
per l’avaria i la posterior posada en marxa del servei 
novament. 
En aquest tram de canonades ja fa un cert temps que hi 
ha problemes de pressió amb l’aigua. De moment s’està 
estudiant com solucionar aquesta problemàtica perquè 
no s’acaba de trobar el motiu d’aquestes variacions en 
la pressió a les cases del carrer Escola. Aquest mes de 
març van pujar uns tècnics d’una empresa externa per 

ARRANJAMENT FUITES D’AIGUA

Per part d’un equip de la Diputació de Tarragona, es 
continuen fent desinfeccions a les zones i espais de més 
concurrència del municipi: botigues, farmàcia, bars, 
Ajuntament, consultori, caixer automàtic, etc. 
Malgrat que la situació a nivell general està molt més 
controlada, s’ha de continuar extremant al màxim les 
precaucions i minimitzar el risc de propagació i contagis 
entre la població.

DESINFECCIÓ ZONES DEL POBLE

S’han realitzat una sèrie d’actuacions per tal de regular la 
mobilitat dintre del municipi, tant als accessos, com pels 
carrers del poble.
S’ha col·locat nova senyalització vertical per regular les 
dimensions i tonatge dels vehicles que poden circular 
per dintre del municipi, per evitar així problemes amb 
vehicles que es queden encallats en carrers o que 
provoquin danys als immobles dels particulars.
També s’han pintat ratlles grogues en alguns espais on hi 
ha perill o impossibilitat per poder circular algun vehicle 
més gran en cas que sigui necessari, com podria ser el 
cas, per exemple, d’una ambulància.

REGULAR LA MOBILITAT AL POBLE

poder portar a terme un estudi per descobrir on està el 
problema i poder-ho solucionar, garantint la qualitat del 
servei a tots els veïns i veïnes d’aquesta part del poble.
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Periòdicament es van realitzant les tasques de 
manteniment dels desfibril·ladors que tenim instal·lats 
al municipi. Aquesta feina és vital per tal que estiguin 
sempre a punt en cas de necessitat de fer-los servir. Es 
revisa tota la maquinària i productes perquè estiguin en 
perfecte funcionament.
Es recorda que els desfibril·ladors de Paüls, són uns DEA 
de fàcil accés, i estan ubicats a la façana de l’Ajuntament, 
a la del Casal Municipal i a la zona esportiva, per poder 
donar resposta immediata en cas d’aturada cardíaca. 
Una actuació ràpida amb un DEA multiplica fins a 20 
les possibilitats de supervivència. És per això que és 
tan important cuidar el DEA, garantir i respectar que la 
instal·lació on es troba cadascun d’aquests aparells.

En el dia a dia, les actuacions que realitza la brigada 
de manteniment, són aquelles que no tenen una 
gran importància, però sí que fan que tot funcioni 
correctament i eviten haver de fer futures inversions per 
danys més greus.

La neteja dels vorals als camins i carreteres després de les 
pluges, l’arranjament de clots als carrers, reposicions en 
trams que hi ha alguna cosa trencada, etc. Són aquestes 
petites actuacions que per elles soles no els donem 
importància, però que garanteixen i eviten moltes 
molèsties als usuaris. 

ALTRES ACTUACIONS

MANTENIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS

La imatge del nostre poble l’hem de cuidar entre tots i 
totes. Cal garantir que tot el mobiliari es trobi en les 
millors condicions possibles, per això és tant important 
fer-ne un bon manteniment.
Aquests mesos s’han realitzat tasques de neteja i pintura 
de part de les baranes del municipi. A alguns trams s’han 
hagut de fer reposicions i altres simplement amb la 
neteja i pintura ha estat suficient.

També s’han realitzat tasques de manteniment a la 
bàscula municipal. Amb aquesta actuació s’ha fet una 
posada a punt no només de la bàscula, sinó també de 
les instal·lacions, amb la pintura de la façana, neteja 
de vidres, canvis en la cartellera informativa, etc. Són 
activitats que garanteixen que les instal·lacions no es 
deteriorin, evitant així futures reparacions més costoses.

