
Passats gairebé quatre anys de l’inici de 
legislatura, ara correspon fer balanç. Una 
legislatura que ha estat marcada espe-
cialment per la situació política del país. 
Al mateix temps, amb les administracions 
supramunicipals situades encara amb difi-
cultats econòmiques, des de l’Ajuntament 
ha calgut invertir esforços en fer possible 
el finançament de tots els projectes planifi-
cats, sobrevinguts i incorporats així com de 
totes les partides de manteniment i funcio-
nament diari. 

A les adversitats, complicitats
És evident que quan el finançament per 
part de la resta d’administracions és li-
mitat, cal treballar a fons per establir-hi 
complicitats. I això és precisament el que 
ens ha permès que a dia d’avui projectes 
com l’ampliació de la residència Mas Vell 
rebi 300.000€ per part del Departament 
de Treball, Afers Socials i famílies, que la 
construcció de la nova potabilitzadora i la 
xarxa de distribució compti amb un ajut de 
242.000€ de l’Agència Catalana de l’Aigua o 
que el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat hagi invertit 580.000€ en la desvia-
ció del trànsit pesant a través del polígon 
industrial, entre altres. En aquesta línia, les 
nombroses reunions mantingudes amb el 
Departament de Salut i la Diputació també 
han fet possible que l’ampliació del CAP ja 
sigui una realitat.

Nova llar d’infants i Espai Cívic i treba-
llant en el nou POUM
La malaurada rovinada de l’any 2015 va 
suposar un cop molt dur per Agramunt i 
ha estat realment complicat fer-hi front i 
adaptar-nos a una nova situació. En el seu 
moment, des de l’equip de govern vam con-
siderar indispensable el trasllat de la Llar 
d’infants municipal, ubicada en zona inun-

dable. És per aquest motiu que s’ha cons-
truït una nova llar i, al mateix temps, l’antiga 
ja acull el nou Espai Cívic, tan necessari per 
a la nostra vila. Paral·lelament, amb el canvi 
de reglament sobre inundabilitat i els con-
seqüents informes desfavorables de la CHE 
ha calgut tornar a iniciar de zero els treballs 
per a disposar d’un nou POUM el més aviat 
possible.

Compliment del pla d’inversions
Paral·lelament, s’ha dut a terme l’ampliació 
de la residència Mas Vell, incrementant-
ne la capacitat i alhora impulsant el servei 
d’atenció domiciliària, iniciat l’any 2016 i que 
tan bona acceptació ha tingut per a les per-
sones que el necessiten.

Al mateix temps, a inicis de legislatura es 
va adequar l’actual passeig Mercè Ros, 
complementant la donació rebuda, i pos-
teriorment es van enllaçar les dues bandes 
de Passeig mitjançant l’obertura del segon 
ull del Pont romànic, convertint d’aquesta 
manera el tram urbà del riu Sió en un gran 
corredor verd de més d’un quilòmetre i mig 
al bell mig d’Agramunt.

Altres projectes com els enllumenats de Ma-
fet, d’Almenara i del Parc de Riella, aquest a 
través d’un procés participatiu, o el nou sis-
tema de climatització del Casal Agramuntí 
han complementat mesures d’important 
estalvi energètic. En aquest mateix sentit, 
durant les properes setmanes s’instal·laran 
unes proteccions solars als tancaments de 
l’escola Macià-Companys per millorar el 
confort dels alumnes i reduir-ne d’aquesta 
manera la insolació.

A nivell de via pública, s’han dut a terme 
projectes importants com la reforma del 
carrer Sant Joan, carrer Castell, carrer Con-
trol i avinguda Jaume Mestres així com el 
carrer Barons de Montclar i la plaça de Baix, 
on també s’hi ha habilitat una zona infantil. 
Altres actuacions menors, però no per això 
menys importants, han estat la construcció 
del nou mur del camp de futbol, l’ampliació 

del cementiri municipal o l’habilitació de 
més zones d’aparcament a la zona del pont 
romànic, al corriol dels hortets o a l’entrada 
de la Raval de Puigverd.

Recuperació, consolidació i creació
Durant aquests quatre anys també s’han 
impulsat iniciatives per als més joves, com 
ara el Carnet Jove Municipal, el Programa 
de garantia juvenil o el camp de treball 
d’estiu que ha permès recuperar espais com 
els safarejos d’Almenara, la roca de la Delfi-
na o la Segla Molinal. Pel que fa a l’atenció 
a les persones, Agramunt ja compta amb el 
Servei de desenvolupament infantil i aten-
ció precoç (CDIAP) i per primer cop s’ha dut 
a terme un projecte intergeneracional entre 
centres educatius, residències geriàtriques i 
l’Associació Alba.

