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* Tothom que vulgui que surtin els seus familiars 
al Registre Civil del Xiprer, es poden posar en 
contacte amb les oficines de l’ajuntament per tal 
de donar-los les dades.

índex consell de redacció

registre civil

AJUNTAMENT DE PAÜLS

COL·LABORADORS
AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes)
Assemblea Catalana de Paüls
Associació de Dones de Paüls
Associació de Joves de Paüls
Associació de Jubilats i Pensionistes
Banda Municipal de Música
Centre excursionista Trencacims
Coral les Veus de Paüls
Cooperativa Agrícola Sant Roc
Escola de Música
Escola Pública Sant Roc
Llar d’Infants
Pilar Espelta Roig

EDITA:

Ajuntament de Paüls
Dipòsit legal T-2.671/1984

IMPRIMEIX:
Impremta Querol, SL
Tel. 977 597 100
Tortosa

MATRIMONIS
Isaac Gracià Celma amb
Katherine Alexandra Acosta Arena

Eric Arasa Rojas amb
Yasmina Gracià González

DEFUNCIONS
Juan Ramon Lluís Lluís, 75 Anys
Rosendo Gavaldà Gracià, 89 Anys
Ramon Benaiges Segura, 86 Anys
Irene Castiñeira López, 87 Anys

Editorial ...........................................................3
Vida Municipal ...............................................4

Notícies
   Centre d’informació turística ......................5
   Servei piscines municipals ..........................5
   Instal·lació de dispensadors ........................5
   Actes vandàlics .............................................6
   Caminada solidària Paüls ............................6
   Instal·lació contenidor de roba ...................7
   Campanya contra el masclisme ..................7
   Desinfecció de zones del poble ..................7
   Danys per aiguats .........................................8
   Servei de joventut i tècnic d’ocupació ........8
   Nova incorporació a les oficines .................8
   Campanya promoció comerç ......................8

Coronavirus
  Informació Covid-19 .....................................9

Festes
   Festes d’estiu...............................................11
   Recull fotogràfic .........................................12

Obres i millores
   Diverses obres de reparació ......................14
Calendari 2021 ........................................ 15-18

Obres i millores
   Actuacions cementiri .................................19
   Posada a punt de les escoles i llar  ............19
   Millora zona esportiva  ..............................19
   Gestió forestal sostenible ..........................20
   Instal·lació nou parc infantil a Sant Roc ...20
   Paviment carretera Sant Roc .....................21
   Actuació clavegueram zona canal  ...........21
   Arranjament diversos trams del carrer.....22
   Obres a la zona educativa ..........................22
   La importància de fer bé el reciclatge!  .....24

Entitats locals
   ANC. Promeses incomplertes ...................25
   Associació de jubilats ................................26
   Associació mestresses de casa ..................26
   Associació de joves de Paüls .....................26
   Cooperativa agrícola Sant Roc ..................27
   Coral Les Veus de Paüls .............................27
   Trencacims .................................................28
   Banda Municipal de Música de Paüls ......28
   Escola Municipal de Música de Paüls ......28
Comiat a la directora de l’escola ..................29
Comiat Pili Espelta, la Practicanta ..............30



3

Salutació
Benvolgudes Paülsenques i Paülsencs,
Escric aquestes línies pensant i desitjant que el 2021 sigui molt millor 
que el 2020, que no crec que costi gaire, i sobretot que tothom tinguem 
salut. La Covid-19 ha fet que este any sigui tot diferent, que ens hagi 
tocat canviar les rutines, els costums, no hem pogut celebrar actes... 
però no toca altra que adaptar-nos i superar-ho, l’important és que 
sembla que comencem a veure la llum al final del túnel i que el 2021 
serà una altra cosa.
A nivell municipal tanquem l’any fent obres a diversos trams de carrers: 
Placeta, Serrall, Sant Roc i Sant Fabià. Una actuació important perquè 
intentarem donar solució a problemes històrics de filtracions d’aigua a 
una zona àmplia del poble. A més també es renovaran tots els serveis 
bàsics, es canviarà tot el paviment, la xarxa d’aigua, clavegueram, 
pluvials, tubs per connexions, llum... una obra amb un pressupost d’uns 
103.000€ i que comptarem amb 93.000€ de  suport econòmic de la 
Diputació de Tarragona. I un cop s’acabi aquesta obra es començarà a 
fer el mur del carrer Sant Roc i també el canvi de tota la barana, aquí 
el pressupost del projecte és d’uns 48.000€ i de moment comptarem 
amb 30.000€ de  suport econòmic de la Diputació de Tarragona. I per 
acabar tema obres, també estem molt contents perquè este proper any tirarem endavant una actuació a 
la zona de les escoles, tot un projecte de transformació de l’espai, amb un cost previst del que es farà el 
2021 d’uns 371.000€, comptarem amb el suport de la Diputació de Tarragona, 126.000€, i la Generalitat 
de Catalunya, 120.000€.
També tenim bones notícies pel que fa a la connexió de la fibra. Per una banda, perquè dos empreses del 
territori han desplegat i donat ja servei de fibra òptica, passant dels 10/15 megues actuals, en l’ADSL, a 
poder arribar als 100 Mbps. És important tenir diverses alternatives i poder deixar de banda els monopolis 
que tenien algunes companyies. I per l’altra banda, hi ha el desplegament de la xarxa pública de fibra al 
nostre territori, que després de fer la connexió per la C-12, en un any hi ha la previsió de que a dos pobles 
més de la comarca els hi arribi, Deltebre i Paüls. Això serà possible gràcies a la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Tarragona. La idea que tenen és fer arribar la fibra pel camí de les Faixes, Vall de Vinyes i el 
tram final pujar per la carretera TV-3541. Tot un canvi, per desgràcia massa cops estàvem acostumats a que 
ens quedàvem fora o a que érem dels últims, aquest vegada la cosa serà diferent. Tot un abans i un després 
que connectarà el nostre municipi, estic segur que ens obrirà portes i la gent podrà fer teletreball des de 
casa amb millors condicions. També signarem un conveni amb una de les empreses que ha desplegat la 
fibra i sumarem a Ca la Pelo dos punts més de wifi gratuït, davant de l’Ajuntament i al Casal Municipal. 
I per anar tancant el balanç del 2020 tres temes: es continuen arranjant camins del terme, els darrers el 
Coll Ventós i el de Sant Roc. Conjuntament amb el Parc Natural  hem remodelat la zona de joc de Sant 
Roc i senyalitzat rutes noves de muntanya. Per l’import de les actuacions no és de les més importants que 
farem, però  senyalitzar les rutes ha costat molt de temps i esforços. Les coses costen, però també canvien 
per a bé quan hi ha gent i ganes per fer-ho possible. I s’han fet moltes coses com heu pogut llegir, tot i la 
Covid-19, però una que no hem pogut fer, arran de la segona onada, ha estat la xerrada informativa anual. 
Però sí que dir-vos que tancarem el 2020 en un deute d’uns 299.700€, encara és molt i ens costa, però 
també és veritat que l’hem reduït en més de 307.000€, molt lluny queden aquells més de 600.000€.  
I ja som a Nadal, però seguim amb la Covid-19, per tant, cal continuar extremant les precaucions. A 
l’estiu vam tirar endavant molts actes del 12 al 16 d’agost, però este cop hem parlat les parts implicades, 
conjuntament la banda, orquestra i consistori, i s’ha cregut que el millor era no fer els concerts. Tampoc 
s’organitzarà el sopar i festa de fi d’any, fer activitats al Casal a la tarda/nit amb les finestres obertes era 
molt complicat. El que sí que farem serà uns reis diferents i que repartiran il·lusió per tots els xiquets i 
xiquetes del poble. Tot i les dificultats, la mobilitat reduïda, les limitacions en les trobades...ara venen 
dies d’alegria, de regals i màgia, però abans de finalitzar deixeu-me escriure un record molt especial per la 
directora de l’escola que es jubila, l’Imma de ca l’Aves: Gràcies per tot mare! Opinar no és fàcil en este cas, 
però n’estic segur que ens has ajudat molt, ens has ensenyat a ser millors persones i que la bossa de records 
de molta gent del poble està ben plena de moments amb tu i això és lo 
més important. I també per la Pili, la infermera, al nostre poble és la 
“practicanta”. Gràcies a les dos i sort en aquesta nova etapa. 
Bon Nadal i un excel·lent 2021. SALUT i il·lusió per a tothom! 