PINTURA I REPOSICIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL



16

Pasqua 2021

entitats locals

No hi donem més voltes. El problema més impor-
tant que té ara Catalunya és de moral. De manca de 
moral de victòria, per ser més exacte. Continuem 
creient que el nostre millor futur s’escriu amb el mot 
independència, tal com han deixat clars els resultats 
electorals, però no ho veiem factible. Espanya ens té 
posada la bota al coll amb el seu relat que no és possi-
ble desempallegar-nos d’ella. Sap que va guanyant en 
aquest terreny i nosaltres no sabem com reaccionar. 
L’únic que fem és demanar l’amnistia. 
Quan la política esdevé una confrontació oberta en-
tre dos actors on un malda per eliminar l’altre (Espa-
nya ataca i Catalunya es defensa panxa enlaire), és 
més important l’estat d’ànim que tota la teoria que 
hom pugui generar. Cal explicar a l’independentisme 
el que guanyarà fundant un estat català? Sabem pel 
dret i pel revés que serem més rics i més plens en 
tots els sentits. També som conscients que el nostre 
ideal va en la línia de l’evolució de la història, perquè 
en les darreres dècades han nascut desenes i desenes 
de nous estats, però no s’ha produït cap integració 
d’un estat dins d’un altre de forma voluntària. Si l’ob-
jectiu el veiem de forma nítida, tot s’enfosqueix quan 
es tracta d’albirar el camí per arribar-hi. 
Capgirar-ho requereix, primer de tot, assumir la nos-
tra veritable situació anímica que la pandèmia ha 
agreujat. Com que al davant de la nació hi ha ara uns 
inconscients que no van més enllà de les batalletes 
de partit, resulta impossible tenir cap dirigent que 
agafi el brau per les banyes i dibuixi aquest diagnòs-
tic que acabem de descriure. No saben llegir l’esperit 
de la gent, ni individualment ni col·lectiva. Per això, i 

perquè no tenen ni un discurs ni un capteniment vi-
brant i coratjós, el paper que més els escau és el de 
l’enterramorts. Els deixarem fer?
Remuntar la moral de victòria no es pot fer amb l’estil 
gris del buròcrata que sempre va xino-xano perquè té 
la paga assegurada. Tampoc amb un somriure perma-
nent i un to pretesament amable que ens vol fer creu-
re que si actuem amb duresa i sense contemplacions, 
no farem amics. La primera premissa de qualsevol 
aspirant a liderar l’independentisme és que el seu 
posat desprengui una confiança absoluta en les se-
ves possibilitats. Que els seus actes i les seves afirma-
cions siguin rotundes, clares i que inspirin respecte 
als nostres enemics. Sense dubtes, ni mitges tintes. 
El terreny de joc l’hem de marcar nosaltres. En cas 
contrari, els gols aniran caient de la banda espa-
nyola.
Sempre ha estat l’exemple d’uns pocs allò que ha 
modificat el curs de la història. I és clar que des-
prés els ha seguit una munió de gent! Però primer 
sempre els han dit “seguiu-nos”, i no pas “espereu”. No 
es pot aixecar l’esperit d’un poble des de l’especula-
ció permanent i sense fixar uns objectius clars que no 
permetin interpretacions diverses. De fet, mireu com 
els tres partits de l’independentisme parlamentari no 
gosen materialitzar verbalment cap pas ni cap estratè-
gia clara per trencar amb Espanya. No volen guanyar, 
volen simplement aguantar sense equivocar-se. 
Aquest és el camí més segur cap al no-res. Si es per-
petuen, tot continuarà igual.  
S. Espot i Paüls per la Independència

COM AIXECAR LA MORAL DE VICTÒRIA?

Vam començar l’any pensant que tot havia passat, 
però res més fals. El nou any ens va portar un mes de 
patiment i angoixa amb tants veïns positius. El cri-
bratge massiu va obrir els ulls a tots i totes com perso-
nes responsables vam fer el que ens van manar i poc a 
poc la tranquil·litat va tornar al nostre poble.  Uns  ve-
ïns han estat ingressats, algú encara ho està però amb 
molta milloria. Li donem ànims. A tots els hi desitgem 
una bona recuperació.
Ara arriba la primavera i amb ella la Setmana Santa, 
esperem que tots els ciutadans siguin responsables i 
compleixin les normatives per evitar  tornar als mo-
ments dolorosos. Penseu, si ens cuidem nosaltres, 
cuidem als altres. Confiem que amb la vacuna pu-
guem fer front a la COVI-19 i estar més tranquils. Si-
guem positius, intentem veure una llumeta al final del 
túnel que ens animi a tots.
Bona primavera i bon estiu.
ELS  JUBILATS

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE PAÜLS
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Aquest darrer trimestre l’Escola Municipal de Música 
hem pogut recuperar ja les classes presencials, fet que 
dona un plus a les classes, ja que poder interactuar 
amb l’alumnat, explicant-li els conceptes i poder fer 
correccions, sobretot en l’alumnat més petit esdevé del 
tot indispensable per l’assimilació dels continguts.
També tenim al cap començar un projecte anomenat 
“Els petis i músics” formació que ha de possibilitar als 
i les que encara no han pogut gaudir de fer música en 
grup, d’una iniciació a aquest camp.
No cal dir que un dels fets més importants de l’estudi i la 
pràctica de la música és la possibilitat de poder gaudir de 
fer música en grup, fet que dota a l’alumnat, a més a més, 
del plaer de fer música, de la possibilitat de formar part 
d’un col·lectiu en el qual cadascú de nosaltres esdevenim 
peces fonamentals per aconseguir el resultat final.

