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Sr. José Luís Seguí seguigj@diba.cat
· Recepció, Atenció ciutadana i Padró
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Destacat

Benvolgudes veïnes i veïns,
El Número 2 de la revista Pacs al dia ja és una realitat, tenim de nou un recull ampli de les accions hem anat realitzat en aquests darrers mesos al nostre municipi, mesos
encara molt marcats per la pandèmia que ha impossibilitat de poder realitzar principalment els actes culturals
més típics així com tallers, cursos etc.
Tot i així son moltes les accions que hem realitzat, i aquest
cop no ens podem estar d’avançar-vos un gran projecte en
el que estem treballant des de molt de temps enrere i que
ens fa molta il·lusió, un cop superats els primers esculls, el

de fer-vos partícips.
Com diu la portada de la revista “La Vinya” el Futur de
Pacs. Un projecte en el que encara hi haurem de treballar
i defensar-lo molt, però quan sigui una realitat serà una
gran eina que ens donarà el servei que actualment tant
ens manca al nostre municipi.
Seguim!!
Montse Mascaró
Alcaldessa de Pacs

Projecte La Vinya

Aquest mateix problema passa amb les persones grans, que
hi ha un moment que la casa els hi queda sobredimensionada i necessiten un espai més reduït i amb uns serveis
mínims d’assistència, que tampoc se’ls pot oferir, per el que
construirem uns habitatges assistencials per a júnior i sènior
just al costat de la resta d’equipaments, i quins seran aquest
equipaments?
- Farmaciola.
- Oficina de Correus.
- Supermercat.
- Bar / Restaurant .
- Zona de pícnic / barbacoa.
- Zona d’autocaravanes.
- Diferents sales on
realitzar la gran varietat
d’activitats culturals,
tallers, esportives,
programades al nostre
municipi.
- Zona d’aparcament.
- Habitatges assistencials júnior i sènior amb
zones comunes.
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Amb el temps, també s’ha perdut l’espai del “Centre del Poble”; punt de cohesió social i neuràlgic del poble, de tal manera que la relació entre veïns ha quedat limitada per molts

En aquest mateix espai, en una segona fase i coneixedors de
la problemàtica afegida que té el municipi en la gairebé oferta nul·la d’habitatges petits i de renta baixa, que s’adeqüin
a les necessitats del jovent que vol independitzar-se, obligant-los a moure’s a municipis veïns.
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Tots som coneixedors que la proximitat de Pacs del Penedès
a la capital de comarca, Vilafranca del Penedès, i la dispersió morfològica característica del municipi, ha provocat que
els serveis existents al municipi hagin anat desapareixent al
llarg dels anys, fins a l’extrem que només hi quedi un bar.

d’ells a l’espai on es resideix, situació que si no es capgira,
aboca a Pacs a ser un municipi dormitori i perdre l’entitat
que té com a poble.

MAIG 2021

Dins la voluntat de dotar al municipi d’una àrea de nova centralitat, portem més d’un any i mig treballant amb la finalitat
d’aportar a la població de Pacs un equipament multiús que
resolgui les actuals deficiències de serveis dotacionals al
municipi, a l’hora que també esdevingui un nou espai públic
que fonamenti la cohesió i socialització dels ciutadans del
municipi.

Pressupost municipal
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Pressupost ingressos
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CONCEPTE

A) OPERACIONS CORRENTS

INGRESSOS CORRENTS

CAPITOL 1
Article 11
112,00
113,01
115,00
116,00

IMPOSTOS DIRECTES
Sobre el Capital
IBI Rústega
IBI Urbana
I.V.T.M.
IIVTNU

596.230,00 €
286.230,00 €
2.430,00 €
219.600,00 €
63.100,00 €
1.100,00 €

Article 13
130,00

Sobre activitats econòmiques
I.A.E.
TOTAL CAPITOL 1

310.000,00 €
310.000,00 €
596.230,00 €

CAPITOL 2
Article 29
290,00

IMPOSTOS INDIRECTES
Altres impostos indirectes
ICIO
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Article 30
302,00
309,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS
Taxa per la prestació de serveis públics bàsics
Taxa Escombraries
Taxa cementiri municipal

Article 32
321,00
325,00
329,00

Taxes per la realització d’activitats de competència local
Taxa llicència urbanística
Exp documents administratius
Taxa gossos

7.100,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
2.100,00 €

Article 33
332,00

Taxes per utilització privativa o aprofit. espec. del domini públic local
Taxa aportacions FECSA/CTNE

7.500,00 €
7.500,00 €

Article 34
342,00
342,01
349,00

Preus públics per la prestació de serveis
Aportació famílies escolarització llar
Aportació famílies menjador llar
Altres preus públics (activitats)

Article 36
36,00

Vendes
Venda nínxols

Article 39
392,00
393,00
399,00
399.02

Altres ingressos
Recarrec per extemporànitat
Interessos de demora
Altres ingressos
Comissió de festes
TOTAL CAPITOL 3

30.600,00 €
600,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
18.000,00 €
170.500,00 €

CAPITOL 4
Article 42
420,00
420,90

TRANSFERENCIES CORRENTS
De l’Estat
Participació en els tributs de l’Estat
Altres transferències estat

394.076,13 €
181.200,00 €
180.300,00 €
900,00 €

Article 45
450,00
450,01
450,04
450,05
450,80

De Comunitats Autònomes
Fons Cooperació Local Català (I EXTRAOR.)
Subvenció Carrecs Electes
Subvenció jutjat de pau
Subvenció consultori
Subvencio Llar d’infants
Altres subvencions corrents CA

138.796,50 €
87.976,00 €
13.130,00 €
860,00 €
9.830,50 €
20.000,00 €
7.000,00 €

Article 46
461,00
461,01
461,02
461,03
461,04
461,08

D’Entitats Locals
Subvenció secretaria
Subvenció llar d’infants
Subvenció Festa Major
Subvencio Benestar Social
Pla d’ocupació DIBA
Altres

Article 47
470,00

D’empreses privades
D’empreses privades (CANON ABRERA)
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Article 52
520,00

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de dipòsits
Interessos ctes. cts.

