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A l’anterior revista de “El Xiprer” edició 
número 111, a la pàgina 10, en l’escrit 
“Comunions” es va posar erròniament el 
nom d’Èric Unió. 
El nom correcte és ALEIX UNIÓ BENAIGES.
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Estimades Paülsenques i Paülsencs,
Desitjava que quan us escrivís aquestes línies la situació de la 
pandèmia ja estès molt més controlada, però no, la Covid-19 segueix 
entre nosaltres generant tensions als hospitals i, per desgràcia, 
també defuncions. Sí que és cert que les vacunes estan donant bons 
resultats, però de moment no ens podem relaxar. Hem de continuar 
prenent precaucions i sobretot seguir vacunant-nos. La pandèmia ha 
fet que si de normal preparar unes festes ja era complex, organitzar-
les ara sigui… Les darreres setmanes han estat frenètiques. De fet, 
quan quasi ho teníem tot tancat i semblava que anàvem recuperant 
aquelles coses que estaven prohibides des de feia mesos, comencen a créixer els positius, ve la cinquena 
onada i de cop, a meitat juliol, canvia tot: es prohibeix ballar, es limita l’hora de finalització de les 
activitats, els aforaments... i això va fer repensar, anul·lar i modificar molts dels actes. Tot i això, hem 
fet un esforç i esperem que tot el que podreu llegir al Xiprer sigui possible.
Però abans de seguir parlant de les festes deixeu-me dir que aquests darrers mesos s’han dut a terme 
actuacions importants al municipi, de fet, hem recuperat un ritme d’obres, fins i tot superior al que 
teníem abans de la pandèmia.  S’ha fet el mur al carrer Sant Roc, el punt de càrrega de vehicles 
elèctrics, s’han arranjat trams a la Carretera Nova, al camí de Montsagre... i ara estan en una fase 
avançada les obres de millora de la zona educativa. Sempre he tingut clar que el poble és dinàmic, viu 
i que no s’ha de parar mai, tant pel que fa a les inversions, que abans us he comentat, com també a les 
obres de manteniment i millora, com podria ser les realitzades a diverses baranes del municipi i Sant 
Roc. Tot això que fem, sempre sense perdre el cap, amb una mirada de futur, amb ganes de fer coses 
però tocant de peus a terra, sabent d’on veníem, cap on anem i que tot s’ha de pagar. En aquest sentit 
estic content perquè després de molts anys tenim el deute per sota dels 300.000 €. L’amortització 
anual continua sent alta i això ens segueix ofegant, però els esforços i sacrificis estan donant resultats, 
hem reduït el deute més de 320.000 € en sis anys. També molt satisfet per l’ajut de 500 euros que 
hem pogut atorgar l’Ajuntament de Paüls, a cada negoci del poble que ho va sol·licitar, per pal·liar els 
efectes de la Covid-19.
I mirant al futur, els pròxims mesos tenim inversions importants que tirarem endavant gràcies a l’ajuda 
de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, i que esperem poder anunciar ben aviat. 
Seguirem actuant tant pel que fa a la xarxa de camins, on seguim realitzant una aposta important, com 
pel que fa als carrers del municipi, una de les prioritats del mandat, ja que hi ha moltes zones que fa 
més de quaranta anys que no s’arreglen. 
Tornant a les festes, finalment es faran del 12 al 18 d’agost. Esperem tirar-les endavant amb la 
responsabilitat i la precaució que la situació requereix. Hem fet un esforç per ajudar també al món 
cultural, que a Paüls és molt important. Els actes s’han pensat perquè tothom en pugui gaudir i 
això serà possible gràcies al treball, conjunt, de molta gent i entitats. Aprofito per agrair-los la seva 
ajuda i implicació. Les circumstàncies de la pandèmia ens segueixen portant a haver de controlar els 
aforaments, a fer registres d’accés, però és el que toca. Tot i això aquestes festes hem pogut recuperar 
actes que l’any passat no es van fer, com per exemple, l’homenatge a la gent gran o la proclamació 
de pubilles, hereus, pubilles i hereus infantils, per mi, actes i elements bàsics perquè la Festa tingui 
sentit. 
Comentat tot això, també volem demanar a tothom la màxima responsabilitat, evitem situacions de risc 
innecessàries o festes alternatives sense control. Res més, participeu dels actes organitzats i gaudiu-ne 
al màxim, les activitats culturals i els dies de festa també són necessaris. 
Salut i molt bones festes a tothom!

El vostre alcalde,
Enric Adell Moragrega
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C/ Carretera, nº 10 · Tel. 626 716 567
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SERVEI DE PLATS COMBINATS, 
BOCATES I TAPES

Us desitgem

Bones Festes a tothom

Desitgem
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a tothom

Joan 619 197 344

Bones Festes!

C/ Placeta, 8
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Benvolguts paülsencs i paülsenques, és un goig per mi rebre la invitació de l’amic 
Enric Adell, del vostre alcalde, per estar en vatros en aquesta Festa Major 2021, en 
un any en què les festes encara toca fer-les amb moltes restriccions i limitacions, 
obligades encara per evitar riscos a la gent que mos estimem. 

Per altra banda, necessitem més que mai aquests espais de socialització, de 
compartir, de tornar a recuperar el sentiment de pertinença al poble i a la seua 
gent; encara que sigue en totes les mesures sanitàries, necessitem vore-mos les 
cares i xalar, retrobar-mos, perquè en forma part de la nostra cultura i manera de 
ser més íntima.

La construcció de les Terres de l’Ebre ens necessita a tots i totes, necessita de la 
cultura popular també, que té en les festes majors un espai incomparable, en el 
què, en circumstàncies normals, hi fem bous, jotes, xarangues, toca la banda i 
compartim als carrers del poble llargues xarrades en los veïns i veïnes. 

Tornarem a gaudir-les com cal, no ho dubteu! I ho farem perquè demostrem que, 
quan cal fer sacrificis individuals pel bé col·lectiu, ho fem. Perquè als pobles 
sabem el que és fer comunitat, i aquesta és la nostra fortalesa.

Salut i Bona Festa Major 2021!!

Albert Salvadó Fernández
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre
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ENTREVISTA A LES PUBILLETES I HEREUS INFANTILS 2021

Aquest any representen al nostre poble 12 pubilletes i 7 hereus infantils: l’Aleix, l’Aroa, el Biel, 
el Blai, l’Emma, l’Èrica, l’Ian, la Laia, la Leire, el Marc, la Mariona, la Martina, la Mia, la Nerea, 
la Noa, la Núria, el Ramon, la Roser i el Víctor. Tots ells amb moltes ganes de sentir-se els grans 
protagonistes de la festa Major.
Per coneixe’ls una miqueta aquí us deixem les seves respostes a l’entrevista perquè en podeu 
gaudir.