El vostre alcalde, 
Enric Adell Moragrega
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vida municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30 DE DESEMBRE 
DE 2019 ENS: AJUNTAMENT DE PAÜLS
Òrgan: Ple

Caràcter: Ordinària

President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 30 de desembre de 2019

Hora d’inici: 14:00

Hora de finalització: 14:15

Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)

Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)

Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)

Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)

ACORDS

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES 
ANTERIORS.
PLE DE FINALITZACIÓ DE MANDAT 2015-2019

PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT PER AL 
MANDAT 2019-2023

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’ORGANITZA-
CIÓ DE LA CORPORACIÓ PER AL MANDAT 2019-2023.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE DE 5 DE 
JULIOL DE 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 25 DE SETEMBRE DE 
2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE DE 14 
D’OCTUBRE DE 2019.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 23 D’OCTUBRE 
DE 2019

SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER EXTRAORDINÀRIA DE 
2 DE DESEMBRE DE 2019.

SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE 
DE 2 DE DESEMBRE DE 2019.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

2.- Aprovació, si escau, de la modificació 06/2019 per 
suplement de crèdit.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

Fets
1. L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat de 

tramitar un expedient de suplement de crèdit, atès 
que les despeses no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i la seva consignació pressupostària existent 
és insuficient o inexistent.

INFORME FAVORABLE INTERVENCIÓ

En conseqüència, S’ACORDA:

Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 
per al pressupost del present exercici, per import de 
3.006,85€.

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el 
termini reglamentari de quinze  dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord 
serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.

Tercer. Elaborar un pla econòmic financer, amb un 
horitzó temporal d’un any a partir de l’ exercici en 
curs, en el termini màxim d’un mes des què es constata 
l’incompliment del principi d’ estabilitat pressupostària. 
Posteriorment haurà de ser aprovat per ple, en el termini 
de dos mesos des de la seva presentació.

Caldrà trametre el pla econòmic financer, en el termini 
de 15 dies, a la Direcció General de Política Financera 
i es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que 
l’establerta per les lleis de pressupostos de l’entitat.

Quart. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea 
d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i 
assentaments.

3.- Aprovació, si escau, de la urgència de la inclusió 
de baixes reconegudes pendents de pagar.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT. 

4.- Aprovació, si escau, de la baixa d’obligacions 
reconegudes pendents de pagar.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

1. ANTECEDENTS

En data 23 de desembre de 2019 l’Alcalde va encarregar 
a la Intervenció municipal informe relatiu a la baixa 
d’obligacions d’exercicis tancats.

Per tot això, S’ACORDA,

1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, integrades en l’ agrupació de 
pressupostos tancats per import total de 9.398 €.

2. Fer els assentaments comptables necessaris per 
a l’efectiva baixa de les obligacions relacionades 
anteriorment.

5.- Precs i preguntes. 

Sense precs i preguntes.
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CENTRE INFORMACIÓ TURÍSTICA PAÜLS

SERVEI PISCINES MUNICIPALS

Un any més, des del Parc Natural dels Ports s’ha posat 
en funcionament el Centre d’informació turística a 
Paüls, des del mes de juny i fins l’octubre el centre s’ha 
encarregat de donar informació del nostre poble i tot 
l’entorn als visitants de Paüls. La contractació i el cost 
del treballador va a càrrec del Parc Natural, un any més 
aquesta persona ha estat l’Òscar Celma.

Malgrat que ha estat un any diferent, les visites al centre 
han estat molt nombroses, consolidant així un servei 
que potencia el turisme al municipi, és molt important 
que la gent que ens visita pugui gaudir d’indicacions, 
rutes a realitzar i explicacions de l’entorn que fan que en 
gaudeixin encara més i així tinguin ganes de repetir.

A més a més aquest any hi va haver una novetat molt 
important: amb les obres de millora del carrer Calavila 

es va instal·lar a la part exterior de ca la pelo wifi gratuït. 
Aquest punt de wifi està obert a tothom que vulgui i la 
xarxa es diu “PaulsWifi”. Aquest és un pas més en la tasca 
que s’està fent des de l’Ajuntament per tal de millorar la 
connectivitat al municipi i acostar les noves tecnologies 
a tothom. Paüls no es pot quedar enrere en la carrera 
tecnològica, ja que això suposaria un greuge per al poble 
i per als seus habitants. 

Al començament de l’estiu hi havia molts dubtes sobre si 
es podrien o no obrir les piscines municipals, i en cas de 
poder-ho fer, com es faria per garantir totes les estrictes 
mesures de seguretat. 

Finalment, es van poder obrir en normalitat, per garantir 
que no hi hagués un excés d’usuaris, des de l’Ajuntament, 
es va decidir que no es vendrien entrades, només 
podrien accedir al recinte les persones que prèviament 
havien adquirit un abonament.

Es van fer tres modalitats d’abonament, en funció de les 
necessitats de cada usuari: de 10, de 20 i de 30 entrades a 
preus més baixos que en anys anteriors per garantir que 

tothom hi pogués accedir. El socorrista es va encarregar 
de controlar l’aforament de les instal·lacions per garantir 
la seguretat de tothom. 

Finalment, el passat 6 de setembre va finalitzar la 
temporada de la piscina, amb un balanç positiu, degut en 
part a l’estiu tant calorós que hem tingut. El funcionament 
amb abonaments ha estat molt satisfactori, aconseguint 
que ningú en cap moment es quedés sense poder-hi 
accedir. Aprofitem per recordar que la gent que encara 
tingui algun abonament amb entrades d’aquest any 
que el guardi, ja que es podran utilitzar a l’inici de la 
temporada d’estiu del 2021.

Aquest estiu es va instal·lar a tots els banys dels edificis 
municipals dispensadors de paper i sabó.

A les piscines, escoles, casal, ajuntament, ca la Pelo, 
escola de música...  es van col·locar aquests dispensadors 
per tal de garantir les mesures de seguretat i complir així 
amb les directrius donades des de les institucions.

Donada la situació actual de pandèmia, calia realitzar 
aquesta actuació per posar tot el material d’un sol ús per 
evitar contagis i situacions de risc innecessàries.

INSTAL·LACIÓ DE DISPENSADORS 
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Un cop més es van produir desperfectes a unes obres 
acabades de fer. Al camí del Morellà hi van aparèixer 
nombroses petjades de persona al llarg d’un bon tram 
del camí. Amb rapidesa es va procedir a realitzar les 
reparacions necessàries per a deixar en el millor estat 
possible el camí. Això va comportar un cost extra de les 
obres que hem hagut de pagar entre tots. A més a més, 
un camí danyat encara que es repari mai queda perfecte.

Es van denunciar els fets als Mossos d’Esquadra i es van 
iniciar les investigacions per tal de poder identificar els 
responsables.  A més a més es va demanar col·laboració 
als ciutadans per tal de poder esclarir els fets. Des de 
l’Ajuntament volem agrair la col·laboració de tots els que 
ens van ajudar.

Aquestes actituds incíviques tenen un cost econòmic per 

al contribuent i comporten un detriment de la qualitat 
de les obres. És per això que entre tots les hem d’evitar 
i quan es produeixen hem de col·laborar per identificar 
els infractors. Cuidar del poble és cosa de tots i totes.