Des de l’Ajuntament també s’ha inclòs per 
primer cop partides específiques i impor-
tants destinades a la promoció econòmica i 
al manteniment de camins. A nivell cultural, 
s’ha consolidat el Curs Art i Territori i el cicle 
Racons, s’ha restaurat la portalada de Santa 
Maria amb els nous vitralls, s’ha recuperat 
la necròpolis d’Almenara i s’ha donat el tret 
de sortida a Brots, el nou cicle d’arts escèni-
ques i musicals

Seguir construint un futur millor
Des d’Acord d’Esquerra ens sentim molt 
satisfets per la feina feta, conscients que 
en queda molta per fer o que no sempre 
s’encerta en tot, però sobretot, ens sentim 
plens d’il·lusió i d’energia per seguir treba-
llant per Agramunt. I ho volem seguir fent 
col·lectivament, perquè és amb la força de 
tots, de la gent, de les entitats, de les em-
preses, dels comerços, dels pagesos i rama-
ders o dels serveis a les persones que es 
construeix un futur millor. En nom de tots i 
totes, gràcies per la confiança que ens heu 
donat. I a partir d’ara, seguim avançant!
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EDITORIAL

“Des d’Acord d’Esquerra ens sentim molt 
satisfets per la feina feta, conscients que 
en queda molta per fer”

“És evident que quan el finançament per 
part de la resta d’administracions és li-
mitat, cal treballar a fons per establir-hi 
complicitats. 
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OBRES
 ✓ Arranjament c. Sant Joan i c. Castell
 ✓ Paviment c. Ntra. Sra. de la Mercè
 ✓ Rehabilitació Museu etnològic
 ✓ Arranjament Av. Jaume Mestres
 ✓ Adequació vial polígon

VIA PÚBLICA
 ✓ Aparcament Pont Romànic
 ✓ Aparcament corriol dels Hortets
 ✓ Adquisició solar corriol dels Hortets
 ✓ Adquisició tres cases c. Sabateria
 ✓ Retirada trànsit pesant i semàfor travessera
 ✓ Mobiliari centre històric i pl. Mercat
 ✓ Passos elevats travessera
 ✓ Senyalització viària
 ✓ Semàfor L-303
 ✓ Ampliació places aparcament mobilitat reduïda
 ✓ Millora i adequació voreres i carrers per a persones amb 
dificultats

 ✓ Reubicació d’illes de contenidors per a una millor recollida 
selectiva

EQUIPAMENTS
 ✓ Ampliació Escola de música
 ✓ Arranjament i climatització Casal agramuntí
 ✓ Climatització i sonorització Espai Guinovart
 ✓ Mur i arranjaments camp de futbol
 ✓ Nou porxo i ampliació cementiri
 ✓ Proteccions pavelló esportiu
 ✓ Paviment i marcatge pavelló firal
 ✓ Pla d’emergències pavellons
 ✓ Fibra òptica
 ✓ Porta accés, zona ombreig, aparcabicis i hort a l’escola Macià 
Companys

PROJECTES COL·LECTIUS
 ✓ Projecte escurcem distàncies
 ✓ Olimpíades Gent Gran Urgell
 ✓ Projecte participació ciutadana
 ✓ Paella solidària
 ✓ Atrapacontes

ACTES INSTITUCIONALS
 ✓ Consell d’alcaldes de l’Urgell
 ✓ Fill adoptiu Josep Maria Lailla
 ✓ Acte Consell Comarcal Diada

POBLES DEL MUNICIPI
 ✓ MAFET: Enllumenat i mobiliari zona verda
 ✓ LA DONZELL: Mur cementiri, depuradora i zona lúdica escoles
 ✓ ALMENARA: Potabilitzadora, safarejos i quadre llum
 ✓ MONTCLAR: Arranjament pl. de Baix, c. Barons i c. Caminet
 ✓ LES PUELLES: Mur hortets i serveis escoles
 ✓ ROCABERTÍ: Nou punt d’aigua

SERVEIS A LES PERSONES
 ✓ Nova llar d’infants l’Era
 ✓ Espai cívic
 ✓ Ampliació CAP
 ✓ Nova potabilitzadora
 ✓ Ampliació Residència Mas Vell
 ✓ Servei d’atenció domiciliària
 ✓ Antena CDIAP
 ✓ Adquisició pisos lloguer social
 ✓ Nous desfibril·ladors
 ✓ Sistema de sensors Riu Sió
 ✓ Acollida xerrades SIAD
 ✓ Millora accessibilitat i ampliació serveis socials
 ✓ Suport jornada demostració DEA
 ✓ Tallers de memòria 
 ✓ Xerrades per millorar salut: activa la ment, somriu, què puc 
fer per dormir millor.... 