Què és el que més us agrada fer?
A la Núria li agrada ballar. A la Noa patinar, llegir i dibuixar. Al Ramon i la Roser jugar amb els 
amics. A l’Aleix i al Marc jugar a la PlayStation. Al Blai jugar a la Nintendo Switch. Al Víctor 
jugar a futbol i dibuixar. A la Laia ballar i pintar. A la Leire mirar la tablet. A l’Aroa dibuixar, 
cantar i ballar. A l’Ian i el Biel jugar a futbol. A l’Èrica dibuixar i escalar. A la Martina llegir. A la 
Mariona llegir i dibuixar. A la Nerea muntar a cavall. A la Mia pintar i a l’Emma dibuixar.

Què us agradaria ser quan sigueu grans?
La Noa, l’Ian i el Marc volen ser agents forestals. La Núria i la Mariona volen ser mestres. El 
Ramon i el Blai youtubers i gamers. L’Aleix informàtic. El Víctor i el Biel futbolistes. La Laia 
perruquera d’animals. La Leire perruquera. L’Aroa metgessa. L’Èrica i la Nerea veterinàries. La 
Roser estilista de roba. La Martina arqueòloga i investigadora de crims. La Mia cuinera i l’Emma 
decoradora d’interiors.

Quin animal us agradaria tenir de mascota?
El Ramon, la Noa, la Núria, l’Aleix, el Biel i la Nerea volen tenir un gosset o gosseta. L’Emma 
prefereix 100 gossos. La Mia voldria un colibrí. El Víctor i el Marc un llop. El Blai un husky. La 
Laia i la Mariona un conill. La Leire un “tossino”. L’Aroa un lleó, un tigre i un llop. L’Ian un gat 
i la Roser també, tot i que el vol sempre bebè. L’Èrica un cavall.
La Martina, ens ha dit que l’animal que més li agrada ja el té. És una “Cobaya”.

Si poguéssiu ser animal per un dia quin triaríeu?
La Laia un porquet per poder-me embrutar tot el dia. La Núria un moixó per sortir de nit i veure 
tots els animals. La Noa un lleopard perquè corre molt i pot pujar sense dificultats als arbres. 
El Ramon un drac per volar i treure foc per la boca. L’Aleix un cavall perquè va molt de pressa. 
El Víctor un lleó per poder cridar. La Laia i la Leire un llop perquè apareixen a la foscor. El Marc 
també un llop per poder caçar animals a la nit. L’Aroa un tigre perquè són molt bonics. L’Ian 
un lleopard perquè vol córrer molt. L’Èrica un gat per dormir tot el dia i si la molesten poder 
esgarrapar. El Blai un mono perquè és el que més s’assembla a una persona. La Roser un gatet 
bebè. La Martina un lleó perquè seria el rei de la jungla. La Mariona un moixó perquè podria 
volar. La Mia un colibrí perquè podria volar i veure el món. La Nerea una gosseta perquè li 
agraden molt. L’Emma una gosseta husky i el Biel un tigre perquè caça.

Quin és el vostre llibre, sèrie o pel·lícula preferida?
Al Marc i al Ramon els agrada el llibre de “Los futbolíssims”. A la Noa i a la Núria els agrada 
llegir els llibres de la col·lecció de Tea Stilton. L’Aroa també és seguidora de la Tea Stilton, de 
la sèrie “Harry Potter” i “Stranger Things”. El llibre preferit de la Roser és “Las gatitas” i la 
sèrie de “los Enredados”. Al Blai li agrada “El diario de Greg”. L’Aleix té molt clar que la seva 
pel·lícula preferida és “Lacy”. El Víctor i el Biel prefereixen la sèrie de “Harry Potter”.
La Laia és seguidora de la sèrie de “Henry Danger”. A la Leire li agrada molt la pel·lícula “Luca”. 
L’Ian «Èpic battle”. L’Èrica llegeix la col·lecció de “Los compas”. La Martina la col·lecció “vaixell 
de vapor”. A la Mariona li agrada la série “Go”. La Nerea llegeix la col·lecció d’Anna Kadabra 
igual que la Mia afegint Isadora Moon. L’Emma “Amulet” i el Biel la col·lecció de Geronimo 
Stilton.
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Si fóssiu un o una cantant quin tipus de música cantaríeu?
La Laia, la Noa, la Martina, la Mariona, la Nerea i l’Ian cantarien música Pop. La Núria, el 
Ramon, l’Aleix, el Biel, el Víctor, l’Aroa i la Roser prefereixen el Reggaeton. El Marc música forta 
de discoteca. El Blai beatbox.
L’Èrica prefereix tocar el piano, la flauta travessera o algun instrument de percussió i l’Emma 
no voldria.

Si poguéssiu escollir, quin seria el vostre super poder i el nom del vostre súper heroi o súper heroïna?
La Mariona, la Nerea, la Noa i la Núria voldrien tenir el poder de moure objectes sense tocar-los 
“telequinesis” i es dirien Súper M (Mariona), Súper N (Nerea), Súper Núria (Núria) i Telequinoa 
(Noa). La Mia voldria poder controlar el foc i es diria Fogui. L’Emma voldria ser Immortal i no 
tindria nom. El Biel i la Roser voldrien volar i el seu nom seria Biel i Xica R. El Ramon seria el 
súper heroi Faceinvisibility i controlaria la invisibilitat. L’Aleix controlaria la contaminació i es 
diria Súper Aleix. El Víctor voldria poder controlar la play i es diria Súper Víctor. La Laia volaria 
i es diria Súper Laia. La Leire controlaria les “tormentes” i es diria Xica tormenta. L’Aroa voldria 
nedar per baix de l’aigua i el seu nom seria Aquàtic girl. L’Ian, la Martina i el Marc voldrien 
controlar la velocitat i es diria Velocyian (Ian), Súper veloç (Marc) i Flaix girl (Martina). El Blai 
seria el súper heroi Iron boy voldria ser un xiquet de ferro. L’Èrica voldria canviar els colors i 
seria la súper heroïna Arcoiris.

Imagineu-vos que tenim un avió esperant-nos per anar de vacances on voldríeu anar?
Quines ganes tenen totes i tots de viatjar pel món.
L’Ian i el Marc anirien a Los Ángeles. La Noa a Austràlia i Hawaii. La Núria a Austràlia, Londres 
i Hawaii. El Ramon a Nova York. L’Aleix a Nova York i Los Ángeles. El Víctor i el Blai a Chicago. 
La Laia i la Mariona a París. La Nerea a Islàndia. La Mia a Vielha. La Leire a Nova York i Londres. 
L’Aroa a Nova York, Hawaii i Austràlia. L’Èrica a Ecuador i Mèxic i al castell de Harry Potter. La 
Roser a Palma de Mallorca. La Martina al museu de Londres. El Biel a Port Aventura i l’Emma 
al Japó.

Què canviaríeu al món?
Totes i tots estan molt preocupats per la contaminació i també pel canvi climàtic. L’Èrica afegeix 
que li agradaria que no hi hagués lladres. El Ramon voldria que els xiquets i xiquetes poguessin 
guanyar diners. Al Víctor li agradaria que totes les cases fossin abstractes. La Mariona eliminaria 
el maltractament animal.
Tots i totes coincideixen que farien desaparèixer la Covid-19 i tots els altres virus.