7.900,00 €
200,00 €
200,00 €

Article 55
550
550,10

Product.de concessions i aprof. Especials”
FIBERPACHS
Arrendament bar CCL
TOTAL CAPITOL 5

7.700,00 €
1.900,00 €
5.800,00 €
7.900,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

INGRESSOS DE CAPITAL

CAPITOL 7
Article 75
750.81
750,82
750,83

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
De la Comunitat Autònoma
PUOSC obra l’agricola
PUOSC Obra camí
PUOSC Obra cementiri

Article 76
761,01
761,02
76103

D’Entitats Locals
DIBA Pla General d’inversions
DIBA Pla Camins
DIBA Equipaments

Article 77
777,00

D’empreses privades
EMAVSA
TOTAL CAPITOL 7

TOTAL INGRESSOS

IMPORT
1.193.706,13 €

25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
170.500,00 €
78.300,00 €
75.000,00 €
3.300,00 €

44.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
18.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

70.079,63 €
6.000,00 €
12.842,00 €
1.092,00 €
7.910,00 €
5.735,63 €
36.500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
394.076,13 €

241.567,52 €
158.566,20 €
38.566,20 €
57.655,50 €
62.344,50 €
80.217,59 €
35.645,75 €
19.571,84 €
25.000,00 €
2.783,73 €
2.783,73 €
241.567,52 €

1.435.273,65 €

i despeses 2021
CAPITOL 1
912
920
920
920
920
320
920
211
211

10000
12001
12100
13000
13100
13000
15100
16000
16204

DESPESES DE PERSONAL
RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS PERSONAL PLANS OCUPACIO I/O FORMACIO
RETRIBUCIONS PERSONAL LLAR
GRATIFICACIONS
SEGURETAT SOCIAL
ACCIO SOCIAL
TOTAL CAPITOL 1
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CAPITOL 2

IMPORT €
30.000,00
13.290,00
38.160,00
176.575,00
4.800,00
66.860,00
6.000,00
98.900,00
3.500,00
438.085,00

920
1621

20300
20310

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
ARRENDAMENTS
ARRENDAMENTS D’INSTAL.LACIONS (fotoc.)
MINIDEIXELLERIA

160
1625
165
163
1531
171
450

21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIO
INFRAESTRUCTURA:CLAVEGUERAM
RECOLLIDA DE RESIDUS (CONTENIDORS VEGETALS)
INFRAESTRUCTURA:ENLLUMENAT
INFRAESTRUCTURA:NETEJA CARRERS
INFRAESTRUCTURA:CAMINS
INFRAESTRUCTURA: JARDINS
INFRAESTRUCTURA:ALTRES

164
920
312
341
323
334
1621
1621
150
321
920
1621

21200
21200
21200
21200
21200
21200
21300
21400
21500
21500
21600
21900

EDIFICIS
CEMENTIRI
AJUNTAMENT
CONSULTORI
PISTES ESPORTIVES
ESCOLES I LLAR (CONTRACTE NETEJA I ALTRES)
CENTRE CIVIC I PISTA COBERTA
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
ELEMENTS DE TRANSPORT (VEHICLES)
MOBILIARI I ENSERS
MOBILIARI I ENSERS LLAR D’INFANTS
EQUIPS INFORMATICS
ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL

920
920
920
920
312
341
323
334
1621
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
326
337
920
920
338
337
320
330
334
340
432
920
920
920
150
932
920

22000
22001
22002
22100
22100
22100
22100
22100
22101
22103
22105
22110
22200
22201
22203
22300
22400
22501
22601
22606
22602
22603
22604
22608
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22699
22700
22701
22706
22708
22799

TOTAL MATERIALS, SUBM. I ALTRES
ORDINARI NO INVENTARIABLE OFICINA
PREMSA
MATERIAL INFORMATIC
ENERGIA ELECTRICA (ENLLUMENAT)
ENERGIA ELECTRICA(SANITARIS)
ENERGIA ELECTRICA(ESPORTS)
ENERGIA ELECTRICA(EDUCACIO)
ENERGIA ELECTRICA(CAFÉ+CCIVIC)
AIGUA
COMBUSTIBLES
PRODUCTES ALIMENTARIS
PRODUCTES NETEJA
TELEFON
POSTALS
INFORMATIQUES (WIFI)
TRANSPORTS
ASSEGURANCES
TRIBUTS
PROTOCOL I REUNIONS
INFANCIA
JOVENTUT
PUBLICACIONS OFICIALS
JURIDICS
Comissió de Festes
CASALS DE VACANCES
EDUCACIO (MENJADOR I ALTRES)
TASTAPACS
CULTURA
ESPORTS
PROMOCIO TURISTICA
ALTRES DESPESES
MANCOMUNITAT-BROSSA
SEGURETAT (VIGILANCIA I ALARMES)
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS (LABORAL…)
SERVEI RECAPTACIO
ALTRES TREBALLS

912
920
920

23000
23100
23300

INDEMNITZACIONS
DIETES AJUNTAMENT
LOCOMOCIO PERSONAL
ALTRES INDEMNITZACIONS

22.000,00
700,00
300,00
21.000,00

912

23000

DESPESES PUBLICACIONS
DESPESES PUBLICACIONS
TOTAL CAPITOL 2

800,00
800,00
603.851,41

CAPITOL 3
920

35900

DESPESES FINANCERES
ALTRES DESPESES FINANCERES
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
943
311
231
161
943

46301
46301
46301
46301
46501

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A ENTITATS LOCALS
MANCOMUNITAT
MANCOMUNITAT PROTECTORA
MANCOMUNITAT SALUT MENTAL
MANTENIMENT PORTADA AIGUES
CONSELL COMARCAL (ESCOLA MUSICA)

