
Informació municipal

El passat 7 de setembre, ERC Térmens va
organitzar la primera festa de la in-
dependència al municipi, programant
activitats per a totes les edats i que va ser
seguida per més de 200 veïnes i veïns del
municipi. 

La festa va comptar amb un castell inflable
per als més petits del poble i va ser
seguida per la penjada d'una estelada de
grans dimensions des de dalt del Centre
Cultural Sant Joan.

La diputada d'ERC al Parlament, la sra.
Anna Simó, fou l'encarregada de d'explicar
de primera mà, l'espoli fiscal a què està
sotmesa Catalunya i les perspectives de
futur de Catalunya com a país indepen-
dent.

Una llangonissada i l'actuació musical de
l'artista local "Lo Martí de Térmens" i el
grup lleidatà "Codi de silenci" van posar el
punt i final a la primera edició de la festa
de la independència a Térmens.

L'acte, s'emmarcava, en la voluntat 
d'ERC- Térmens d'una banda, de fer 
créixer el sentiment independentista en el 
municipi de Térmens; i de l'altra, d'aportar 

TÉRMENS

El passat 29 de juny, el Ple de
l'Ajuntament va aprovar amb els vots a
favor de socialistes i l'abstenció de CIU, 
els comptes del 2011. 

Un any més, el resultat de tresoreria 
s'ha tancat en negatiu, amb les obliga-
cions per pagar per sobre dels drets de 
cobrament. Com que les interpretacions 
poden esbiaixar-se de la realitat, tal 
com se'ns va acusar en el darrer 
butlletí, ens cenyirem només a donar 
dades numèriques i deixarem que 
cadascú intepreti.

Fons líquids: 102.399 €
Drets per cobrar: + 148.917 €
Obligacions per pagar: - 392.689 €
Romanent de tresoreria: -141.372 € €€

Prop de tres anys després de començar
les obres d'instal·lació, tot sembla
indicar que properament es posarà en
marxa l'ascensor que ha de permetre
poder facilitar l'accés de tots els veïns a
les oficines municipals. 

Una molt bona notícia, que tot i arribar 
tard, era del tot necessària per tal que 
persones amb mobilitat reduïda 
puguessin accedir en igualtat 
d’oportunitats a les oficines municipals.

El passat 7 de setembre als peus del Centre Cultural Sant Joan
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Un centenar de veïnes i veïns van assistir a la xerrada sobre l'espoli fiscal
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Térmens celebra la primera
festa de la independència

L'Ajuntament aprova els
comptes del 2011 amb
saldo negatiu

als veïns i veïnes, un acte més dins del 
programa d'actes de la Festa Major,
sense que aquest suposés cap despesa
a les arques municipals.

I és que tot i que al programa d'actes de
la Festa Major no es feia cap referència
a la Festa de la Independència, aquesta
va convertir-se en un dels actes amb
més afluència dels dies de Festa Major i
al que la gent va respondre més positi-
vament.

En moments de crisi, tots hem d'aportar
el nostre gra de sorra perquè el poble
gaudeixi del màxim nombre d'activitats
culturals i petits i grans poguem benefi-
ciar-nos-en amb el mínim cost possible.

L'organització de la festa també va
servir per a demostrar que amb pocs
recursos es pot aconseguir organitzar
actes de qualitat i generadors de co-
hesió social.

Ara fa un any i mig, vam assegurar que
tot i no estar a l'Ajuntament, faríem
poble. Un any i mig després, amb 
actes com el del dia 7, ho continuem 
demostrant.
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Tot i ja sol·licitar-ho el passat mes de 
juny, des d'ERC Térmens tornem a 
demanar a l'Ajuntament que pinti la
senyalització central de la carretera de 
Bellvís, just abans que comencin les
boires que en dificultaran el trànsit i en 
faran augmentar la perillositat.

Finalment es posa en 
marxa l’ascensor

Senyalització inexistent a 
la Carretera de Bellvís
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El 25-N, tots a votar per la independència

és una publicació d'Esquerra-Térmens.

Ara més que mai, és necessària una 
Esquerra Republicana forta que impedeixi 
que una majoria absoluta de CIU faci 
refredar les aspiracions nacionals de 
Catalunya i apliqui més retallades a l’estat 
del benestar, com han estat fent durant 
aquests dos anys, sense que aquestes 
servissin per millorar l’economia del país.

ERC estarà al costat del govern si és per 
avançar cap a l’autodeterminació però no 
per continuar desmantellant l’educació i la 
sanitat pública del país.

Esquerra Nacional

El qui fou cap de llista d’ERC-AM en les 
darreres eleccions municipals, Jordi 
Oronich, formarà part de la candidatura
d’ERC-Catalunya sí per Lleida.

Oronich serà el representant de la 
Noguera en una llista renovada pràctica-
ment tota respecte les eleccions del 2010, 
i que encapçalarà el guissonenc Josep 
Cosconera..

El proper 25 de novembre, les catalanes i
catalans estem convocats a les urnes per 
escollir la composició d’un nou Parlament.

Unes eleccions en les que, segons totes
les enquestes, ERC augmentarà en nom-
bre tant de vots i representants.

La presència de diputats d’ERC al 
Parlament garantirà la celebració d’un 
referèndum d’independència que ha de 
portar Catalunya a convertir-se en un nou
estat independent.

Catalunya, nou estat d’Europa

esquerraTérmens
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Veïnes i veïns de Térmens assisteixen a la manifestació independentista de l’11 de setembre a Barcelona

Jordi Oronich, a les 
llistes al Parlament