Quin és el vostre lloc preferit de Paüls?
La Núria, la Noa, l’Aroa, l’Ian, la Mariona, la Nerea, la Mia i el Biel diuen que el seu lloc preferit 
és Sant Roc. El Ramon, l’Ian i l’Emma la Plaça Major. L’Aleix, l’Èrica, la Roser i l’Emma la plaça 
de bous. El Víctor, l’Aroa i l’Ian el camp de futbol. La Laia, la Leire, l’Aroa, la Mariona i la Nerea 
la piscina. Al Marc li agrada molt La Font del Teix. Al Blai Sant Roc i la Finella.
A la Martina li agrada tota la muntanya en general.

Esteu contents i contentes de ser pubilletes i hereus de la festa Major?
Totes i tots estan contentíssims, els fa moltíssima il·lusió. Ens diuen que practicaran el ball, els 
fa un poc de vergonya, però els sortirà bé.

Quins són els actes que més us agraden de la festa Major?
Totes i tots coincideixen en la proclamació de les pubilles i hereus, les curses de Sant Roc, els 
bous, el ball, les activitats infantils i els carrers engalanats.

Què desitgeu a les paülsenques i paülsencs?
Molt bona festa Major i molta salut. Gaudiu molt de tots els actes sense patir calor.



PUBILLETES

Aroa Pons Bolumar
PUBILLETA

Èrica Gómez Asensio
PUBILLETA

Laia Sabaté Targa
PUBILLETA

Emma Kingsbury Lluís
PUBILLETA



PUBILLETES

Leire Lahosa Mestre
PUBILLETA

Martina Escubedo Mulet
PUBILLETA

Mia Duran Galcerà
PUBILLETA

Mariona Fandos Camins
PUBILLETA
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PUBILLETES

Nerea Lluís Fernández
PUBILLETA

Núria Lluís Lluís
PUBILLETA

Roser Celma Gázquez
PUBILLETA

Noa Gabriel Targa
PUBILLETA



HEREUS INFANTILS

Biel Camins Cano
HEREU INFANTIL

Ian Gabriel Escubedo
HEREU INFANTIL

Blai Pallarés Gabriel
HEREU INFANTIL

Aleix Unió Benaiges
HEREU INFANTIL



HEREUS INFANTILS

Víctor Lahosa Mestre
HEREU INFANTIL

Ramon Centelles Pons
HEREU INFANTIL

Marc Paladella Cid
HEREU INFANTIL
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www.abello.cat

Fruites i Verdures

Tel. 607 698 683
XERTA
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ENTREVISTA PUBILLES I HEREU 2021

1. Com us dieu i a què us dediqueu actualment?
Enguany tenim 4 pubilles i un hereu. Són el Gerard Andreu, que es troba estudiant 
un grau superior de CAFEMN. L’Alba Alcoverro, que aquest curs ha acabat segon 
de batxillerat de ciències socials a l’Institut Roquetes. La Laura Oraá que ha 
acabat el primer curs de biologia humana. La Marina Mulet, que aquest curs 
ha acabat segon de batxillerat humanístic. I l’Emma Gavaldà que aquest any ha 
cursat el segon curs de batxillerat biosanitari a l’Institut Roquetes.

2. Què voldreu estudiar el curs vinent?
El Gerard ens diu que vol continuar amb el segon curs del grau superior de 
CAFEMN. L’Alba començarà a cursar primer de psicologia a la URV. La Laura 
també continuarà amb el segon curs de biologia humana. La Marina començarà 
a cursar primer de comunicació i periodisme audiovisual a la UDL. I l’Emma 
començarà un grau superior de dietètica a Lleida.

3. Quines són les vostres aficions?
El Gerard ens comenta que les seves aficions preferides són jugar a futbol i anar 
amb bicicleta. Les aficions de l’Alba, la Marina i la Laura són escoltar música i 
sortir amb els amics, a més la Laura també ens diu que practica el rem. L’Emma 
ens diu que les seves aficions a part de sortir amb els amics a fer la cervesa o sortir 
de festa, també li agrada molt anar de ruta amb la moto.

4. Quin tipus de música escolteu? Teniu algun grup de música o cançó preferida?
El Gerard diu que a ell li agrada tota mena de música, tot i que té predilecció 
pel remember. L’Alba, la Laura ens comenten que els agrada molt el pop català. 
A la Marina li agrada escoltar clàssics espanyols com «La oreja de Van Gogh», 
qualsevol cançó d’Elvis Presley i també el pop català.
L’Emma no té cap estil de música preferit, ja que li agrada gairebé tota, pot estar 
escoltant rock català i passar de cop al techno.

5. Llegiu o veieu cinema habitualment? Per quin llibre o pel·lícula teniu predilecció?
El Gerard diu que no és gaire aficionat a la lectura o al cinema, però quan troba 
un llibre o pel·lícula que li agrada hi mostra molt interès. A l’Alba li agrada molt 
la pel·lícula de Bohemian Rhapsody i tots els llibres relacionats amb l’aventura 
o el misteri. La Laura diu que li agraden molt tots els llibres de Blue Jeans i no 
té pel·lícula preferida, ja que li agrada tot el cinema en general. La Marina ens 
diu que li agraden molt més les sèries que les pel·lícules i el seu llibre preferit 
és «Què sents quan no sents res?». L’Emma comenta que no acostuma a llegir 
gaire tot i que reconeix que quan li agrada un llibre l’acaba de seguida. Un dels 
seus llibres preferits és «Culpa mía». Pel que fa a pel·lícules li agraden les de 
Crepúsculo i Fast & Furious.
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6. Quin és el vostre lloc preferit de Paüls?
Al Gerard el que li agrada més de Paüls són els camins i les seves muntanyes. A 
L’Alba i la Laura els agrada molt Sant Roc, a més la Laura també comenta que 
l’esplanada del costat del Castell li agrada molt. La Marina ens diu que a ella li 
agrada el mirador que hi ha dalt al Castell. A l’Emma el que més li agrada del 
poble és Sant Roc, la Punta de l’Aigua, Montsagre i tot el poble en general. Tot 
i que tots coincideixen a dir que un dels llocs que també els agrada molt és “Lo 
Corralet».

7. Quines tradicions originàries de Paüls creieu que no s’haurien de perdre? Teniu 
alguna proposta per conservar-ho?
En aquesta pregunta tots estan d’acord en el fet que la diada de Sant Roc i les 
ballades de jota del dia de la Mare de Déu i del dia de Sant Roc no s’haurien 
de perdre mai, a part del dia de la gent gran i el fet de seguir fent pubilles i 
hereus. L’Emma també creu que la Banda no s’hauria de perdre i el jovent s’hauria 
d’implicar més per tal de mantenir aquestes tradicions.

8. Quin seria el vostre lloc ideal per a viure quan sigueu grans?
A tots els agradaria viure a Paüls, però ho veuen complicat si troben treball lluny 
del poble, tot i que asseguren que els caps de setmana i durant l’estiu vindrien al 
poble a la recerca de la tranquil·litat i de passar bons moments amb la família i 
els amics.