2.095,00
670,00
1.425,00
177.200,00
5.000,00
16.000,00
10.000,00
18.000,00
12.000,00
9.000,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
15.700,00
1.000,00
46.000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
4.000,00
500,00
500,00
2.000,00
401.756,41
6.000,00
500,00
1.000,00
40.000,00
6.000,00
1.300,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
500,00
1.100,00
200,00
4.500,00
500,00
7.000,00
3.000,00
7.000,00
800,00
300,00
41.000,00
26.000,00
7.500,00
10.300,00
5.500,00
4.000,00
5.000,00
1.756,41
94.000,00
19.000,00
46.500,00
20.000,00
1.500,00

8.500,00
8.500,00
20.780,00
1.600,00
2.750,00
400,00
200,00
5.500,00
continua a la pàgina següent

pàg. 5

PARTIDA
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Pressupost / Actualitat

PROGRAMA

ECONÒMIC

PARTIDA

943
943
943
920
920
430

46502
46503
46504
46601
46602
46702

CONSELL COMARCAL (ENGINYER)
CONSELL COMARCAL JOVENTUT
CONSELL COMARCAL ALTRES
ALTRES ENTITATS ACM
ALTRES ENTITATS AMI
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURISTICA

231
920
231
334
231
340
320
340
334
334
231
231
334
920
231
231
334
430
334
323
330
340

48001
48003
48005
48006
48007
48008
48009
48010
48011
48012
48013
48014
48015
48017
48018
48019
48021
48022
48023
48024
48025
48026

A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
SERVEIS SOCIALS
SUBV. ADF
SUBV. AMPERT
SUBV. IEP
SUBV. CREU ROJA
SUBV.CLUB TENNIS
SUBV. AMPA
SUBV. JESPE
SUBV. ESCOLA CEIP
SUBV. L ESPIGA
SUBV. MARATO TV3
SUBV. CASAL D AVIS
SUBV. CARNAVAL
SUBV. COAC
SUBV. ESCLEROSI
SUBV. CASAL DONA
SUBV. CULTURA
SUBV. CTRA DEL VI
SUBV. ASS.DRACS I DIABLES
SUBV. ORDINADORS
SUBV CAMI RAMADER
SUBV. ESPORTS
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
929

50000

FONS DE CONTINGÈNCIA
Fons de Contingència (ART 31 LOEPSF)
TOTAL CAPITOL 5
TOTAL DESPESA CORRENT

CAPITOL 6
1532
161
164
165
171
333
330
340
454
454

60900
69203
61900
61910
62500
61900
61900
60900
61900
61910

3.100,00
5.500,00
1.000,00
154,00
76,00
500,00
32.459,00
18.000,00
1.000,00
300,00
200,00
100,00
1.350,00
800,00
299,00
600,00
200,00
150,00
2.000,00
1.000,00
160,00
100,00
600,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
450,00
300,00
1.050,00
53.239,00
2.500,00
2.500,00
1.106.175,41

INVERSIONS REALS
OBRA PLAÇA
OBRES RENOVACIO XARXA
ARRANJAMENT CEMENTIRI
ENLLUMENAT PUBLIC L’AGRICOLA
MOBILIARI I ORNAMENTACIO VIA PUBLICA
PISTA JOSEP SOLER
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
EQUIPAMENT MULTI-ÚS
CAMINS
ARRANJAMENT CAMI PLA DE CAVALLS A ANTIC CAMP DE FUTBOL
TOTAL CAPITOL 6

35.645,75
2.783,73
91.910,92
40.596,00
6.000,00
25.000,00
22.000,00
24.900,00
19.571,84
60.690,00
329.098,24

TOTAL DESPESA CAPITAL

329.098,24

TOTAL DESPESES

Nou despatx
arquitecte

1.435.273,65 €

Desinfecció covid
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IMPORT €
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Periòdicament anem realitzant desinfeccions als parcs i als
exteriors i patis de l’escola així com de la Llar Municipal.

En els darrers mesos hem reestructurat diferents espais de
les oficines municipals i hem habilitat un nou despatx per
l’arquitecta municipal que compartia espai amb el secretari
Municipal fet que facilitarà la coordinació del departament.

Cortines
Pla de
Cavalls

La instal·lació de les càmeres als punts
on el Mossos d’Esquadra han considerat més òptims han patit un endarreriment per una qüestió tècnica que properament quedarà resolta.

Per tal de poder donar més versatilitat
al Local de Pla de Cavalls hem instal·
lat cortines tipus roller estor , això ens
permet fer presentacions a ple dia amb
vídeo projecció.

Actualitat

Adjudicació
càmeres de
seguretat

Pressupostos participatius
Com a resultat del Pressupostos Participatius 2020, ja disposem de:
Bio trituradora de restes vegetals
Estarà a disposició dels veïns que la sol·licitin, el sistema que
utilitzarem serà el mateix que apliquen les cases de lloguer
de maquinaria, haurem de dipositar una fiança en previsió de
qualsevol desperfecte, s’entregarà amb el dipòsit de benzina
ple i s’haurà de tornar igual de ple i qui disposi de bola al cotxe
la podrà recollir al magatzem municipal i si no és disposa hi ha
la possibilitat de portar la màquina amb el vehicle de la brigada
amb un cost reduït.
Parc de Calistènia a la plaça 1 d’octubre
Properament si hi ha un número suficient de persones interessades, s’organitzarà un curs de exercicis per fer-los amb monitoratge al parc de salut de Pla de Cavalls i al parc de Salut de
La Salzereda.