ACTES VANDÀLICS

El dia 18 d’octubre s’havia de realitzar una caminada 
solidària a les Coves  Roges, juntament amb la 
col·laboració dels serveis d’educació ambiental del Parc, 
el centre excursionista Trencacims i el Consell Esportiu 
del Baix Ebre, per recaptar fons per al projecte Emma de 
lluita contra el càncer de mama.

Malauradament, no es va poder realitzar degut a les 
restriccions que ja hi havien per aquestes dates i el perill 
que podia comportar, per tant es va cancel·lar. De totes 
maneres, els participants van fer igualment les seves 
aportacions, alguns directament a la web del projecte 
Emma i d’altres en efectiu a l’Ajuntament. El total del 
recaptat en efectiu van ser 100€. Moltes gràcies a tots els 
que hi van participar i amb ganes de poder organitzar-ne 
una de nova.

CAMINADA SOLIDÀRIA PAÜLS 
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L’Ajuntament de Paüls va signar un conveni amb 
“Formació i Treball, empresa d’inserció” i Càritas, dins 
del programa Roba Amiga, Projecte integral de recollida, 
selecció i valorització de roba usada al municipi. Aquesta 
actuació comporta un benefici per a la nostra societat en 
dues grans línies. Per una part ajuda a millorar el medi 
ambient ja que aquesta acció s’emmarca en la filosofia 
de les “3R”: reduir , reutilitzar i reaprofitar. Això permet 
reduir els residus que generem, la despesa energètica i 
contaminació que comporta la confecció de nova roba.

Per altra part aquestes actuacions tenen un component 
social molt important. La gestió de la roba la fa una 
empresa que participa en processos d’inserció per a 
persones amb dificultats d’integració al mercat laboral. 
A més a més això permet posar a disposició de persones 

que tinguin dificultats per a comprar roba o productes de 
segona mà de qualitat. 

Una acció que contribueix tant a millorar el medi ambient 
com la vida de moltes persones que puguin estar passant 
dificultats, fent un món més sostenible i més just.

INSTAL·LACIÓ CONTENIDOR DE ROBA

L’Ajuntament de Paüls participa en la campanya de 
l’Institut Català de la Dona contra el masclisme, sota 
el lema “El masclisme a la paperera” és una acció més 
per visualitzar i erradicar dels nostres pobles i ciutats les 
actituds i conductes masclistes.
Una campanya realitzada a nivell de tota Catalunya 
on Paüls també hi vol aportar el seu granet d’arena, es 
tracta d’una acció que ha permès visualitzar i erradicar 
dels nostres pobles i ciutats les actituds i conductes 
masclistes. Amb el treball conjunt de tots deixarem 
enrere aquesta lacra que avui dia encara causa morts i 
patiments a moltes persones.

CAMPANYA CONTRA EL MASCLISME

Des de la Diputació de Tarragona es continua amb el 
servei de desinfecció de diferents indrets del municipi. 
Un equip de la Diputació continua venint regularment 
a fer les tasques de desinfecció de les zones més 
concorregudes, per tal de garantir la desinfecció 

d’aquests indrets per intentar minimitzar el risc de 
propagació i contagis a la nostra població.

Des de l’Ajuntament es recorda a tots els veïns que no 
s’ha de baixar la guàrdia, continuar com fins ara complint 
amb les indicacions que es van donant: mantenir la 
distància de seguretat, mascareta i la neteja de mans. 

DESINFECCIÓ ZONES DEL POBLE
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El passat mes d’agost es va crear una borsa de treball per 
cobrir la vacant que hi havia a les oficines de l’Ajuntament 
per al lloc d’auxiliar administratiu. 
Un cop realitzades les proves, un total de cinc persones 
van passar a formar part d’aquesta borsa i el mes 
d’octubre es va incorporar al seu lloc de treball la persona 

que va quedar primera en la llista. El seu nom és Alba 
Díaz, veïna de Tortosa, però amb vincles familiars en 
Paüls. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa que 
comença i estem segurs que es sentirà molt bé al nostre 
poble.

Un cop més els aiguats van copejar Paüls. És el tercer 
episodi de pluges fortes que patim en el que va d’any. Al 
mes de gener, a l’abril i ara al novembre altra vegada, on 
van caure més de 100 litres en una sola nit. Va ocasionar 
danys al carrer escoles,  al camí de les planes, barranc del 
Salt, Creueta, les Planes, ... al clavegueram de la zona de 
la canal i en molts llocs del terme municipal. 

La ràpida actuació de la brigada va fer que el carrer 
pogués estar transitable a hora de portar els xiquets i 
xiquetes a l’escola. Van haver de treballar durant més 

de 12 hores per poder reobrir camins i zones que havien 
quedat tallades per les fortes pluges. A més a més es 
va aprofitar per renovar la zona del clavegueram de la 
canal ja que es va trencar a causa de la quantitat d’aigua, 
pedres i altres coses.

Des de l’Ajuntament ja s’han iniciat les gestions amb la 
Diputació, Generalitat de Catalunya i l’Estat per tal de 
poder fer les obres necessàries per a deixar els camins 
amb el millor estat possible. 

DANYS PER AIGUATS

Un any més es continua oferint als joves del municipi 
un servei d’assistència i informació, on poden realitzar 
consultes i obtenir ajuda de tot tipus: en estudis, a buscar 
feina, subvencions a les què es poden acollir, etc. Aquest 
servei s’ofereix tots els dijous a les oficines de l’Ajuntament. 
Evidentment, actualment és imprescindible demanar 
cita prèvia, trucant a l’Ajuntament. També es poden fer 
les consultes per correu electrònic a eva.llambrich@
baixebre.cat
A més del servei adreçat als joves, des del Consell Comarcal 

del Baix Ebre, dues vegades al mes puja una tècnica en 
inserció laboral per tal d’assessorar als interessats de totes 
les edats en trobar feina o informar sobre cursos.
Amb aquest servei es pretén ajudar i impulsar a tota 
aquella gent que es troba buscant feina o vol millorar 
la que té, posant al seu abast tota la informació i l’ajuda 
possible. 
Per tal de contactar amb ella, cal que demaneu cita prèvia 
trucant a l’Ajuntament o directament al telèfon 628 481 
936.

SERVEI DE JOVENTUT I TÈCNIC OCUPACIÓ

Aquest mes de desembre es van repartir pels 
diferents comerços del poble les bosses de la 
campanya de promoció del comerç de proximitat 
#jocomproalbaixebre, que impulsa el Consell Comarcal 
del Baix Ebre.

Són unes bosses de material reciclable amb un dibuix del 
reconegut artista Ignasi Blanch. Amb aquesta campanya 
es pretén impulsar el comerç de proximitat i local per 
tal de potenciar el consum en aquests establiments que 
tan han patit la pandèmia. Aquestes bosses ja estan 
disponibles als locals del poble, per tant des d’aquí us 
animem a comprar a les nostres botigues i potenciar 
aquest petit comerç.

NOVA INCORPORACIÓ A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ
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Sense cap dubte és la paraula més citada aquest any 2020. 
Per sort al nostre poble la situació no s’ha descontrolat, 
en part gràcies a la resposta dels veïns i veïnes, que fins 
ara ha estat exemplar. La responsabilitat de tots i totes 
és vital per controlar la situació i frenar la pandèmia, 
continueu així.
La greu escalada que es va produir a les Terres de l’Ebre i 
a tot l’estat després de l’estiu va fer que a partir del 26 de 
setembre entrés en vigor la Resolució SLT/2325/2020. Es 
prohibien les trobades i reunions de més de 6 persones 
tant en l’àmbit públic com privat, però aquesta situació 
va continuar en augment i finalment, a finals d’octubre 
es va decretar l’Estat d’Alarma que va comportar un 
confinament nocturn de les 22 hores fins les 6 hores. 