9. De tots els actes que es fan per a Festes Majors, quin és el vostre acte preferit?
Ens comenten que a tots els agrada molt el dia de Sant Roc, les nits de ball, 
les tardes de bous tot i que també els agrada molt el correbars que amenitza la 
xaranga Tal Com Sona.

10. Què creieu que fa falta al poble de cara a la Joventut?
Coincideixen que falta més festa per als joves durant les nits, tot i que remarquen 
que calen més oportunitats per a retenir el talent al poble i que el jovent no hagi 
de marxar de Paüls per poder trobar feina. També ens diuen que cal que els joves 
s’impliquin en tots els actes de festes per continuar amb el relleu generacional.

11. Per finalitzar, quin desig voleu enviar a totes les Paülsenques i Paülsencs 
respecte a les Festes Majors?
Tots ens diuen que les “disfruton” en precaució, ja que l’any passat no es van 
poder gaudir i desitgen que els pròxims anys puguem tornar a celebrar la Festa 
Major tal com la celebràvem sempre, i que aprofiten el temps amb la família i els 
amics.

Les pubilles i hereu de les Festes Majors 2021 de Paüls us desitgen una molt 
bona Festa Major.



PUBILLES 2021

Alba Alcoverro Prats
PUBILLA

Marina Mulet Celma
PUBILLA

Laura Oraá Sans
PUBILLA

Emma Gavaldà Pons
PUBILLA



HEREU 2021

Gerard Andreu Gabriel
HEREU
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Especialiat en:
arròs de muntanya, 
cargols i menjars 

casolans…

Reserveu per gaudir
de la nostra cuina!!!!

ALBERG DELS PORTS

Us desitgem una
bona Festa Major!!!
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REPARACIÓ DE VEHICLES I MAQUINÀRIA EN GENERAL
Mecànica i electricitat, xapa i pintura, càrregues aire condicionat, canvi i reparació de 

pneumàtics, revisions pre ITV, reparació de motos i bicicletes, cotxe de cortesia

Taller: C/ Tortosa, 7 • 43592 XERTA · Tel. 977 473 706 · Mòbil 636 338 257
tallercarbo@gmail.com

Taller mecànic
J. MANEL CARBÓ

Bones Festes
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Serveis de:

- Paleta - Lampista - Electricitat -

- Pintura - Fusteria (fusta, alumini, ferro, PVC...) -

- Neteges - Vidres - Rètols i lluminosos -

- Parquets - Tendals - Antenistes - 

- Serralleria - Desembussos - Guixos i pladur -

- Teulades - Alicatadors -

27

festes Paüls 2021



28

festes Paüls 2021

Hotel Rural Blai
Petit hotel Rural
al centre de Bot

C/ Unió, 23
636 116 999 / 977 428 385
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PROGRAMA

FESTA
MAJOR

PAÜLS
del 12 al 18 d’agost

de 2021
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D I J O U S

DIVENDRES

12 D’AGOST

13 D’AGOST

22:00h Teatre a càrrec de la “Coordinadora de Teatre Baix Ebre-Montsià”, 
amb l’obra “Políticament incorrecte”

 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 
anticipada, el preu serà de 10 euros).

12:00h Espectacle infantil a la plaça Major: Home Circ.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 

anticipada, el preu serà de 10 euros.)

17:45h Volteig de campanes.

18:00h Proclamació de les pubilles, hereu, pubilletes i hereus infantils 
2021 a la plaça Major i pregó a càrrec del Sr. Albert Salvadó 
Fernández, Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre. (*Només es podrà accedir amb l’abonament).

19:30h Concert de l’orquestra local ATALAIA.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 

anticipada, el preu serà de 15 euros les dues sessions). 

 23:00h Concert a càrrec de l’orquestra local ATALAIA.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o entrada 

anticipada).
 Sorteig de la penya taurina “ATP” de Paüls amb la col·laboració 

de la Braseria Laia de Bot.
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D ISSABTE

DIUMENGE

14 D’AGOST

15 D’AGOST

11:30h Actuació de la Banda Municipal de Paüls als carrers engalanats 
del municipi i homenatge al paülsenc més petit i a la paülsenca 
més gran del poble.

18:00h Exhibició de bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia local 
“MIGUEL PALLARÉS”. Actuació de la xaranga local TAL COM SONA. 
Organitza l’Ajuntament de Paüls i col·labora la penya taurina 
“ATP” de Paüls. (*Només es podrà entrar al recinte si es té 
accés a una entrada d’una carreta o bastida. Amb l’abonament 
serà gratuït, si no, l’entrada anticipada valdrà 3 euros).

22:45h Concert a la plaça Major a càrrec del conjunt DALTON’S BAND. 
(*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 
anticipada, el preu serà de 10 euros).

 Recaptació solidària per ajudar a la Lliga contra el Càncer de les 
Terres de l’Ebre i al Projecte Emma.

10:30h Actuació de la Banda Municipal de Música de Paüls.

12:00h Missa en honor a la Mare de Déu a l’Església del castell.

13:00h Concert de jotes i sardanes a la plaça Major a càrrec de la Banda 

Municipal de Paüls.

 (*Només es podrà accedir amb l’abonament).
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D I L L U N S
16 D’AGOST

19:00h Concert i homenatge a la gent gran a la plaça Major a càrrec de 
l’orquestra PENSYLVANIA.

 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 
anticipada, el preu serà de 15 euros les dues sessions). 
Recaptació solidària per ajudar a la Lliga contra el Càncer de 
les Terres de l’Ebre i al Projecte Emma.

22:45h Concert a la plaça Major amb l’orquestra PENSYLVANIA.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o entrada 

anticipada).

12:00h Missa a l’exterior de l’ermita de Sant Roc en honor al patró del 
nostre poble, Sant Roc.

13:00h Curses infantils
 (*Donada la situació actual de pandèmia i a les restriccions del 

Procicat, cada cursa pot tenir com a màxim 10 participants. És 
per això que els nascuts des del 2017 i fins al 2009 faran cursa 
per any. Els més grans, nascuts a partir del 2008, correran tots 
junts, sempre que no sobrepassin les 10 persones. La cursa 
professional no es realitzarà. Es podrà fer la inscripció prèvia a 
les oficines de l’Ajuntament i també el dia 16 d’agost fins les 
12:00h a Sant Roc. Durant el moment de les curses, el públic 
que no estigui assegut al seu corro, haurà de portar la mascareta 
i respectar la distància de seguretat).

17:30h Processó en honor al nostre patró Sant Roc
 (Si la normativa no canvia, només podran anar a la processó les 

persones que porten la imatge del sant, la Banda i les pubilles/
hereus. La resta de gent haurà d’estar asseguda).

18:30h Concert, a la plaça de Sant Roc, de la Banda Municipal de 
Música de Paüls.



D I M A R T S

17 D’AGOST

22:30h Concert de Jacob Cordover amb la guitarra.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 

anticipada, el preu serà de 10 euros). 

Es prega a les veïnes i veïns que si van a l’àrea recreativa de Sant Roc, 
que estacionen bé els seus cotxes, és per qüestions de seguretat. S’ha 
d’estacionar els vehicles en direcció a la sortida, de cara al poble, per tal 
d’evitar problemes en cas d’emergència a l’hora de fer l’evacuació de l’espai.