Al dos dels principals punts de recollida de brossa i de restes
vegetals, hem instal·lat càmeres de control per tal mirar de minimitzar el greu problema que representa l’abocament incontrolat d’escombraries, mobles, electrodomèstics, restes vegetals etc.
El tercer punt que disposarà de càmera és el de l’aparcament
municipal, com que properament començarem una remodelació de tot l’aparcament, no s’instal·larà fins a finalitzar l’obra.

MAIG 2021

Càmeres contenidors

PACSALDIA
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Parc de salut

Actualitat

Compra 3 contenidors Pintada cementiri i
per les restes vegetals propera reparació

En els darrers mesos hem canviat de gestor i el sistema de
recollida de les restes vegetals i hem comprat tres contenidors per tal de no haver de pagar lloguer mensual. El canvi de
gestor representa un xx% de la partida, diners que podrem
dedicar a la millora del paisatge de la via pública.

Dies abans de la festivitat de Tot Sants és van dur a terme
les feines de manteniment interiors i exteriors del cementiri municipal, per tal de deixar-lo preparat per aquesta data
on moltes veïnes i veïns visiten als familiars que ja ens han
deixat.

Porta pati escola,
Compra de material i
hort, xarxes
pintat interior
manteniment diversos de la llar

MAIG 2021
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La segona fase la durem a terme a l’estiu pintant l’exterior
de la Llar.

Per tal de poder tindre un millor control de tots els infants
més petits de l’escola mentre son al pati, hem instal·lat una
porta que delimita el passadís cap a l’exterior de l’escola
amb el pati.

Ampliació de neteja a
l’escola i a la llar
Per l’aplicació de les mesures anti Covid-19 hem ampliat el
servei de neteja de l’escola i de la llar municipal.

La brigada Municipal realitza les reparacions al seu abast de la via pública i edificis municipals, així com la neteja i manteniment
junt amb Mas Albornà i Celtis Jardiners.

hem instal·lat una minideixalleria a l’aparcament
municipal per a: Cartutxos d’impressora, aparells
electrònics petits, piles, bateries, bombetes led,
taps de suro i taps de plàstic.

Arranjament de camins
de terra

A finals d’any s’han repassat el principals camis de terra de tot el municipi

pàg. 9

Minideixalleria

Hem condicionat l’espai que
ocupava la brigada per transformar-lo amb un nou “casal” de la
Festa Major per tal que els balls
(cercolets, panderetes i cap grossos) així com els diables i el drac
disposin d’un lloc en condicions
per guardar el material al mateix
temps reunir-se.
Aquest espai també el comparteix la Disbauxa de Pacs.

PACSALDIA

Hem obert un programa de subvenció per
la compra d’ordinador als estudiants d’ESO,
aquest curs hi ha participat 2 estudiants del
nostre municipi.

Casal de la Festa Major
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Ordinadors
estudiants d’ESO

Actualitat

Diferents actuacions de la via pública

Actualitat

Reorganització magatzem
brigada
En aquest darrer any hem traslladat tot
el material i maquinaria als baixos del
consultori, quedant així habilitat com

el magatzem municipal de la brigada,
també s’hi guarda la carrossa de carnaval i la de Reis.

Residència
Després de molts mesos on ha estat
impossible contactar amb la gestora
encarregada de la venda d’aquesta immoble, i desprès de fer-ho públic als
mitjans de comunicació, hem pogut encarrilar i posar en contacte a l’empresa
interessada amb l’adquisició, tant de
bo l’entesa faci possible la reconstrucció d’aquest equipament.

Enagas
Com molt bé tots coneixeu, just a l’entrada del nostre municipi venint de
Vilafranca i d’avant de la benzinera, hi
ha el que van ser unes instal·lacions de
l’empresa Enagas i que porten molts
anys fora de servei, actualment els terrenys són de propietat particular, fa uns
mesos la propietat i l’associació Museu
del Carreter van firmar un conveni de
cessió per a la instal·lació de l’Escola del Carreter, projecte que està fase
d’estudi.

PACSALDIA
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Impostos
Seguint la tònica dels darrers anys, desde l’Ajuntament seguirem un any més
sense pujar les taxes dels impostos municipals, ajudant així a la gent del poble a no augmentar més les despeses.

Pressupostos
participatius
Un any més l’Ajuntament de Pacs ha
donat a la ciutadania la possibilitat
de decidir en què volen que es gastin
una part dels pressupostos de l’Ajuntament. Aquest any l’import ha estat de
22.000 €.

MAIG 2021

PUOSC
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024
Desde l’ Ajuntament avançarem els
treballs de l’ ajuda del PUOSC de tota
la legislatura durant aquest any comptant amb el superàvit de les comptes
municipals.

Espai Jove / Cultura

L’Espai Jove
StarPacsJove
L’Espai Jove de Pacs continua oferint el servei a dos grups
diferents: els infants de 5è i 6è de primària de l’Escola El Drac
i el grup de Joves del poble. D’aquesta manera pot donar un
servei juvenil municipal i adaptar les polítiques a cada etapa
de la joventut.
Amb la tècnica de joventut Anna Segura i des de la regidoria
de joventut seguim oferint tallers, dinàmiques i moltíssimes
propostes atractives per als joves.

Activitats executades
Classes de ball, Sessions de música amb el DJ Maxworld, Creació de monòlegs i impro, Concert Vermut amb MABEBE&THE FREE BROSS, Taller “El poder dels pensaments”, Taller de
“Tècniques posturals”, Torneig en línea Fifa20, Ioga, Taller
“Cuina mexicana”, Classes d’Azumbea, Tallers de Sexualitat
“No és no” - “Porno Ciència-Ficció” -“Estima’t i Estima”, Taller “Corones de Nadal” i “Treballs manuals de Nadal”, Joc
Musical, i el taller “Versionem Nadales”.