Es prohibia els desplaçaments i circulació per les vies 
públiques, excepte per causes justificades. Després, es va 
acordar un confinament perimetral, des del divendres a 
les 6h i fins al dilluns a les 6h no es pot entrar ni sortir del 
propi poble, excepte per causes justificades: treballar, 
cura de persones grans, menors, dependents...per tant, 
si no és per una causa de les justificades, no es pot entrar 
ni sortir del municipi.

A Catalunya, el 16 d’octubre va entrar en vigor el 
tancament de bars i restaurants, entre altres activitats, 
per tal d’intentar frenar l’escala d’infeccions i aquest es 
va mantenir fins al 23 de novembre on es va entrar en la 
primera fase de la desescalada. 

INFORMACIÓ COVID-19
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Malgrat que aquesta fase havia de durar dues setmanes i el dia 7 de desembre havíem de passar a la fase 2, aquesta 
es va prorrogar i a dia d’avui encara està en vigor la primera fase, a l’espera de que les xifres millorin i es pugui passar 
al tram 2.

I per aquestes festes nadalenques les restriccions queden així:
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La situació actual ha afectat, entre altres, al món de la 
cultura de manera molt dura. A Paüls, poble de música 
per excel·lència, es va voler intentar minimitzar aquest 
dany, realitzant en les dates que haurien estat les Festes 
Majors, un seguit d’actes i concerts per a menuts, joves i 
grans.

Del 12 al 16 d’agost, seguint totes les mesures de 
seguretat, es van realitzar les «festes d’estiu». L’acceptació 
i el comportament dels veïns i veïnes va ser exemplar. 
Fins i tot, el temps que a les festes d’agost sempre fa 

algun dia de mal temps i vent, va deixar celebrar tots els 
actes. Cal dir que van ser unes festes diferents, amb un 
regust agredolç per no poder celebrar Sant Roc com toca, 
ballant la jota o donant-ho tot amb les orquestres, però 
almenys es pot dir que vam ser dels pocs municipis on es 
van realitzar actes i damunt sense cap incidència.

Us deixem un recull de fotos de les activitats fetes, 
esperant que l’any que ve, puguem celebrar-les 
plenament, tal com cal.

FESTES D’ESTIU



12

Recull fotogràfic
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obres i millores

Al llarg de l’any es van realitzant petites obres de 
manteniment i reparació als carrers, camins i edificis 
municipals.
La brigada s’encarrega de les fuites en les canonades 
d’aigua, cada cop menys habituals gràcies a les obres que 
es van realitzant als carrers nous, però tot i això, encara 
en falten molts a arreglar i cal anar revisant les petites 
fuites que es van produint. Amb aquestes actuacions 
s’aconsegueix allargar la vida útil d’aquests carrers fins que 
es pugui renovar tot el ferm i els serveis.
Una altra activitat que realitza la brigada és la poda dels 
arbres i zones verdes del municipi. A la zona del castell es 
va rebaixar la càrrega arbustiva de l’indret i també la resta 
d’arbres dels voltants del poble.
Al carrer Placeta es va tallar la figuera que hi havia, donat 
que ocasionava moltes molèsties als veïns i possiblement 
produïa danys amb les seves arrels a les canonades del 
carrer. Al llevar l’arbre, la zona comportava un perill que es 
va solucionar realitzant tasques de reparació i soldadura a 
la barana.
Als parcs infantils també es fa un manteniment constant 
per evitar possibles perills als xiquets i xiquetes. Es van 
revisant tots els gronxadors i el voltant dels parcs així 
com la seva neteja, però cal tenir en compte que se n’ha 
de fer un ús responsable per part dels seus usuaris, així 
disposarem d’unes bones instal·lacions durant més temps.

DIVERSES OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT
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obres i millores

Continuant amb les obres iniciades fa dos anys al 
cementiri municipal quan es van construir nous nínxols, 
aquest passat mes d’octubre van finalitzar les obres de 
construcció de 15 columbaris. Fins ara no se’n disposava 
de cap al cementiri i era una de les actuacions previstes, 
donat que cada cop hi ha més demanda d’aquest servei.
Juntament amb aquesta tasca, també es van realitzar 
les actuacions relacionades amb el condicionament 
del cementiri per a Tot Sants, tenint en compte totes 
les mesures de seguretat necessàries relacionades amb 
la COVID-19. Es va instal·lar un dispensador de gel 
hidroalcohòlic, juntament amb un cartell informatiu 
amb totes les mesures que calia seguir dintre del recinte.

Amb el començament del nou curs escolar, cal posar a 
punt totes les seves instal·lacions. 
Es van realitzar diferent tasques per tenir-ho tot en 
condicions per a l’entrada dels nens i nenes, com ara la 
pintura, manteniment del pati, col·locació de penjadors i 
altre mobiliari, ... també es va netejar tota la zona d’accés 
a les escoles, així com el jardí.
Tota una sèrie d’actuacions per tal que els menuts puguin 
gaudir al màxim i sense perill d’aquest esperat nou curs.

ACTUACIONS CEMENTIRI

POSADA A PUNT ESCOLES I LLAR D’INFANTS

Arrel de diverses queixes dels usuaris de la piscina 
municipal pel perill que ocasionaven les pilotades que 
arribaven des de la pista poliesportiva, es va analitzar 
com corregir aquest problema i es va concloure que la 
solució era incrementar l’altura de la tanca entre les dues 
instal·lacions. 
A més a més, també es van realitzar les obres 
d’arranjament dels accessos als aparcaments i parc 
infantil que hi ha a la zona esportiva. Hi havia una part 
que resultava perillosa per la poca visibilitat de l’accés 
i en nombroses ocasions hi havia hagut incidents amb 
vehicles. S’ha construït un petit mur i arranjat tota la 
zona de l’accés a l’aparcament per tal d’eliminar aquest 
perill i millorar tota la zona afectada.

MILLORA ZONA ESPORTIVA
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GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Un any més gràcies als ajuts del Departament 
d’Agricultura, concretament als de Gestió Forestal 
Sostenible, s’han realitzat obres en camins municipals. 
En aquesta ocasió s’ha arranjat el camí del Coll Ventós.
L’import de l’actuació ha estat 24.436,91€ i el total de la 
despesa està finançada per aquest ajut. 
És de vital importància, donada la gran massa boscosa 

que tenim al nostre terme, el realitzar aquestes 
actuacions per mantenir, millorar i fins tot obrir noves 
pistes, per aconseguir incrementar els accessos dels 
bombers a diferents parts del terme en cas d’incendi.
Per al proper any, està previst que es facin noves 
actuacions incloses en aquests ajuts per valor de més de 
56.000€, entre els ajuts  de l’Ajuntament i de l’ADF.

Ja van finalitzar les obres de millora al parc infantil de Sant 
Roc. S’ha instal·lat una nova zona de jocs on es vol potenciar 
l’amor i el respecte per la natura. Una actuació realitzada 
gràcies a l’ajut del Parc Natural dels Ports.
Juntament amb la instal·lació del nou parc infantil, també 
s’ha realitzat la renovació i instal·lació de nous punts de 
senyalització d’itineraris al nostre terme. En concret són 3 
rutes que sortiran des del cementeri/zona d’aparcament 
del castell: Montsagre, Punta de l’Aigua i Coves Roges. 
Durant els trajectes hi haurà diferents panells i punts per 
poder fer la ruta sense cap problema. També s’ha posat una 
cartellera gran on hi ha informació sobre les tres rutes, el 
poble i també del Parc Natural.
El total d’aquesta actuació té un import de 22.865,54 euros, 
dels quals 20.578,99 euros estan finançats pel Parc Natural 
dels Ports.

Són obres amb les quals es vol potenciar el turisme al nostre 
municipi, però sempre respectant l’entorn i reivindicant el 
gran valor natural que tenim.