11:00h TORNEIG DE FUTBOLÍ, a la plaça Major. Inscripció: gratuïta pels 
que tenen abonament i els que no 5€ per parella. Data límit per 
apuntar-se, diumenge 15 d’agost. Màxim 32 equips. 

 Premis: 1rs: 2 pernils i 2 botelles de cava; 2ns: 1 pernil i 2 
botelles de cava; 3rs: 1 espatlla i 2 botelles de cava. Premi 
consolació; 1rs: 1 espatlla i 2ns: 1 xoriç. 

11:30h CONCURS DE GUINYOT i també altres jocs tradicionals per als 
xiquets i xiquetes organitzat per l’Ajuntament de Paüls amb la 
col·laboració de l’AMPA.

12:30h Campionat de birles a la plaça Major amb la col·laboració de 
l’Associació de jubilats i pensionistes.

18:00h Exhibició de bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia local 
“MIGUEL PALLARÉS”. Actuació de la xaranga local TAL COM SONA. 
Organitza l’Ajuntament de Paüls i col·labora la penya taurina 
“ATP” de Paüls.

 (*Només es podrà entrar al recinte si es té accés a una entrada 
d’una carreta o bastida. Amb l’abonament serà gratuït, si no, 
l’entrada anticipada valdrà 3 euros).

23:00h Actuació de l’humorista David Sas.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 

anticipada, el preu serà de 10 euros).
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11:30h Activitats infantils a la piscina municipal.

18:00h Exhibició de bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia d’Alfara de 
Carles, “ELISEO ADELL”, i un bou de la ramaderia local “MIGUEL 
PALLARÉS”. Actuació de la xaranga local TAL COM SONA. Organitza 
l’Ajuntament de Paüls i col·labora la penya taurina “ATP” de 
Paüls. 

 (*Només es podrà entrar al recinte si es té accés a una entrada 
d’una carreta o bastida. Amb l’abonament serà gratuït, si no, 
l’entrada anticipada valdrà 3 euros).

22:45h Actuació dels DJ’s locals.
 (*Només es podrà accedir amb l’abonament o amb entrada 

anticipada, el preu serà de 5 euros). 

DIMECRES

18 D’AGOST

RECOMANACIONS PER A LES FESTES DELS CORREBOUS
A causa de la situació actual de pandèmia en què ens trobem, les mesures que ens 
permeten celebrar actes taurins en plaça convencional són molt estrictes i ens priven 
de fer-ho amb la normalitat que tots voldríem. 

1. D’acord amb la Llei 34/2010, no es permet la participació als espectacles 
dels correbous als menors de 14 anys, únicament poden estar presents com a 
espectadors.

2. Els menors d’edat de 14 a 17 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
3. La comissió de Bous podrà demanar el DNI als possibles menors que es troben 

dintre del recinte de la plaça de bous.
4. No es permet la participació de persones en estat d’embriaguesa o drogoaddicció.
5. Impedir que maltractin l’animal donant-li cops amb pals o punxes o llençant-li 

objectes.
6. Els Mossos d’Esquadra estaran presents durant els actes taurins per tal de 

garantir el compliment de la llei.
RECORDEM:
• Està PROHIBIT: menjar,  beure i fumar dins del recinte de la plaça de bous.
• Serà OBLIGATORI L’ÚS de la MASCARETA dins del recinte de la plaça de bous.
• No es podrà accedir al recinte sense la invitació d’un cadafal, bastida o carreta més 

l’abonament o entrada. Hi haurà control d’accés i límit d’aforament. 
• Estarà prohibida l’entrada al recinte de la plaça de bous als menors de 14 anys NO 

acompanyats d’un adult.
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ENTRADA A LES ACTIVITATS:
* A causa de la Covid-19 i a les restriccions del Procicat, hi haurà control i límit d’aforament, 
no hi haurà taquilla cap nit, excepte el dia 12 d’agost, per recollir entrades acceptades o 
abonaments. Si hi ha disponibilitat d’aforament, un cop expedits els abonaments, es vendran 
les entrades per dies, sempre amb reserva prèvia i facilitant les dades de  la persona. Les 
entrades i abonaments s’hauran de recollir a l’Ajuntament, en horari d’oficina, prèviament 
a l’acte. Només es podrà accedir als actes ensenyant l’abonament o l’entrada (si hi ha 
disponibilitat)  al personal de seguretat. Les entrades anticipades s’hauran de recollir els 
dies 12 o 13 o 17 o 18 d’agost a les oficines de l’ajuntament. 

PREUS ENTRADES (Només si hi ha disponibilitat d’aforament)
Dies 12, 14, 16 i 17 d’agost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €

Dies 13 i 15 d’agost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 €

Dia 18 d’agost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 €

PREUS ABONAMENTS
A partir dels 16 anys o nascuts l’any 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45€

A partir de 65 anys i fins als 78 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35€

A partir de de 79 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Menors de 16 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRATUÏT

Els abonaments/entrades s’hauran d’ensenyar sempre al personal de seguretat. 

Els menors de 16 anys, tot i ser gratuït, també hauran de passar per les oficines de l’Ajuntament 
a traure-se’l.
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NOTES EXPLICATIVES:

1.- L’organització es reserva el dret de modificar, d’alterar o suspendre 
qualsevol dels actes d’aquest programa.

2.- L’Ajuntament informa que està PROHIBIT entrar cap tipus de botella 
al recinte de la plaça Major els dies que hagi concert o festa del 
12 al 18 d’agost, i recorda que està prohibit el “botellot” a tot el 
municipi, el PROCICAT va aprovar també aquesta prohibició. Els que 
no compleixin els temes de distància de seguretat o altres indicacions 
del PROCICAT, se’ls farà fora del recinte del ball. 

3.- L’Ajuntament anima a tot el poble de Paüls a participar, seguint 
les mesures i precaucions DISTÀNCIA + RENTAT DE MANS + 
MASCARETA, als actes previstos. 

4.- Es demana al poble en general que tinguin cura en l’aparcament dels 
vehicles segons els actes marcats.

5.- L’Ajuntament desitja a tot el poble salut i que vagin bé els actes i 
agraeix la desinteressada col·laboració de tothom que ha ajudat a la 
seva preparació.
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PINTURES
SERGIO PRATS POVILL
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notícies

El passat mes de maig es van 
celebrar les comunions al nostre 
poble. Aquest any sí s’han pogut 
celebrar el dia indicat i es va 
poder realitzar la cerimònia amb 
la màxima  normalitat possible 
dintre de totes les limitacions 
d’aforaments, reunions personals, 
etc.
En aquesta ocasió van ser la 
Martina Escubedo Mulet, la Roser 
Celma Gázquez i la Noa Gabriel 
Targa qui van fer la Comunió. 
Moltes felicitats a les tres!!!!