Accions i campanyes

Curs de carretó frontal
i retràctil
Al desembre del 2021 a Pacs del Penedès.
Hem hagut d’adaptar-nos a la nova normalitat i a les mesures perquè tots els cursos i activitats es duran a terme amb
les garanties de seguretat previstes en la normativa estatal-autonòmica relativa a la COVID-19.

Serveis actius
Assessorament i acompanyament a la població jove en molts
àmbits: proves d’accés a la universitat, ofertes de feines, assessorament acadèmic, tècniques d’estudi, oferta d’activitats comarcals com són els cursos de premonitors/es i monitors/es i cursos de carretoners retràctils, eines mediadores,
mobilitat internacional, PFI programes de formació i inserció, assessorament de subvencions/ajudes i beques per als
joves, camps de treball.
I amb l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, també col·laborem com
ajuntament i estem il·lusionats de presentar-vos la nova Programació d’activitats per l’any 2021 en la qual participem:

PACSALDIA

Paddle Surf i Caiac, Esquiada Jove, Port Aventura, Piscina del
Club de Tenis, visites als Cellers Mulet Viticultors i Parés Baltà
i excursions a la Muntanya de Sant Pau, Castell de la Bleda i
Capella del Roser.
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Sortides
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Dia internacional contra la LGTBIQ+fòbia, #AgafaElGuant Infants i Joves lliures de violències masclistes, Firacampusvirtual (plataforma virtual d’ensenyament i Futura), Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Espai Jove / Cultura

Cursos anuals
Els espais es van preparar per fer les activitats d’adults. Separant per espais de 2 metres quadrats. Mesures i protocol
de seguretat Covid-19.
Hem hagut d’ajornar moltes activitats per adults en espais
municipals, algunes es mantenen telemàticament, seguint
les recomanacions sanitàries relatives a la pandèmia. Enguany hem augmentat l’oferta amb noves propostes i també
hem ajustat els preus per oferir màxima qualitat a un preu
molt raonable per trimestre.
Esperem poder reprendre ben aviat totes les activitats. Us
agraïm la comprensió i la col·laboració.

Programació teatral
infantil i activitats
Segueix la proposta per als petits del poble, un format de
caps de setmana amb cultura.
Activitats i propostes per gaudir del cap de setmana al poble
amb el teatre, activitats, música, tallers...

MAIG 2021
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De moment està aturat a causa de la situació que estem vivint on qualsevol activitat de caràcter social està ajornada o
limitada.

La Roda de Teatre –
GATAP Grups Amateurs
de Teatre de
l’Alt Penedès

II Concurs Literari
Sant Jordi 2021

Enguany des de la regidoria de cultura ens hem compromès
a portar una funció de la Roda de Teatre.

El concurs s’adreça a grups de residents o vinculats al municipi de totes les edats. Es podran presentar obres de prosa,
poesia, teatre i relat.

Taller d’Estimulació
Cognitiva i Emocional
per a la gent gran
Les nostres persones grans fan un curs de memòria i des de
l’ajuntament hem pogut trobar la manera de poder seguir
l’activitat en la distància, han rebut el nostre suport i han
pogut continuar amb moltes activitats estimulants en l’àmbit físic, cognitiu i emocional els usuaris i usuàries del Taller
d’Estimulació Cognitiva i Emocional amb la Montse Bueno.

A causa de l’èxit i de la bona acollida de l’any passat, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pacs torna a organitzar
el concurs literari per Sant Jordi.

Hi haurà diversos premis i requisits, que es podran consultar
a les bases que ben aviat seran publicades.
Referència al Concurs Literari Sant Jordi Pacs des de casa de
l’any passat:
Jurat format per les integrants de “EL CLUB DE LECTURA DE
PACS”. Totes les persones participants varen ser guanyadores d’un val de 10 € per comprar un llibre.
Resum de la participació: 11 membres del jurat i 29 CREACIONS LITERÀRIES!!

L’ajuntament forma part del Consorci de Promoció turística
del Penedès. Aquest any hem incrementat la partida de turisme per poder reactivar l’activitat des de l’enoturisme. Potenciar els nostres cellers i la importància de Pacs en el món
vitivinícola del Penedès, és per això que adherim una nova
regidoria de Promoció Vitivinícola.

Cicle de tallers de
sexualitat femenina
(Activitat de franc pe a les dones del poble)
Es tracta d’una sèrie de tallers mensuals, un total de 4,
impartits per Marta Garcia-Assessora de Salut sexual, i
que varen poder gaudir gratuïtament.

Tallers al Parc de Salut i
a la Cal·listènia
Quan es pugui reobrir l’activitat dirigida col·laborarem amb
la CarmenFit Terapèutic, proposant uns tallers amb preus
populars, per donar usos als parcs de salut de La Salzereda i
de Pla de Cavalls. També organitzarem un taller de cal·listènia amb l’Espai StarPacsJove.

Pacs, és un municipi en
consideració i respecte
amb el col·lectiu LGTBI+

Espai Jove / Cultura

Enoturisme i nova
regidoria Promoció
Vitivinícola

En compromís de construir una societat respectuosa en tots
els àmbits, s’ha realitzat l’acció de pintar 3 bancs en diferents
indrets del poble. Amb aquest fet volem de forma pública i
visible, instar per la tolerància i la igualtat de totes les persones sense donar cabuda a cap mena de discriminació.
El 28 de juny representa una jornada festiva i alhora reivindicativa per la igualtat jurídica i socials, i la tolerància per la
diversitat sexual i de gènere.