INSTAL·LACIÓ NOU PARC INFANTIL A SANT ROC I SENYALITZACIÓ NOVES RUTES
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La Diputació de Tarragona va ser l’encarregada de 
realitzar la renovació de la pavimentació de la carretera 
de Sant Roc. Es va fer una millora del ferm i després un 
reg asfàltic a la tota la zona afectada per les darreres 
pluges.
Una actuació molt necessària, ja que aquesta carretera 
s’havia vist afectada per les darreres plogudes i 
diversos despreniments de terres, ocasionant diferents 
desperfectes que calia arranjar donada la quantitat de 
gent que hi passa.

PAVIMENTACIÓ CARRETERA SANT ROC

Les darreres pluges del mes de novembre van ocasionar 
greus danys a la part final del clavegueram, fet que va 
ocasionar que s’hagués de fer una actuació d’urgència 
per garantir el bon funcionament del servei del 
clavegueram al municipi.

Les canonades no van aguantar la pressió de la quantitat 
d’aigua que va baixar i es va rebentar tot el tram final a la 
zona de la canal. Com a conseqüència es va renovar tot 
el tram de canonada, incrementant les dimensions dels 
tubs i soterrant tota la part final.

ACTUACIÓ CLAVEGUERAM ZONA CANAL
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A finals de novembre es van iniciar les obres 
d’arranjament de diversos carrers del municipi, que 
corresponen als trams dels carrers Placeta, Serrall, Sant 
Roc i Sant Fabià.

El pressupost de l’obra és de 103.513,62€ IVA inclòs i 
es finançarà amb un ajut de Diputació de Tarragona de 
93.000 euros.

La problemàtica en aquests carrers és conseqüència de a 
la gran quantitat d’aigua que recull amb les pluges. Totes 
aquestes cases han patit greus problemes per filtracions 

i entrades de grans quantitats d’aigua quan plou. Amb 
aquesta actuació es pretén corregir aquest problema 
amb la instal·lació de canonades que recullin les aigües 
pluvials i llevar-les dels conductes del clavegueram, tal 
com estaven fins ara. 
Aprofitant l’actuació es renovaran tots els serveis: llum, 
aigua i clavegueram per així deixar un altre tram de 
carrers del poble amb les instal·lacions noves. Poc a poc 
es van renovant els ferms i serveis dels carrers que tenen 
més problemes, però són obres molt costoses que no es 
poden fer si no és amb ajudes externes. 

ARRANJAMENT DIVERSOS TRAMS DE CARRER

Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de la 
notícia de les obres de remodelació de la zona educativa 
del municipi. Aquesta obra és la més gran i important 
que es fa al nostre poble en els darrers anys. La previsió 
és que l’actuació comenci durant el primer trimestre 
del 2021 i finalitzi abans de l’inici del nou curs escolar 
2021/2022.
La notícia publicada a diferents mitjans de comunicació 
diu el següent:
“L’Ajuntament de Paüls executarà l’any que ve importants 
obres de millora a l’escola municipal i al carrer Escoles, 
on s’habilitarà un parc nou dirigit  a totes les edats. 
L’actuació que es farà el 2021 té un pressupost de 371.394 
euros, i és finançada amb el suport de la Diputació de 
Tarragona, 126.000 euros; la Generalitat de Catalunya, 
120.000 euros, i la resta, uns 125.000 euros, seran aportats 
per l’Ajuntament.  
“És una obra molt important pel poble, pel canvi 
i la transformació que significarà de tot l’espai, 
que s’ampliarà. Es tracta d’un projecte que fa anys 
teníem en ment i que el 2021 podrem materialitzar. 

Ens fa molta il·lusió i estem satisfets de poder-lo tirar 
endavant”, ha manifestat l’alcalde de Paüls, Enric Adell.
De fet, l’Ajuntament ja porta uns anys realitzant canvis a 
l’equipament. Així s’ha renovat tota la superfície del pati 
i s’ha canviat el sostre i lluminàries de dues classes. “És 
necessari fer actuacions de manteniment de forma 
periòdica, que hi hagi una constància per tenir tots els 
equipaments al dia i no deixar-ne cap d’oblidat”, ha 
dit Adell.
Pel que fa a les millores que es duran  a terme a l’escola 
de Paüls, cal destacar la instal·lació de 12kw de plaques 
fotovoltaiques per l’energia que es consumeix a l’escola, és 
a dir, per la llum però també per reduir exponencialment 
el consum de gasoil de la caldera, ja que s’adaptarà la 
instal·lació actual. A més, quan l’escola estigui tancada 
les plaques fotovoltaiques produiran energia pels altres 
equipaments municipals. “Serà el primer edifici 
municipal on instal·lem plaques i no és perquè sí, 
volíem que fos l’escola per tot el que significa, ja que 
representa el futur. Anem adaptant el poble a l’agenda 
2030 i reduint les emissions de CO2”, ha manifestat 

OBRES DE REMODELACIÓ DE LA ZONA EDUCATIVA DEL MUNICIPI
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l’alcalde de Paüls.
També es substituirà la tanca perimetral del centre 
educatiu, una coberta a l’entrada, s’ampliarà un espai al 
pati i es substituiran les lluminàries per leds.
D’altra banda, l’actuació contempla l’actuació a la 
zona d’aparcament i la construcció d’un parc al costat 
de l’escola. En aquest sentit, s’habilitarà una zona per 
estacionar més de 10 vehicles i un espai gran de joc infantil 
i també equips per a  fer activitat esportiva la gent adulta. 
“Quan vam començar a treballar en el projecte de 
poble, fa sis anys, ja vam pensar en aquesta actuació 
però fins ara no hem disposat del finançament per 
poder-la abordar”, ha dit Adell, que sosté que l’obra serà 
una realitat abans d’acabar l’estiu del 2021. “Disposarem 
d’un espai ampli i polivalent, per totes les edats i que 
estic segur que serà un lloc de referència pels paülsencs 
i paülsenques. Tot un canvi per seguir treballant per 
millorar el nostre poble”, ha conclòs l’alcalde. 
La redacció del projecte ha anat a càrrec del SAM de la 
Diputació de Tarragona i el cost total de l’obra supera 
per poc els 400.000€. Així el 2021 s’abordaran les fases 
principals del projecte, mentre que l’última fase es durà 
a terme el 2022”.
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notícies

Reciclar i depositar els residus al contenidor que li 
toca és molt important per temes medi ambientals, 
pel canvi climàtic, per tenir un poble més net, però 
també per tema de reduir costos pel poble.

L’any 2015 el cost anual dels residus va ser d’uns 
22.200€ i l’any 2019 va ser una mica més de 30.000€ el 
que vam pagar Paüls, en 4 anys un increment de més 
d’un 35% del preu. Per un poble com el nostre aquests 
increments, donats per diverses casuístiques: pujada 
del cànon perquè la gent recicli més, increment del 
tractament de la resta, pujada de les tones de resta... 
era un tema insostenible, no podíem estar mantenint 
els preus de la “bassura” des del 2015 amb aquesta 
pujada ja que el diferencial cada any era més gran, l’any 
passat quasi 8.000€ més que el 2015 i les previsions 
pel 2020 eren de més de 13.000€. Per tant, havíem 
de fer algun canvi i vam optar per implementar el 
servei porta a porta. Un servei que significa un esforç 
logístic, però també contractar una persona per fer-lo.

Més d’un any després de posar-lo en funcionament i a 
falta de tancar els últims dos mesos del 2020, podem 
dir que ha estat tot un èxit en tots els sentits: tant per 
la part ambiental, com de neteja, com en temes de 
costos econòmics, ja que segurament tancarem l’any 
per baix dels 29.000€. 