COMUNIONS

El dia 24 de juny es van obrir les piscines 
municipals amb normalitat, però com encara 
estem en temps de pandèmia, per garantir que no 
hi hagi un excés d’usuaris, des de l’Ajuntament 
s’ha decidit aplicar les mateixes mesures 
que l’any anterior, amb el tema de la venda 
d’entrades, és a dir, que no es venen entrades 
a la piscina, només poden accedir al recinte 
les persones que prèviament hagin adquirit un 
abonament a les oficines de l’Ajuntament.
Es continua amb les 3 modalitats d’abonament 
de l’any anterior, de 10, de 20 i de 30 entrades, 
i com a novetat s’ha incorporat un abonament 
de 50 entrades. I durant els primers dies de la 
temporada la gent ha pogut utilitzar l’abonament 
de l’any passat.

El socorrista, l’Adrià del faceries, és l’encarregat 
de controlar l’aforament de les instal·lacions per 
garantir la seguretat de tothom. 

PISCINES

S’ha instal·lat un punt de càrrega de vehicles 
elèctrics, al carrer Carretera, davant del Casal, 
i s’hi poden carregar dos vehicles al mateix 
moment o un vehicle i una bicicleta. Aquesta 
instal·lació ve subvencionada, en part, per 
l’Institut Català de l’Energia i es troba inclosa 
dins del  programa MOVES III. 

Des de l’Ajuntament es segueix apostant per un 
municipi més sostenible i més respectuós amb 
el medi ambient i és per això que es treballa 
en la línia de seguir reduint les emissions a 
l’atmosfera. Amb la instal·lació d’aquest punt 
s’obren les portes a un turisme més sostenible. 
A més a més, es situarà Paüls al mapa del 
turisme del segle XXI, ja que un cop feta aquesta 
instal·lació apareix al mapa de Catalunya de 
punts de recàrrega elèctrica. 

CARREGADORS ELÈCTRICS
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notícies

Els dies 5 i 6 de juny es va celebrar la Fira de la 
cirera, una fira adaptada als protocols COVID-19. 
Enguany, es va optar per no fer la fira per tot el 
poble i habilitar un mercat de la cirera a la placa 
Major i Muret on es podia comprar directament 
el producte al pagès, seguint tots els protocols 
COVID-19, control d’aforament i mesures per 
mantenir la distància de seguretat.
A més, també es van fer una sèrie d’activitats 
adaptades a l’actual situació de pandèmia, amb 
tallers infantils de terrissa i manualitats, un 
espectacle de màgia, animació musical a càrrec 
de la xaranga “Tal com sona” i, dissabte al vespre, 
el concert d’Elma.
Enguany s’ha seguit mantenint el servei de taxi 
per tal de facilitar la mobilitat a la gent que ha 

vingut a visitar la nostra fira. 
Alguns actes es van poder seguir en directe per 
les xarxes socials de l’Ajuntament i a la web 
www.cireradepauls.cat. 
Aquest any, l’encarregada de inaugurar la XVIII 
fira de la cirera va ser la diputada al Parlament 
de Catalunya Maria Jesús Viña.
Pel que fa al premi a la Millor Cirera de la fira 
va ser per als productors Mario i Tere, de Cal 
Facerias.
El cartell de la XVIII edició de la Fira de la Cirera 
de Paüls és obra del pintor local Domingo 
Basco, des d’aquí aprofitem per agrair-li la seva 
implicació amb el poble. 
Us deixem amb un recull de fotografies.

FESTA DE LA CIRERA

El passat 23 de 
juny l’Ajuntament 
va organitzar la 
revetlla de Sant Joan 
a la plaça Major, 
on va tindre lloc el 
concert de Maria 
Isas i es va repartir 
coca de Sant Joan 
a tots i totes els 
assistents.

REVETLLA DE SANT JOAN
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obres i millores

Com cada any, s’han realitzat treballs de neteja 
de la franja forestal dels voltants del municipi. 
Una obra que dona continuïtat als treballs 
realitzats els darrers anys, per reduir la càrrega 

forestal als voltants del poble i protegir-lo en cas 
d’incendi . Aquesta actuació ha estat executada 
amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

ACTUACIÓ FORESTAL

Les “Obres de remodelació de la zona educativa” 
es tracta d’un projecte molt ambiciós però amb 
una clara visió de futur per al nostre poble, com 
us vam informar al darrer Xiprer. El projecte 
té un cost de 371.394 euros i estarà finançat 
amb el suport de la Diputació de Tarragona, la 

Generalitat de Catalunya i amb recursos propis. 
La primavera passada van començar aquestes 
obres de millora de tot l’espai. En aquests 
moments s’estan realitzant les fases 1, 2 i 4 que 
s’espera que estiguin finalitzades a principi de 
setembre. 

ACTUACIÓ A LA ZONA DE LES ESCOLES
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obres i millores

El passat 18 de maig van començar les obres de 
reconstrucció del mur del carrer Sant Roc. Les 
actuacions de millora de la zona van consistir 
en reconstruir el mur i assegurar el carrer Sant 
Roc, ja que degut a les pluges l’estructura d’una 
part del carrer estava en perill, cada cop hi havia 
més despreniments. També es va substituir la 
barana que estava en mal estat. 

El cost del projecte del mur és de 48.052€ i 
compta amb el suport econòmic de la Diputació 

de Tarragona en 30.000€ i de la Generalitat de 
Catalunya en 15.649,95€. Finalment també es 
procedirà a arreglar el tram del paviment del 
carrer afectat ja que es trobava en molt mal 
estat.

Els encarregats de portar a terme l’obra han 
estat Construccions Ricard Cid.

El mur amb l’acabat de pedra ja està finalitzat. 
Ara queda l’arranjament del paviment que 
s’espera que estigui acabat després de festes.

OBRES RECONSTRUCCIÓ MUR CARRER SANT ROC
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obres i millores

Sant Roc és uns dels lloc més especials i estimats 
per a les Paülsenques i Paülsencs, és per això que 
des de l’Ajuntament s’hi dedica especial atenció 
i cura. S’han instal·lat dues baranes noves al 
pujador i també s’han fet obres de manteniment 

de diverses baranes i escales de tota la zona. 
Aquesta obres han estat una actuació conjunta 
entre l’Ajuntament i el Parc Natural dels Ports.  

A més a més s’han fet treballs de reestructuració 
a la zona del parc infantil. 

OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT A SANT ROC
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obres i millores
OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT

MILLORES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Durant tot aquest temps s’han anat realitzant 
actuacions de manteniment i millora en el 
nostre municipi. 

Es van realitzar actuacions en el cablejat de 
l’enllumenat públic a la zona de la Remulla, que 
estava donant problemes en algunes luminàries 
dels carrers de la part baixa del poble. Es preveu 
que un cop hagin passat les festes s’arregli tot 
l’enllumenat d’aquell sector del poble. 

Per tal de millorar la seguretat en la circulació 
de vehicles i persones al municipi s’han realitzat 
actuacions de millora en el sistema de baranes i 
tanques del municipi. S’ha instal·lat una barana 

nova a la costa del Serrall i s’ha pintat la barana 
que es va substituir a les Voltes. A més a més 
s’han fet reparacions a la barana del carrer 
Escoles.