Repartiment per les llars amb infants,
un llibre molt didàctic de com han d’actuar amb aquesta nova realitat que ens
trobem, junt amb el llibre repartirem
també una mascareta de talla infantil.
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Mascareta
infantil i llibre

Espai Jove / Cultura / Comissió de Festes
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Casal d’Estiu de Pacs
2020 - Bonificació en la
inscripció als residents
El Casal d’estiu de Pacs, l’organitza l’Ajuntament i aquest any
+klleure ho ha gestionat.
L’Ajuntament aquest any ha fet un 50% de descompte sobre
el preu de l’any anterior per poder ajudar a les famílies a la
recuperació econòmica després de la COVID-19. Preu bonificat als nens i nenes residents o amb familiars directes residents (avi/a, pare, mare, tutor/a legal).
També hi ha hagut avanços a l’hora de portar a terme el casal: Una APP per gestionar tot via telemàtica, inscripcions
amb prioritat per als infants residents del nostre poble i un
fil conductor que tocava diferents temes (solidaritat, salut,
medi ambient, drets dels infants i art).

Celebració de Nadal
Ha estat un Nadal atípic i totes les festes nadalenques s’han
modificat, però així i tot hi ha hagut una participació molt
considerable. Els patges i patgesses reials varen passar per
les cases, un total de 33, amb carruatge i cavalls per recollir
les cartes de 63 nens i nenes. I la nit de Reis, Ses Majestats
d’Orient varen incrementar el repartiment amb un total de

participació de 42 cases, l’any anterior (2020) es va anar a
25 cases.
Hem tingut un arbre de Nadal preciós, de 6 metres d’alçada,
a la plaça del pàrquing de l’ajuntament i la visita de Tions per
tots els barris del poble.

Festa Menor de Pacs
Aquest any la nostra Festa Major, va passar a dir-se Festa Menor. Vàrem fer aquest joc de paraules per entendre que seria
una festa reduïda, però no per això menys emotiva, ja que
vàrem poder assistir a l’estrena mundial en pantalla gegant
de cine per veure VIVÈNCIES DE PACS, un vídeo emotiu-festiu
protagonitzat per la gent del poble, un vídeo coral compartint l’esperit i l’ànima del que és Pacs.
La gent va explicar les seves experiències i records, gaudint
de moltes històries de Pacs.
En la Festa Menor hi havia propostes per a totes les edats i
gustos: concert de pel·lícula amb Movie Band, missa, tarda de teatre i treballs manuals infantils... i per poder celebrar-ho des de casa varen proposar un brindis, prèviament
es va repartir una bossa amb vins, domassos i per als nens/
es una altra amb material per anar a fer treballs manuals.
La Comissió de Festes hem posat tot el possible de la nostra
part perquè desitjàvem poder celebrar d’una manera “diferent i segura” uns dies de festa, de veïns i veïnes, de germanor i de poder donar sentit a un temps molt complicat que

Es va celebrar un concurs interactiu TELEGIMCANA amb preguntes sobre Pacs... varen seguir la pista i varen descobrir
moltes coses del nostre poble, els guanyadors i guanyadores
varen ser: 1 Anna Manresa i família, 2 & 3 Esther Guardiola i
La família Bundó (Premi Ex aequo), 4 Quim Sangenís, 5 Vince
Broca, 6 Maria Gual

TOGRÀFIC perquè sempre val més una imatge que 1000 paraules... I les fotografies guanyadores varen ser realitzades
per: 1 @Nardibarisa, 2 @castroescrihuela, 3 @mariareyescastanomoya, 4 @dracdiablespacs, 5 @pirena_2, 6 @guardiolaromero
Gràcies a totes les persones participants i per les meravelloses imatges del nostre poble!

I per arrodonir la participació del municipi, varen guarnir
molt maco el poble amb el CONCURS DE GUARNIMENT DE
BALCONS, FAÇANES I TERRASSES i les cases guanyadores varen ser: 1 Barri Agrícola 42, 2 Cal Montserrat, 3 Barri la Serra

32, 4 Casa Llivi 3, 5 Cal Periona de la Serra, 6 Carrer casetes 4
Gràcies a totes les cases i a la massiva participació que hi ha
hagut. Un èxit!
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I també va haver-hi una proposta fotogràfica, CONCURS FO-

Comissió de Festes

ens ha tocat viure. Una festa on les i els protagonistes van ser
les persones de Pacs del Penedès.

Comissió de Festes
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Pacs planta cara a la
violència masclista
El passat 25 de novembre es van dur a terme diferents actes
de protesta perquè Pacs planti cara a les violències masclistes.
• Lectura del manifest
• Un minut de silenci
• Encesa d’espelma en memòria de les 41 víctimes de violència de gènere d’aquest any 2020. I en honor a totes les víctimes en general.
Aquest any passat, i sempre, i amb les conseqüències afegides de la pandèmia, condemnem la violència vers les dones.
La violència psicològica, física, sexual i econòmica. Actua i
planta cara!

Benestar Social

Aquest any teníem negociat un conveni de col·laboració amb
els Ajuntaments d’Avinyonet i Sant Cugat per tal de contractar una dinamitzadora pel Casal de la Gent Gran de Pacs.

S’han fet ajudes de connectivitat per alumnes amb necessitats per tal que tots els estudiants poguessin accedir a
l’educació i a l’assoliment de la competència digital durant
les classes telemàtiques en el període de confinament, contribuint així també a donar les mateixes oportunitats a tots
els nois i noies i reduir les desigualtats que es generen dins
de la nostra societat.

La dinamitzadora ja està contractada però degut a les restriccions imposades per la pandèmia del Covid-19 no s’han
pogut realitzar ni portar a terme les activitats previstes.
Seguint la referència d’ altres pobles de la comarca que ja
tenien contractada una dinamitzadora i la bona acollida
que ha tingut per la gent gran, ara començarem a Pacs amb
aquest nou servei.
Degut al Covid-19 hem hagut de retardar l’ inici de les activitats.