Només amb les tones de resta que no hem llençat 
al contenidor gris i que hem dipositat al contenidor 
de selectiva que realment toca, ja tenim un estalvi 

d’uns 3.500€, és a dir, reciclar bé els plàstics, papers, 
orgànica i vidre és molt important per fer baixar el 
cost total. Però a més, reciclar les coses al seu lloc 
també ens permet recuperar uns diners extra del 
retorn del cànon i de la selectiva, que rondarà els 
2.000€. Calculem que l’estalvi d’aquest 2020 estarà 
sobre els 5.500€. És a dir, aquest any si no haguéssim 
fet el porta a porta i reciclat bé com a poble haguéssim 
pagat uns 34.500€ del total del servei (el que seria el 
mateix que dir que en 5 anys el cost hauria pujat un 
50%). Imagineu si haguéssim de repercutir-ho al preu 
de les escombraries que paguem cada habitatge una 
pujada del 50%, segurament hauríem de pagar més de 
110€ per cada casa, més l’import de 12€ per persona... 
desitgem que no ens calgui fer-ho, tot i que cada cop 
serà més complicat. 

Aquest estalvi d’uns 5.500€ ens permet pagar el cost 
de la persona que tenim contractada fent el servei de 
recollida selectiva porta a porta. És a dir, fent les coses 
bé, podem tenir una persona contractada i disposem 
d’un servei extra de recollida selectiva per la gent del 
poble amb el “mateix total per al poble que pagàvem 
l’any passat” (no s’ha repercutit la pujada que vam 
tenir des del 2015 al 2019).

Aprofitem per recordar-vos que no hem d’abaixar la 
guàrdia, és molt important que continuem fent les 
coses bé i que aquests festes es segueixi reciclant i 
separant com fins ara. Seguim així!

LA IMPORTÀNCIA DE FER BÉ EL RECICLATGE!
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entitats locals
PROMESES INCOMPLERTES
Pluges de milions repetides any rere any des 
de fa dècades, seguint sempre el mateix ritual. 
Convergència i Unió, amb Felipe González o José 
María Aznar, fins i tot amb Mariano Rajoy; o Esquerra 
Republicana, amb José Luis Rodríguez Zapatero 
o ara amb Pedro Sánchez, tanquen un acord que 
qualificaran d’històric pel pressupost estatal. I això 
es transforma en titulars invariablement optimistes. 
Convergència i Unió o Esquerra Republicana fan 
aleshores conferències de premsa explicant-nos 
que gràcies al seu gran poder negociador i a la 
seua habilitat política, enguany, finalment, s’ha 
pogut aconseguir un canvi espectacular que, ara 
de debò, aportarà uns beneficis extraordinaris per 
al conjunt de la població catalana, beneficis que 
justifiquen de sobres l’estabilitat que aquest vot seu 
aporta al govern que mana a Madrid. I ens diuen que 
deixarem enrere per sempre més la incapacitat de 
fer complir allò que de justícia ens correspon. Pluja 
de milions!, correrà a titular aleshores de manera 
entusiàstica la premsa amiga. I invariablement les 
tertúlies de ràdios i televisió i els articles d’opinió 
començaran la campanya per a vendre el producte al 
possible votant. Els titulars, com més grossos millor i 
les conferències de premsa, com més grandiloqüents 
millor. Els somriures, com més cofois millor. Que 
l’altre partit ja intentarà xafar la guitarra dient que tot 
plegat és una vergonya, però amb la poca credibilitat 
que li dóna haver fet ell allò mateix, abans.

Tots sabem, i els qui han signat l’acord ho saben 
millor que ningú, que les inversions no arribaran 
mai, però l’espectacle és la cosa que sembla que 
els importa. Perquè en el fons el resultat real, les 
inversions promeses, importa poc. Importa molt 
la visualització de qui s’afirma com el vot útil, com 
l’interlocutor a Madrid, que és –això ho han repetit 
fins i tot ara– on es juguen les garrofes i on hi ha el 
poder real. O importa la indignació teatral dels qui no 
han pactat i miren de rascar quatre vots amb el risc de 
ser presentats com una mena de malvats que voldrien 
matar de gana el país. I és aleshores que apareix 
sempre, de manera invariable, la frase màgica: cal 
gestionar el “mentrestant” –”mentre no arribem a allà 
on tots sabeu que hem d’arribar”, la independència 
o la justícia social o el que vulguen dir segons el 
moment. I aquest és el moment més interessant 
de tots, permeteu la frivolitat. Perquè encara avui, 
després de tants anys, sorprèn de veure la poca 
consistència de la gent en qui hem dipositat la 
governació dels afers públics. Gent que té, per l’amor 
de Déu!, les hemeroteques i les videoteques plenes 
de declaracions dient que mai, mai, mai, de sobte 
els veus que són capaços de pactar allò que siga. I no 
contents encara, ho defensen a mort, això, fins i tot 
quan els poses els seus vídeos davant la cara, fins i tot 
quan els ensenyes què deien fa a penes quatre dies.

Enllaços: http://scur.cat/XK86ZJ; http://scur.cat/5JM7YA
V. Partal i Assemblea Territorial Paüls per la Independència
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ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PAÜLS

Fa un any despedíem el nostre escrit desitjant un bon 
any nou 2020.  Sembla que no ens han fet molt de cas.
Aquest any ens ha portat malestar, preocupacions, 
tristor, penes  i poques ganes de sortir de casa.
L’única activitat que funciona per part de l’Associació 
és l’escola de classes de memòria. Totes les altres 
activitats estan a l’espera de bons moments. Esperem 
que no tardin molt.
Aquest any us desitgem més que mai que tingueu 
molta salut, que feu tot el que ens manin i estigueu 
bastant «cotets» a casa gaudint del Nadal esperant 
que aquesta pandèmia quedi enrere i puguem tornar 
a estar junts.
La Junta dels Jubilats.

BON NADAL I BON ANY NOU 2021

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

Paülsenques i paülsencs, un any més ens trobem a 
les vespres de Nadal, esperem que tots els que llegiu 
aquest escrit esteu molt bé de salut.
La Covid-19 ens ho ha trastocat tot! Ara estaríem 
fent balanç de com van anar les proves de penyes de 
Festes Majors i ens toca conformar en recordar “lo 
vermut de Sabadell, cadascú a casa d’ell” que fèiem 
cada diumenge de confinament. També estaríem 
preparant les proves de penyes de Nadal que ja vam 
començar a fer l’any passat, i en canvi estem venent 
mascaretes... Tot és molt diferent! Però també estem 

contents, perquè veiem que les coses s’han anat fent 
bé i així hem de continuar. 
Al 2021 li demanem el de sempre, “salud, dinero y 
amor” però també li demanem que «repartixco» a 
cada casa del poble molta felicitat, que prou malament 
ens ho hem passat!
Que tingueu totes i tots molt bon Nadal i que el 
2021 sigui (a part de l’any de la vacuna) l’any dels 
retrobaments, abraçades i besades que ens hem 
perdut este 2020!
(Foto del “sopar d’empresa” de l’any passat)

Com a totes i tots la el COVID-19 ens va obligar a 
paralitzar totes les activitats previstes.
Ara, estem pendents de l’aixecament del confinament 
per poder fer una Junta General, per tal de passar 
comptes i renovar la junta directiva i així renovar 
il·lusions per a la bona salut de l’associació.

Per ara estem fent una única activitat possible, la 
gimnàstica d’estiraments. I a esperar uns temps 
millors.
Mentrestant, les mestresses de casa us desitgem Bons 
Nadals!! 

ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA DE PAÜLS
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COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ROC

CORAL LES VEUS DE PAÜLS

L’Entitat ha encetat la campanya de l’oliva 2020/2021, 
campanya que es preveu molt baixa en producció i, de 
moment, amb preus també baixos.
També ja ha sortit tota la collita de garrofa, amb 
una producció molt alta i preus també prou elevats. 
Actualment, està sortint la collita de l’ametlla, la qual ha 
tingut una producció mitjana i es manté en preus molt 
baixos.
Hi havia previst de fer una Assemblea General de l’Entitat 
per a renovar càrrecs, però fins ara no s’ha pogut portar 
a terme per les restriccions causades per la pandèmia de 

la covid-19. Recentment, des del PROCICAT, arran de 
la consulta realitzada per la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, ens han indicat que les 
assemblees de cooperatives agràries no estan incloses 
dins la prohibició de trobades i reunions de més de sis 
persones, per enquadrar-se dins el marc de relacions 
laborals, pel que en els propers dies es podrà celebrar 
l’Assemblea.
Desitgem a tothom unes bones festes de Nadal dins la 
situació que vivim i que l’any 2021 sigui molt més bo que 
aquest.