Treballar en conjunt per aconseguir que una cançó soni 
bé és un dels fets que més motiva als músics, ja siguin 
petits, grans, amateurs i professionals, així que esperem, 
més aviat, que tard poder oferir una petita mostra del 
treball que volem començar.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS

Ara que sembla que la COVID 19 ens dona un respir, 
l’associació de les mestresses de casa tornarem a 
reprendre l’activitat que ens vam veure obligades a 
suspendre, els estiraments.
Ho farem amb una nova professora i amb totes les 
mesures de seguretat per cuidar i garantir la nostra salut.
Esperem que aquesta activitat marqui el començament 
de futures iniciatives que puguem realitzar.

Us hi esperem.

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA
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Mentre estic llegint l’article publicat pel Sr. Javier 
Domènech, amb el títol “Niños tarados del franquismo” 
he recordat la meva infància.
Tots els infants jugàvem i ens relacionàvem al carrer. A 
casa, on normalment hi convivíem tres generacions, 
respectàvem i escoltàvem al nostres antecessors. Ells ens 
ensenyaven les seves vivències i ens donaven consells i 
algun que altre “clatellot” si no els hi fèiem cas.
Vàrem beure llet en pols i vàrem menjar formatge 
enllaunat dels americans. Vam aprendre en escoles 
separades, per edat i sexe; el “cara al sol” i “la consigna” 
a l’entrar a l’escola; escriure i parlar en castellà a l’escola i 
el contrari a fora. A l’hivern havies de portar un “ buscall” 
si és que et volies escalfar; l’enciclopèdia; una llibreta per 
escriure i una altra per fer comptes. Era tot el que teníem. 
Els càstigs més recurrents eren: de cara la paret i braços 
en creu, tancat a l’armari o bé el cop de regla als dits de 
la mà.
L’ensenyament controlat. Quan es detectava un alumne 
engrescat en aprendre, el mossèn oferia als pares 
la possibilitat que els seus fills poguessin estudiar 
amb la seva ajuda, i si era possible, en un “seminari”. 
Personalment, els meus pares no ho van permetre, sóc 
fill únic. 
També es controlava la nostra joventut. Entre setmana 
les noies als cursets de la càtedra o ha aprendre a cosir a 
màquina. Els nois a la “falange”, punt de reunió amb jocs 
i passatemps, però per poder-hi assistir era necessari 
que la teva família no fossin “Rojos”, encara que amb el 
pas del temps es va suavitzar moltíssim.
Per als joves, nois i noies del poble, era un premi 

destacar en alguna de les activitats que s’hi organitzaven. 
L’encarregat va ser el Joan del Gargori. Els campionats 
eren a nivell regional, provincial i nacional, això ens 
donava la possibilitat de sortir del poble. En alguna de les 
activitats, vam ocupar llocs destacats a nivell provincial.
Els diumenges qui no recorda el cinema, era la “censura” 
personificada on el mossèn ens feia saber si la pel·lícula 
tenia un, dos o tres “rombos” i això et condicionava en 
poder veure o no la pel·lícula. L’alternativa era anar a 
passejar per l’antic camp de futbol i de vegades el mossèn 
organitzava alguna petita excursió a berenar.
“Los niños tarados del franquismo” no hem pogut seguir 
la velocitat que ens ha tocat viure. Des dels anys 70 cap 
aquí, hem passat de gairebé no veure ni un vehicle a 
motor particular; només escoltar un aparell de ràdio 
(excepte en comptades ocasions); viure gairebé sense 
electricitat; tampoc cap joguina, ni tant sols una pilota 
de futbol. A passar a conviure amb tota la tecnologia que 
ens envolta que, en cap circumstància, podrem acabar 
d’entendre.
Ara com a jubilats, ens mirem a les criatures amb totes 
les tecnologies: tablets, mòbils, ... i penso, nosaltres no 
teníem res. Unes “caniques” i un company de joc, amb 
això ja en teníem prou. Crec que érem feliços, estàvem 
adaptats. Però ara em pregunto, aquestes criatures tant 
saturades de tecnologia: Són felices? Com serà el seu 
futur? 
Nosaltres vam ser, per les circumstàncies que ens va 
tocar viure, “Los niños tarados del franquismo”, però 
el que em preocupa és que no ens adonem que potser 
estem creant  “Los niños tarados de la tecnología”.

Amadeu Gavaldà 

LOS NIÑOS TARADOS DEL FRANQUISMO
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