 ✓ Gran recapte aliments
 ✓ Adhesió aturades feministes
 ✓ Actes per reivindicar les dones: posem les dones en valor
 ✓ Acollida 1a escola de formació per associacions de donants 
de sang de Catalunya

 ✓ Acollida activitat “Coneguem l’Urgell sense presses”
 ✓ Tramitació periòdica del DNI

ACTIVITATS
 ✓ Cursa de la Dona
 ✓ Tallers Pasqu’Art
 ✓ Art i territori
 ✓ Cicle BROTS
 ✓ Concerts a la Cisterna
 ✓ Fem Safareig
 ✓ Sent Almenara i Sent Viladot
 ✓ Cursa orientació nocturna
 ✓ Agrawalk
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FIRES, PROMOCIÓ ECONÒMICA
 ✓ Espai Foodgonetes
 ✓ Mercat del trasto
 ✓ Agramunt t’estima
 ✓ Pista patinatge pl. Pou
 ✓ Laberint plaça Església
 ✓ Llibre De l’aula a taula
 ✓ Visites guiades durant la Fira del Torró

PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC
 ✓ Recuperació Necròpolis d’Almenara
 ✓ Restauració portalada i vitralls Sta. Maria
 ✓ Caparrons, capgròs Guinovart i espai exposició
 ✓ Restauració i obertura segon ull Pont romànic
 ✓ Arranjament espai Roca Delfina i segla molinal
 ✓ Mostra de gegants
 ✓ Llibre Sota l’ombra dels coberts
 ✓ Audiovisual Les Veus de Riella

INICIATIVES PER A JOVES
 ✓ Programa garantia juvenil
 ✓ Camp de treball
 ✓ Punt Incorpora
 ✓ Programa Referent Ocupació juvenil
 ✓ Carnet jove municipal
 ✓ Programa Som nit
 ✓ Acollida del Trocajove
 ✓ Curs de premonitors
 ✓ Actinadal juvenil
 ✓ Trobada de joves
 ✓ Pla local de joventut
 ✓ ACTIC
 ✓ Impuls a la Festa Jove de l’Urgell
 ✓ Tallers prevenció violència de gènere adreçats als més joves

ZONES VERDES
 ✓ Passeig Mercè Ros
 ✓ Zona infantil Verge dels Socors
 ✓ Sender Parc del Convent
 ✓ Enjardinaments amb oliveres
 ✓ Enllaç Pont romànic – passeig Mercè Ros
 ✓ Eixamplament camí Pont de Ferro
 ✓ Il·luminació Parc de Riella
 ✓ Jardinet Muralla

AGRICULTURA I ENTORN
 ✓ Pla de camins
 ✓ Jornades sobre panís i nous cultius
 ✓ Activitats Espais Naturals de Ponent
 ✓ Dia del terme
 ✓ Dia de l’arbre
 ✓ Senyalització Camins de Riella

NOVES TECNOLOGIES I OCUPACIÓ
 ✓ APP Agramunt i integració sensors Riu Sió
 ✓ Cobertura fibra òptica 100% població i indústria
 ✓ Consultes públiques
 ✓ Pressupostos participatius
 ✓ Renovació equipaments informàtics 
 ✓ Wifi gratuïta en diversos espais públics i municipals
 ✓ Punt de càrrega elèctrica vehicles
 ✓ Renovació equips municipals de so
 ✓ Millora presència tots els espais municipals a internet
 ✓ Renovació plana web d’Agramunt
 ✓ Concursos públics en la gestió equip de so municipal i telefonia
 ✓ Creació Instagram Ajuntament
 ✓ Domotització climatització Casal
 ✓ Càmeres vigilància Pavelló Esportiu i Firal
 ✓ Assessorament entitats posada en marxa projectes 
tecnològics (webs, sistemes de gestió, comunicació interna…)

CURSOS I FORMACIÓ
 ✓ Xarxes socials
 ✓ Memòria
 ✓ Aprofitament aliments
 ✓ Coaching
 ✓ Creixement personal
 ✓ Intel·ligència emocional
 ✓ Estrangeria
 ✓ Revisió cadastral

DEUTE MUNICIPAL
88%

25%

2012        2014 2016       2018

46%
67%



Sóc empleada pública de l’adminis-
tració local en l’àmbit de la cultura. 
Es podria dir que conec bastant bé 
el funcionament d’un ajuntament 
per dins des de la perspectiva, és 
clar, d’una treballadora, però real-
ment no m’havia plantejat mai for-
mar part d’una candidatura. En un 
principi vaig haver de pensar-m’ho 
dos cops però finalment, pensant 
en el terme política com a fi que es 

vincula a l’interès general d’un poble, vaig acceptar. 