MILLORES EN LA SEGURETAT AL MUNICIPI
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obres i millores
Durant aquests mesos també s’han realitzat 
obres d’arranjament de camins municipals, 
s’han fet diversos trams del camí de Montsagre, 
la carretera Nova i un tram de la zona de la Canal. 

Per tal de garantir i facilitar la circulació pels 
camins es va procedir a la contractació de 
Francisco Benaiges per a la neteja de les caixes 
dels camins i les vores dels mateixos. 

ALTRES TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT AL MUNICIPI

El manteniment del municipi requereix de 
moltes reparacions que es van realitzant en el 
dia a dia. Potser aquestes actuacions són de poca 
entitat i no es veuen, però a la llarga eviten mals 
majors. Durant aquests mesos s’han realitzat 
diversos treballs de reparació del clavegueram 
municipal.

S’han seguit realitzant treballs de manteniment 
als edificis municipals. Cal destacar que s’han fet 
millores en la climatització del Casal Municipal. 

A la primavera es van realitzar treballs per 
solucionar els problema de la pressió de l’aigua 
a la zona de la part baixa del poble.
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ASSEMBLEA CATALANA DE PAÜLS

Quan els catalans escolten l’expressió 
“complex d’esclau” arrufen el nas. “Això no 
va amb nosaltres”, pensen generalment. 
Parlar d’esclavatge en ple segle XXI ho 
confonem amb les cadenes dels negres 
que s’emportaven a Amèrica des de l’Àfrica 
fa uns quants segles. Però l’esclavatge 
també és mental. Hom pot ser un esclau 
amb cadenes d’or… o amb un bon compte 
corrent al banc. A Catalunya en tenim una 
bona colla i amb noms ben il·lustres.

Qui va encunyar i teoritzar sobre aquest 
concepte fou Carles M. Espinalt fa més 
de seixanta anys. Ell ja deia que és un 
desordre psíquic que els catalans hem anat 
adquirint a través de segles de colonització 
i repressió espanyola. L’eina per superar-
lo és l’enfortiment del propi caràcter. La 
manca d’autoritat i sentit polític que tenen 
els nostres dirigents deriva directament 
d’aquest complex inconscient. Els exemples 
d’aquest desordre psicològic el trobem des 
d’en Pujol fins a en Puigdemont, tot passant 
per en Junqueras. Només des d’aquest 
prisma, podem entendre que el president a 
l’exili faci petons a una bandera espanyola 
en un aeroport perquè li ordeni un merda 
seca espanyol que fa de dependent en una 
botiga, o que un exvicepresident empresonat 
fins fa quatre dies afirmi ridículament que 
ell “ama a Espanya”. Ben mirat, és una cosa 
de bojos. Podem fer la independència amb 
aquestes tares?

Reconeixem que no ens plau entrar en 
aquest debat psíquic. Preferim reduir-ho tot 
a estratègies polítiques sense entrar a valorar 
mai les capacitats o la personalitat dels 
qui dirigeixen. Però si analitzem el discurs 
i el posat angelical de la gran majoria dels 
líders polítics anomenats independentistes, 
sembla que no vulguin molestar ningú. El 
complex d’esclau es caracteritza, entre 

altres coses, per una manca de rotunditat 
que és producte de qui no se sent segur de 
les seves possibilitats. L’esclau sempre es 
queda a mitges, mai no acaba de culminar 
res. Les cadenes mentals el mantenen lligat 
a l’amo a través de la por al càstig que avui 
encarnen el Tribunal Supremo, l’Audiencia 
Nacional o el Tribunal de Cuentas.

Quan sentim dir als dirigents de Junts, 
Esquerra o la CUP que a Catalunya hi ha un 
problema polític és quan més clar es veu tot 
això que diem. Parlar de problema polític 
sense no dir mai que l’origen de tot plegat és 
la condició de Catalunya de nació ocupada, 
és perpetuar la confusió de tot plegat. No 
ho fan perquè tenen por de què diran a 
Madrid. Treure’s el complex d’esclau de 
sobre comença, tal com apuntava Carles M. 
Espinalt, afermant el caràcter. Tenir caràcter 
significa parlar clar i no dubtar quan hom 
ha de prendre les decisions que considera 
necessàries sense que el condicionin les 
conseqüències. Així no és estrany que d’un 
líder afirmem sempre que és una persona 
de “caràcter”.

No podem ignorar per més temps aquestes 
coses quan parlem de fer la independència. 
Si repassem la història, veurem que els nous 
estats s’han fundat sempre quan els seus 
promotors polítics han decidit abandonar 
qualsevol contemporització o possibilitat 
d‘entesa amb l’ocupant. Foragitar-lo 
esdevé llavors l’objectiu únic i fonamental. 
Però això no es pot fer amb la mentalitat 
de l’esclau que sempre està pendent de la 
condemna en lloc de pensar exclusivament 
en la victòria.

Ens van entretenint amb suposats i futurs 
embats amb l’estat o amb taules de diàleg.

S. Espot i Paüls per la Independència
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ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PAÜLS

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ROC

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 

Un altre any ens tornem a trobar a les 
vespres de festes. Enguany tornaran a ser 
unes Festes Majors diferents, sense proves 
de penyes i sense poder gaudir de les nits 
de ball on a la plaça mos ajuntàvem tots; 
menuts, joves i grans.
Creiem que el més adient, degut a la 
cinquena onada, que s’està fent notar des 
de fa dies al Baix Ebre, serà que deixem els 
moments de xalera conjunta (proves de 
penyes, gimcana popular, concurs de truita 

en patata, actuació musical...) per a quan la 
situació sanitària ho permeti.
Des d’aquí animem a tothom a participar 
dels actes que s’organitzaran i ens 
comprometem a que tant aviat sigui possible 
tornarem carregats de jocs, concursos i 
proves per a totes les penyes i tota la gent 
del poble que vulgueu participar.
Paülsenques i paülsencs, l’associació de 
joves de Paüls us desitja una molt bona 
Festa Major amb precaució i seny!

L’Entitat ja ha realitzat la liquidació de 
la campanya de l’oliva 2020/2021, una 
campanya fluixa en producció i amb preus 
de l’oli molt baixos i està preparant els 
balanços de les campanyes de l’ametlla i la 
garrofa.
Finalment, es va poder realitzar l’Assemblea 
General de la Cooperativa pocs dies abans 
de Nadal i es va renovar els membres del 
Consell Rector, renovant els seus càrrecs 
Fermín Benaiges Camins i Joana Galcerà 

Lluís i amb l’entrada de Juan José Sancho 
Nogués en el lloc de Joan Ventura Benaiges.
Després d’un any d’aturada a causa de la 
pandèmia de la covid-19, la Cooperativa va 
participar a la Festa de la Cirera organitzada 
per l’Ajuntament, amb el muntatge 
d’una parada, i amb la col·laboració de la 
Denominació d’Origen de l’oli del Baix Ebre 
i Montsià.
Aprofitem l’ocasió per desitjar a tothom 
una bona Festa Major.