La Coral, com moltes altres entitats, grups, associacions… 
ens trobem que per la situació donada per la pandèmia, 
estem sense poder fer cap activitat de forma presencial. I 
per això, aquest any, no hem pogut fer el concert solidari 
per la marató de tv3 que portàvem fent des de fa 10 
anys. Acte que encetava les celebracions nadalenques al 
nostre poble.
Aquest any, i de forma excepcional, la marató de TV3 
anava dedicada a la COVID-19. On les donacions 
recaptades de les diverses activitats que es faran, 
es destinaran a buscar recursos i recolzar la seva 
investigació.
Degut a això, els components de la coral, ens solidaritzem 
amb tots els que es veuen afectats per aquesta situació, 
d’una forma o altra, i per això hem decidit tirar endavant 
en aquesta activitat solidària. Hem pensat que ja que no 
podem fer el concert, ens podem reinventar per poder 
fer l’activitat, amb un del seu objectiu principal, que és 
poder col·laborar un any més en la marató. Malgrat les 
circumstàncies, que ens deixen poques opcions, ja que 
tenim com sempre idees i ganes, els recursos i mitjans, 
però sobretot, el recolzament de tots els membres que 
formen la coral, altres voluntaris, i sobretot de tots 
vosaltres, finalment ho vam fer possible!
Per aquest motiu, vam posar a 4 llocs estratègics del 
nostre poble, unes guardioles solidàries, per a què 
tothom hi hagi tingut l’oportunitat per fer la seva donació 
per a la marató.  I el mateix dia de la marató, el diumenge 

20 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, per tv Paüls, 
s’emetrà un programa especial per Paüls Televisió, on 
es passaran actuacions d’arxiu, algunes de les quals, no 
s’havien emès mai. 
Els llocs on vàreu poder trobar les guardioles solidàries 
eren a la Botiga – bar Cal León, a la Farmàcia de Paüls, 
al forn de pa Cal Portal i a l’Ajuntament. A tots ells, 
aprofitant aquest mitjà de comunicació, en nom dels 
components de la coral, els volem donar les gràcies per 
col·laborar i posar el seu gra d’arena en aquesta activitat.
No cal dir que és un acte pensat per una bona causa, 
que per diferents circumstàncies i d’una forma o altra, 
ens afecta a tothom. Us informem que la recaptació feta, 
com els altres anys es deia en directe durant el mateix 
acte, aquesta vegada, serà anunciada per “bando” i 
a l’Ajuntament es penjarà el rebut conforme s’ha fet 
l’ingrés a la fundació de la marató com entitat inscrita. 
Només dir que un cop més, gràcies PAÜLS per ser tant 
solidaris!
Esperem tornar-nos a veure presencialment ben aviat, i 
ara més que mai, us desitgem unes festes nadalenques 
plenes d’esperança, felicitat  i harmonia. “Avui que no em 
fa falta veure’t, ni tan sols parlar-te per saber que estàs al 
meu costat. És nadal al meu cor quan somrius content de 
veure’m, quan la nit es fa més freda i les llums de colors, 
s’il·luminen nit i dia, les encens amb el teu somriure 
quan em parles amb el cor”. 
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CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS

BANDA DE MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS

Aquest darrer trimestre l’activitat de la Banda ha estat 
la d’intentar mantenir certa regularitat dels assajos, 
però per unes i altres coses ha estat molt complicat 
poder mantenir-la. Amb moltes ganes i il·lusió 
vam començar l’any preparant un repertori que de 
ben segur hauria estat un dels més exigents, tant 
tècnicament com interpretativament, que hem assajat 
amb la Banda. Tots aquests projectes i repertori, així 
com col·laboracions d’altres músics, que ja anem fent 
altres anys de moment queden aparcats fins que la 
situació sanitària millori i puguem tornar regularment 

als assajos. Però com diu la cançó de Lax’n’busto 
“Tornarem” i ho farem amb les mateixes ganes i il·lusió 
del primer dia per poder-los tornar a oferir la nostra 
música en una cercavila, en un concert... Aquest any 
2020 no farem el ja tradicional concert de Nadal en 
la que hauria estat la seva 16a edició, tan prompte la 
situació millori i puguem tornar a gaudir de fer música 
ens hi posarem de valent per tal de poder estar amb 
tots vostès. Molt Bon Nadal 2020 i un 2021 carregat de 
molta salut, sort, encerts i molta música.

L’escola municipal de Música de Paüls ha començat el 
curs escolar 20/21 amb disset alumnes repartits amb 
les matèries de llenguatge musical i instruments.
Aquest nou curs ens hem hagut d’adaptar a les 
indicacions i recomanacions que les autoritats 
sanitàries han posat a les Escoles de Música per poder 
seguir amb l’activitat lectiva.
El curs el vam començar amb classes presencials, fins 
que a la tercera setmana que es va haver de canviar 
a classes de forma telemàtica, fet que ara ja, no ens 
és del tot nou. El curs passat vam acabar el tercer 
trimestre ja fent les classes de forma telemàtica i, 
tot i les dificultats que va suposar per a tots i totes 
aquesta nova metodologia, a poc a poc ens hi vam 
anar adaptant i es va d’haver de convertir en la nova 
normalitat.

També aquest curs ha portat canvis en el claustre de 
professorat i s’ha incorporat la Sara Ros, professora 
de llenguatge musical, que ha vingut en substitució 
de l’Aleix Lluís. El Roc Benaiges aquest curs també ha 
cessat en les seves classes de llenguatge i trompeta. 
Voldria aprofitar l’avinentesa que ens brinda aquesta 
revista per donar les gràcies tant a l’Aleix pel curs que 
va estar de professor, com al Roc per tants anys com 
a professor i haver compartit el projecte de l’Escola 
Municipal de Música des del seu inici.
Desitjant poder continuar amb una de les coses 
que més ens agrada, fer música i despertar aquesta 
necessitat als més menuts i menudes i els i les joves. 
Des de l’Escola Municipal de Música de Paüls volem 
desitjar-vos, molt Bon Nadal 2020 i un 2021 carregat 
de molta salut, sort, encerts i molta música.

Des de l’organització de la Trencacims, després de 
malauradament haver de suspendre l’edició d’aquest 
any per motius que ja tothom coneix de la situació 
sanitària que estem vivint, ja treballem de valent de 
cara a l’edició de 2021, que si no hi ha contratemps 
serà els dies 20 i 21 de març, i on properament obrirem 
inscripcions.

Serà una edició marcada pel context actual, on el 
nombre d’inscripcions quedarà reduït a la meitat del 
que seria habitual, i amb tots els protocols i mesures 
per tal que sigui el més segura possible. Tot i això 
s’intentarà mantenir l’esperit de la cursa perquè 
tothom tingui la millor experiència possible. Les 
modalitats seran les mateixes, l’Ultratrail de 75km, 
l’Ultramarató de 51km, la Mitja Marató de 23km i la 
Marxa de 13km. Els recorreguts tampoc variaran, tret 
d’algun tram de sendera nova.