M’agrada la meva feina perquè l’entenc com un servei al ciutadà 
i així és com vull plantejar-me la tasca política, perquè al final 
l’objectiu és la millora del nostre poble en un sentit ampli i de la 
vida dels ciutadans que hi vivim.

Per altra banda he de dir que, per conviccions personals, no 
m’hauria engrescat amb qualsevol partit. Amb ACORD D’ES-
QUERRA SÍ. Per a mi ells han representat el canvi. Un grup de 
gent treballadora, engrescada en fer coses i amb una visió de 
futur. Un equip intergeneracional i paritari que pren les seves de-
cisions tenint en compte l’empenta dels uns i l’experiència dels 
altres. En definitiva, un equip que vetlla perquè el nostre ajunta-
ment funcioni amb la màxima transparència i ètica, i perquè els 
serveis que es prestin siguin de qualitat i útils per a les persones.

La massiva mobilització social que 
s’ha generat arran de les circums-
tàncies polítiques excepcionals que 
viu actualment el nostre país remou 
sentiments, idees i actituds, ja que 
la meva generació mai no havia 
viscut moments semblants, ni ens 
hauríem imaginat mai una situació 
així. Per tant, aquest fet és un dels 
motius que m’ha portat fins aquí. 

Sempre he tingut un compromís amb la vila d’Agramunt treba-
llant per la gent del poble des de diverses associacions i des del 
meu lloc de treball, millorant el seu benestar i vetllant per la seva 
salut, perquè salut és vida i vida és felicitat i progrés per a tot-
hom. Espero poder continuar implicat en poder avançar cap a 
un bon funcionament de la xarxa de serveis que ofereix el poble.

OPINIÓ

  Amanda Cardona i Alcaide  Toni Garcia i Bernaus

DISSABTE 18 de maig: 12.00h - LES PUELLES (Local Social)
DILLUNS 20 de maig: 19.30h - LA DONZELL (Edifici Escoles)
DIMARTS 21 de maig: 20.00h - MONTCLAR (Local Social)
DIMECRES 22 de maig: 20.00h - MAFET (Local Social)
DIVENDRES 24 de maig: 22.00h - AGRAMUNT (Casal Agramuntí)

MÍTINGS

Marçal Escartin i Guerrero

Les Joventuts d’Esquerra Republicana (Jo-
vent Republicà) som l’organització de joves 
independentistes i d’esquerres presents a 
tots els Països Catalans, i a Agramunt, tam-
poc hi podíem faltar.

Som independentistes, perquè entenem 
l’alliberament nacional com l’eina que brin-
darà plens drets i una millora de la situació 
de les classes populars, precaritzades en un 
Estat espanyol estancat en el règim del 78. 
Però entenem que és necessària la nostra 
presència a l’avantguarda d’altres movi-
ments i lluites, com el feminisme, per l’allibe-
rament de la dona i la consecució dels seus 

plens drets, o l’ecologisme, per la situació de 
crisi medioambiental que fa anys amenaça 
la vida del nostre planeta. 

A Agramunt, el Jovent Republicà tenim com 
a objectiu portar la consciència política al jo-
vent, a través dels nostres missatges, de co-
municats, de difusió d’actes i de formacions 
dirigides a gent com nosaltres, per a que els 
joves del nostre poble siguin sabedors de 
que hi ha un projecte juvenil que està des-
pertant consciències arreu del país i que la 
nostra mobilització és essencial. Volem fer 
arribar la ILP Universitats, la mobilització 
antifeixista, la PAH i molts altres projectes 

que dediquen tots els seus esforços a la mi-
llora de les condicions socials de les classes 
populars, i allà, nosaltres hi serem. 

És per això que ens sumem al projecte 
d’Acord d’Esquerra d’Agramunt, un projecte 
republicà, compromès amb els agramuntins 
i agramuntines, amb persones que han tre-
ballat sense descans al servei dels nostres 
conciutadans. 

Els agramuntins demanen un projecte de 
progrés i per això estarem al peu del canó 
per fer-lo realitat i donar-li una perspectiva 
encarada als joves de la vila.

Judit Bernaus i Torrents Marina Súria i Asensio Josep López i Chana Laura Rovira i Miró