Un nou estiu amb poques coses que contar 
dels jubilats.
Continuem sense sortides ni reunions. 
Quan pensàvem que tot estava millor, 
altre cop a recaure. Haurem d’esperar una 
miqueta més per poder contar-nos les coses 
que fem en la setmana.
Reunions de gent jove,  berbenes, sortides 
nocturnes… Ara és la població jove la que 
té els problemes perquè està sense vacunar.
Les persones grans tot i que estem vacunats 
no hem de deixar de vigilar. Encara que el 
contagi seria més lleu, també ens podem 
contagiar.
Vigilem, estiguem alerta i continuem 
prenent totes les mesures de precaució.
L’estiu ens porta molta “caldoreta”. 
Busquem llocs fresquets, descansem i amb 
ànim esperem les Festes Majors a veure si 
podem passar algun ratet bo. 

Desitgem que els propers anys siguin 
millors de recordar.

Bones Festes a Tothom!!
Els Jubilats
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 L’escola municipal de Música de Paüls va 
donar per acabat el curs escolar 20-21 amb 
l’audició que el passat dia 3 de juliol i que 
finalment i seguint totes les mesures sanitàries 
corresponents el vam poder realitzar al casal 
municipal. 

A l’audició de fi de curs l’alumnat va 
participar cantant cançons i acompanyant-
les amb percussió corporal, com també amb 
petits grups instrumentals i a tall de solistes, 
oferint un petit recull de la feina feta amb 
l’instrument durant el curs.

Aquest any ha estat un curs molt i molt atípic, 
ja que vam començar al setembre les classes 
de forma presencial havent de tornar a la 
via telemàtica durant bona part del primer 

trimestre, poden reprendre les mateixes de 
forma presencial tornats de les vacances 
de Nadal. Agrair tant a l’alumnat, com als 
pares i mares així com al professorat la bona 
disposició per tal de poder fer en continuïtat 
les classes del curs.

Ara ja queda només gaudir d’unes bones 
i merescudes vacances per tal de tornar a 
l’octubre a iniciar el curs acadèmic esperem, 
ja sense tants canvis pel que fa a classes i 
podem tornar a fer les sessions de manera 
presencial i que l’alumnat pugui gaudir de la 
veritable essència de la música, i tornar a fer 
música en grup, ja que és el més els agrada. 
De part de totes i tots els que formem part 
de l’Escola Municipal de Música passeu una 
molt bona Festa Major i ens veiem a l’octubre.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS
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AMPA

L’Associació de Mares i Pares Sant Roc 
de Paüls celebrem haver arribat a aquest 
estiu amb una situació tranquil·la pel que 
fa a l’impacte de la pandèmia en l’entorn 
de l’escola. No ha estat un curs fàcil per 
als alumnes i els mestres però el curs s’ha 
desenvolupat amb més normalitat de la 
que hauríem esperat fa un any. Cal agrair 
la tasca i la rigorositat a tota la comunitat 
educativa del poble. 

La covid encara no ens ha permès recuperar 
totes les activitats que ens hauria agradat,  
però s’ha pogut apropar a les famílies 
les activitats del centre amb les festes de 
Nadal i de fi de curs, complint amb totes les 
mesures i restriccions sanitàries. 

També hem tornar a organitzar, mitjançant 
l’empresa Actiesport, el campus d’estiu, 
que ha tingut una gran acollida, i els cursos 
de natació. En aquests moments, estem 
treballant amb l’empresa per dur a terme 

test d’antígens preventius als monitors i els 
alumnes més grans de 10 anys, com marca 
la pauta de Salut. Agraïm la col·laboració 
de la farmàcia en aquesta acció. El campus 
farà una aturada per a les festes majors però 
seguirà dues setmanes més per facilitar la 
conciliació a les famílies en la recta final de 
l’estiu. 

Volem agrair la col·laboració rebuda en el 
bingo de la Festa de la Cirera i us animem, 
si la situació i les restriccions sanitàries ho 
permeten, a tornar-ho a fer aquests dies 
festius. Recordem que tots els beneficis 
aconseguits els destinem al manteniment 
del menjador escolar i al bon funcionament 
de l’entitat, sempre en benefici dels infants 
i les seues famílies. 

Només queda desitjar una bona festa major 
a tot el poble! Que les gaudim amb salut i 
responsabilitat. Bones festes! 
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PENYA TAURINA ATP

EL passat dia 11 de juliol la penya taurina 
“ATP” de Paüls va organitzar la tradicional 
festa campera a la ramaderia Mur, d’Alfara 
de Carles, després de més d’un any sense 
poder celebrar cap acte a causa de la situació 
de pandèmia que estem vivint. Enguany, 
però, les restriccions ens van permetre 
poder gaudir de la festa, que ja ve sent tota 
una tradició.

Aquestes festes majors també s’organitzaran 
actes taurins, dels quals ja en teníem moltes 

ganes després d’un any de sequera, creuem 
els dits per a poder gaudir d’aquests actes 
sense cap ensurt. Com a novetat el dia 18 
d’agost es farà una desencaixonada d’un 
“bou cerril” del ramader local Miguel 
Pallarés.

Esperem que l’any vinent es puguin fer més 
actes sense restriccions. 

Aprofitem l’ocasió per desitjar a tothom una 
molt Bona Festa Major!!!! “Visca los bous”.
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CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS

El passat 21 de març es va disputar la VIII edició 
de la Trencacims Paüls marcada per les fortes 
mesures de seguretat anti-covid i un protocol 
que es  va complir estrictament, la qual cosa va 
provocar les felicitacions per part de la federació 
catalana i espanyola de muntanya 
A causa de les mesures vigents en aquell 
moment només se’ns va permetre fer les proves 
que formaven part d’un calendari oficial, en 
el nostre cas la Mitja Marató i les curses cadet, 
juvenil i júnior, que formaven part de la Copa 
Catalana de Curses de Muntanya de la FEEC, i 
per tant, per segon any consecutiu vam haver 
que cancel·lar l’Ultratrail, l’Ultramarató i la 
Marxa. Tot i això la cursa va ser tot un èxit, 
esgotant els dorsals ràpidament i retornant al 

nostre poble les curses de muntanya. Més de 
300 participants van prendre part en la sortida, 
amb un dels nivells més alts de corredores i 
corredors de les darreres edicions.
Ara ja estem treballant amb l’edició del proper 
any, que serà els dies 2 i 3 d’abril de 2022, amb 
més forces i il·lusió que mai, amb moltes ganes 
de tornar a organitzar una Trencacims amb 
totes les seves curses i tornar-la a fer ben grossa, 
deixar enrere el malson d’aquesta pandèmia i 
tornar a fer de Paüls epicentre de les curses de 
muntanya. 
Des del Centre Excursionista Trencacims 
i l’organització volem desitjar a totes les 
paülsenques i paülsencs una molt bona festa 
major, salut i muntanya a tothom!
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Facundo Tomàs
ELECTRICITAT I FONTANERIA

AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

Desitja Bones Festes a tothom

C/ Tortosa, 18
Tel. 977 717 016

Mòbil 670 881 625
MASDENVERGE



55

festes Paüls 2021

Més de 700 persones del poble ja l’estan usant!