Totes aquestes ajudes han estat concedides sota la supervisió per assistents socials donant la seva aprovació en cada
cas.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

www.bandomovil.com/pacsdelpenedes

Segueix tota la informació municipal,
descarrega al teu mòbil l’aplicació Bandomovil.
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La dinamitzadora farà activitats per la gent gran del poble 6
hores setmanals.

Ajudes per adequació d’habitatges per persones amb necessitats especials, accessibilitat a l’habitatge, ajudes amb llits
amb mobilitat i banys adaptats.
Ajudes per la compra d’aliments, medicaments i assistència
sanitària per persones amb necessitat econòmica complicada per la pandèmia.

Benestar Social / Gent Gran

Casal d’Avis

Entrevista

Pere Joan Roig, el campió del món
Anem de present a passat i passarem pel futur de l’esportista, reconegut mundialment, de Pacs.
Quina és la categoria en la qual competeixes? Ens la pots
explicar?
Estic competint en la categoria Màster 50, que som els que
tenim més de cinquanta anys. Hi ha dues subcategories A o B,
en l’àmbit nacional o en l’àmbit mundial, i és l’últim any que
estic a la categoria A tant en especialitat de Ciclocròs, com de
BTT, com de carretera... en qualsevol categoria de ciclisme.
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Últimament la temporada ha començat forta, com està
anant?
Doncs tot l’any passat no vaig córrer res i a principis de desembre ’20 vaig començar a competir per Ciclocròs, em vaig
començar a animar... ja tenia ganes de tornar a posar-me un
dorsal i vaig fer 2 de Ciclocròs a València, després una a Catalunya i el passat 12 de gener ’21 vaig anar al Campionat d’Espanya, a Torrelavega. Ara he començat amb BTT, he corregut
el Campionat Nacional Scott Marathon a Mediona, a aquest
campionat les mesures anti Covid eren de la següent manera:
hi van fer cronometrat i sortíem cada 15 segons de la mateixa categoria fins a un total de 300 participants, el resultat final
anava per temps i d’aquesta manera no barrejar tanta gent.
Com et prepares per a competir i per aconseguir aquests
magnífics resultats?
El món de l’esport, i la bici potser una de les que més, és molt
sacrificat. Per obtenir uns bons resultats has de fer uns bons
entrenaments, ser molt constant, no existeix lloc per a la
peresa i has de ser perseverant... i si fa mal temps, faig rodeta al garatge de casa. He d’anar rodant sempre! La majoria
de dies, uns sis dies a la setmana quan estic en competició.
El meu motor és que tinc la il·lusió, m’agrada... i així i tot l’any
passat va ser diferent, no en tenia de ganes... arribava a casa
després de tantes hores de feina i no en tenia ganes, perquè
no existia cap competició a la vista, ja que a mi el que m’agrada és entrenar fort per estar preparat per a les competicions.
I quan hi ha competicions importants, m’agrada mirar-me el
pes, no sempre, només quan són importants.
Què et va fer començar amb aquesta disciplina?
Ja fa molts anys, va arribar un moment que fumava moltíssim
(2 paquets i mig), esport no en feia, havia fet motocròs, però
res més i em vaig dir a mi mateix: “calla, atura, que estàs amb
92 kg i alguna cosa he de fer”. I va ser provar... sí que les bicicletes m’havien atret abans, les de muntanya per exemple,
ja que tenien una mica de relació amb la moto que jo tenia
i aleshores ho vaig provar, vaig començar i de mica en mica
vaig anar sortint, primer caps de setmana, llavors algun dia
entre setmana... total què em vaig enganxar i vaig començar
a baixar pes i a baixar pes i varen desaparèixer els 92 quilets.
Com t’ha afectat la situació actual, alguns canvis, diferents decisions?
La situació actual és complicada, no tenim uns calendaris

ni proves fixes, ni les competicions ho són... A mi m’agrada
saber les competicions amb data pròxima, algunes llunyanes també, però no... a mi m’agrada competir a les carreretes
que es feien per aquí i competir contra tots (des dels de 18
fins a la meva edat) i qui pugui més que guanyi, això m’agrada! Ara amb el pla que hi ha s’anuncien proves, però tal vegada les suspenen uns dies abans segons com està la situació de la pandèmia... i és complicat perquè se’n van anul·lant
les coses i tot l’entrenament és un sacrifici i et regirà tot. Per
això ara no em plantejo molts calendaris, vaig fent el que em
ve de gust... suposo que al març i a l’abril en faré una de llarga si ens ho permet la Covid. Igualment el primer és la salut
per a tots i a totes.
Què és per a tu una bicicleta?
La bicicleta des de petit sempre m’havia agradat, m’agradava la de muntanya. La de carretera no molt, però ara en
faig molta carretera... i m’ha comportat moltes coses: molts
amics, molts mesos de l’any menjar millor, disciplina a l’hora
d’entrenar, esbarjo i passar-m’ho bé, quan estic pedalejant
m’oblido de tot i estic concentrat en el sacrifici i qualsevol
mal de cap desapareix.
La bicicleta és el tot, en molts moments del dia la necessito...
arribo i agafo i faig un bon entrenament i acabo molt cansat, però prenc una dutxa i em quedo nou. La bicicleta m’ha
comportat fer moltes altres coses i esports relacionats amb
ella, és el conjunt d’un tot.
Què comporta per a tu viure al poble de Pacs? I per dedicar-te a la bicicleta?
Ha sigut el poble on he viscut tota la vida, on vaig començar. No tenim la sort de tenir gaires muntanyes, tenint la de
Sant Pau i si vull fer entrenaments durs i específics per algun
campionat important va bé... per a la resta no em va tan bé
perquè només tenim camins de vinyes i les muntanyes que
hi ha són molt petitones. El què és la muntanya no la tenim
a prop.
A escala de poble tinc la sort de tenir el grup que són El Club
de fans de Pacs, són una passada, cada any se les inventen,
busquen, fan loteries, dinars, activitats... llàstima que ara no
poden fer gran cosa amb la pandèmia, però sempre m’han
ajudat, m’han recolzat, han vingut a diferents països!! A animar-me amb els seus crits plens d’energia i això és molt ben
parit. Són una gent molt maca, la veritat és que sí.
Què li faries al poble, relacionat amb les bicicletes?
El que es podria fer sobretot és intentar tenir un carril bici
circular, ja que el que tenim ara va des de L’Apeadero fins a
arribar al nucli del poble. Crec que s’hauria d’intentar millorar, que segueixi des de L’Apeadero fins al Barri L’Agrícola i de
la part de darrere del barri fins a La Salzereda i tornar fins al
poble. Fins i tot buscar altres itineraris, per exemple es podria arreglar una mica els camins que van cap a Ca’l Tinons...
els camins del Barri del Salinar que són més planers...
Fer propostes per a realitzar-les amb els pares, mares i nens
i nenes. Sembla que amb els joves és una mica més difícil,