També volem informar que properament posarem 
en marxa una zona de trail a les nostres muntanyes, 
que consistirà en 6 recorreguts de diferents distàncies 

i nivells que servirà tant per la promoció del turisme 
actiu i esportiu al nostre poble com per la promoció 
de la pròpia cursa.
Desitgem a tothom que passi unes bones festes de 
Nadal i que el 2021 vingui carregat de molta salut i 
muntanya!
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comiat a la directora de l’escola
ESCRIT CLAUSTRE PROFESSORS
A l’escola Sant Roc de Paüls un fet molt important està 
a punt de succeir i que ja molts deveu saber: la mestra 
Imma Moragrega Ares, la nostra directora, es jubila 
aquest desembre, després d’haver estat 35 anys al centre.
Tota la comunitat educativa volem donar-li les gràcies per 
la seva dedicació i agrair-li tota la feina que ha realitzat 
durant tants anys al centre educatiu. Ha estat tota una 
vida dedicada a la docència, a l’escola i a l’alumnat. De 
segur que totes les persones que l’heu conegut teniu la 
motxilla plena de records, vivències i aprenentatges amb 
ella.
Després de tres anys fent de mestra a Barcelona, on va 
començar al 1980, un a Banyeres del Penedès i un altre 
a l’Ampolla, el curs 1985-86 va arribar a l’escola del seu 
poble natal per ser mestra de parvulari, l’actual educació 
infantil. Passats els anys, acabaria agafant el càrrec de 
direcció per compaginar aquesta gran responsabilitat 
amb altres tasques docents, com la de mestra de 
matemàtiques que tant l’apassiona.
De l’Imma mestra podem dir que sempre ha estat 
un referent a l’escola, entusiasta, amable, alegre, 
dinàmica, compromesa i il·lusionada amb la bonica 
tasca d’ensenyar. Una persona amb el cap ple d’idees i 
de projectes que ha sabut transmetre al seu alumnat els 
ensenyaments i els valors per ajudar a formar futures 
personetes. Una mestra vocacional amb majúscules, i 
és per això que acaba aquesta etapa professional sense 
haver perdut ni un bri d’il·lusió des que va iniciar-se en 
el món de la docència.
De l’Imma directora, de l’escola durant vint anys i també 
de la ZER durant més de dos cursos, només podem 
fer que reconèixer-li tota la feina i responsabilitat 
que comporta aquest càrrec. Sempre al peu del canó, 
afable, comprensiva, propera, conciliadora, generosa, 
somrient, companya i resolutiva que ha sabut estar en 
el seu lloc en els moments fàcils però també i, sobretot, 
en els moments difícils. Una directora que ha cregut en 
el potencial de l’escola rural i l’ha defensat sempre amb 
ajuda dels seus companys i companyes d’equip.
Al llarg d’aquests anys dedicats a la docència, gairebé 
quatre dècades, ha format part de l’Equip directiu de la 
ZER Riu i Serra. Primer, com a secretària, i a partir de l’1 

de febrer de 2018 fins a les acaballes del curs passat, com 
a directora. Com a companya en la tasca de la direcció, 
hem de destacar el seu saber fer, la seva predisposició 
i constància, el seu tarannà tranquil i innovador, el 
seu caràcter rialler i afable, les seves constants ganes 
d’aprendre, de compartir i com no... la seva experiència.
El seu compromís amb la ZER i amb el conjunt de 
la comunitat educativa ha estat sempre present. En 
períodes de canvi, que també els ha viscut, s’ha adaptat 
amb facilitat a la nova situació i a les noves companyes, 
a qui sempre ha mostrat el seu suport i la seva empatia.
Gran defensora de l’Escola Rural, l’escola de les tres “p”: 
petita, de poble i pública, model que ha cuidat, potenciat 
i mimat per fer de la nostra ZER un referent al territori.
Des de l’Associació de Mares i Pares de l’escola Sant Roc 
de Paüls, volem agrair l’afabilitat, entesa, coordinació 
i bon tracte que la directora sempre ha mostrat vers 
l’entitat. Disposada, assertiva i participativa sempre ha 
posat fàcils totes les iniciatives que l’AMPA i les famílies 
han tingut a bé tirar endavant. Amb la seva col·laboració, 
compromís i implicació hem engegat projectes 
importants per a les famílies i la conciliació laboral, com 
el menjador escolar, i ha obert les portes del centre a 
la participació de mares, pares i iaios en les propostes 
lúdico-educatives de l’escola i la millora de l’entorn, 
sense rendir-se a minimitzar les limitacions amb què 
de vegades topa l’escola pública i rural. L’aprenentatge 
impartit amb estima i entre somriures és el bagatge que 
de ben segur s’emporten els seus alumnes, mèrit gens 
fàcil després de 35 anys de dedicació a l’educació i la 
formació dels xiquets i xiquetes de Paüls.
El professorat, l’alumnat i les famílies volem agrair-li tots 
aquests anys viscuts amb ella, i la volem acomiadar amb 
tota l’estima i reconeixement que es mereix. Li desitgem 
molta sort en la nova etapa que està a punt de començar, 
ben segurs de que li esperen també grans alegries. 
L’escola Sant Roc, però, sempre serà la seva escola i les 
portes estaran sempre obertes per a qui ha estat, sens 
dubte, un puntal importantíssim al centre que ens ha 
fet créixer i avançar. Mai oblidarem el mèrit d’estar tants 
anys portant el timó d’aquest vaixell que sempre restarà 
ple de bonics records seus.   
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Benvolguts Paülsencs i Paülsenques,

Desprès de quasi 18 anys aquí al vostre poble, ha 
arribat el moment de dir-vos adéu.

M’hagués agradat acomiadar-me de cadascun 
de vosaltres en persona, però degut a la situació 
sanitària que estem passant, això no ha estat 
possible.

Vaig anticipar la meva jubilació a finals de setembre. 
Va ser una decisió  molt meditada i a la vegada, 
com no, plena de dubtes, ja que soc infermera, “la 
practicanta” com dieu vatros, i soc i seré infermera 
fins que em mori. Però vull dedicar més temps als 
meus i a mi mateixa. 

M’heu fet sentir Paüls com casa meva, m’heu 
ensenyat i he après molt, he rigut i també he plorat 
amb molts de vatros.

M’he sentit volguda, respectada i acceptada. Moltes 
gràcies per tot!

Sempre us portaré al meu cor.

Una forta abraçada!

Pili Espelta.

PD: Quan la situació millori ens veurem per Paüls. 

Imma, ara fa 35 anys vas començar un llarg camí 
a l’escola Sant Roc de Paüls tenint, segurament 
molt clar, que era el destí on volies arribar després 
d’uns quants anys de carrera. Un camí llarg on 
formació darrera de formació va anar definint 
l’ideal de la teva escola, tenint molt en compte 
les característiques tant de la seva ubicació 
com del seu alumnat i apostant sempre per una 
escola rural viva. Estimes el teu poble i sobretot 
als infants que hi viuen. El teu somriure i alegria 
quan els veus, les teves ganes de fer activitats amb 
ells i elles tot i estar de vacances... són algunes de 
les mostres de la teva estima, dedicació i sobretot 
vocació cap als xiquets i xiquetes.

Estem segurs que la gent del nostre poble no et 
podrà oblidar, ja que d’una manera o d’una altra 
has format part de les nostres vides, o sent la 
nostra mestra o la mestra dels nostres fills i filles. 

Des de l’Ajuntament volem agrair-te 
immensament la teva GRAN tasca feta a l’escola 
del nostre poble i et desitgem que tinguis molta 
sort en aquest nou camí. 

Ensenyaràs a volar, 

però no volaran el teu vol.

Ensenyaràs a somiar,

però no somniaran els teus somnis.

Ensenyaràs a viure,

però no viuran la teva vida.

Ensenyaràs a cantar,

però no cantaran la teva cançó.

Ensenyaràs a pensar,

però no pensaran com tu.

Però sabràs que cada vegada que ells

 volin, somiïn, visquin, cantin i pensin… 

estarà en ells la llavor del camí ensenyat i après.

Teresa de Calcuta

JA HA ARRIBAT L’HORA DE… CONTINUAR!

comiat a la directora de l’escola

comiat Pili Espelta, la Practicanta



Dibuix: Aina Lluís Prats
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