La Bústia / Entrevista

al Poble de Pacs
costa una mica més... però entre les famílies podríem començar a animar-les.

SOBRE LA RECOLLIDA DE BROSSA
I RESIDUS EN GENERAL
Tot el veïnat haurà vist que recentment s’han començat a
instal·lar càmeres de control dels closos on hi ha ubicats
els contenidors de recollida de residus.
Tots ens felicitem per aquesta mesura que ha de permetre tant la visualització de l’estat dels contenidors (i,
per tant, la ràpida acció de buidatge un cop plens) com
la dissuassió –i, si és el cas, denúncia- dels incívics que
converteixen aquests punts de recollida en veritables
abocadors. És ben sabut, i les queixes i opinions del veïnat ho han posat de manifest en no poques ocasions,
que el sistema de recollida de residus que es practica al
municipi crea uns closos plens de brutícia i estèticament
lamentables per la qual cosa aquesta mesura ens fa tenir
l’esperança que aquesta situació pugui, amb el temps,
anar revertint.
Nogensmenys, és criteri dels regidors de l’oposició que
el millor sistema perquè no tinguem aquest munt de
brutícia al voltant dels nostres habitatges és eliminar els
closos de contenidors de residus i, a canvi, implantar al
municipi la recollida porta a porta de la brossa i els residus domèstics en general.
Amb el sistema porta a porta tot són avantatges: fa des-

aparèixer les probabilitats de contagis i les males olors,
contribueix a l’embelliment del paisatge i incrementa la
responsabilitat ciutadana en el triatge de residus.
Molts municipis de la comarca ja han optat per la recollida porta a porta i es disposa, per tant, de dades de
satisfacció i resultats de reciclatge molt superiors als de
sistemes com els que funcionen al nostre municipi (basats en closos plens de contenidors i, gairebé sempre,
de brutícia). Molts municipis, també, han implantat diferents procediments alternatius per a la recollida de
restes vegetals que, en alguns casos, arriben fins i tot a
la transformació d’aquests residus en biomassa per a
ser emprada en calderes de calefacció de dependències
municipals (ajuntament, escola, llar d’infants, consultori
mèdic, etc.).
Tal com dèiem en la moció que vam presentar al Ple del
passat 15 de setembre reclamant aquesta mena de recollida, animem l’equip municipal de govern a posar en
marxa aquest nou procediment de recollida porta a porta, que no farà sinó beneficiar la ciutadania de Pacs i el
medi ambient.
Jordi Flix – Oriol Ponsa
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Ara és complicat fer una pedalada... Però crec que es podria
fer una mica més de ressò de les coses, de la feina que vaig
fent, és cert que no a tothom interessa per igual el tema de
les bicicletes... sé que en Galimany va fent publicacions i
compartint amb el poble, però no arriba a tot el poble, es
podria informar una mica més. Per exemple aquest any vaig
anar al Campionat d’Espanya de Ciclocròs i vaig fer segon i
potser la majoria de la gent del poble ni ho sap, ja que ningú
ha dit res. Amb això vull dir que seria genial tenir un butlletí
amb més freqüència amb informació de la gent del poble.
Sort de la part del Club de Fans, que tira una mica endavant
la coneixença meva... per la resta, gràcies per l’entrevista.
Intentarem tirar endavant amb tot el puguem, gràcies!!

PACSALDIA

És el teu moment, què vols compartir...
Vull donar les gràcies molt especialment a totes les persones
que formen El Club de fans, integrat per molts habitants del
nostre poble, encapçalat per en Joan Galimany, la Carme, el
Nasta, la Joana, la Xaro, l’Antonio, la Maria... i a tota la gent
que ha estat allà també perquè no em vull deixar a ningú.
Perquè són molta gent, que han vingut als mundials, competicions... i donar-li les gràcies per tots els dinars, les propostes que han fet per intentar fer una ajuda econòmica per
a mi i sobretot per donar-me suport que és molt gratificant...
els dos últims anys veure’ls allà amb el bus!! I penso “calla,
que em venen a veure i valen un imperi”.

En Pere Joan Roig recolzat pel seu Club de fans a Andorra
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Quins projectes, competicions i futur t’esperen?
No hi ha res clar, està tot en l’aire, tot és provisional. Sí que
en faré algunes competicions per a tenir una bona forma
competitiva i aniré fent les que pugui. Aniré testejant. Totes
les realitzaré a Catalunya però amb calendari nacional.
Les dues que vull fer que són les màximes: és el Campionat
d’Espanya (encara no se sap a on es farà) i el Mundial que
es farà a França, el mes d’agost. La resta aniré triant el que
em ve de gust per poder tenir i mantenir una bona qualitat
competitiva.

Dos espais reben el nom de dos veïns
del poble: La Plaça Salvador Ferrer i el Parc Rosa Tort

