
Fa una mica més de 2 anys que  vaig
entrar a l'Ajuntament quan el Josep
Ardanuy va renunciar.Us vull explicar
com és el procediment perquè
entengueu el meu malestar. Quan un
regidor renuncia s'ha de comunicar a
l'alcalde i aquest ho porta al ple, és en
aquest moment quan el regidor deixa de
ser-ho. S'inicia un tràmit que dura 3
mesos per fer el canvi. Doncs el dia del
ple on l' Ardanuy deixava de ser regidor
quina es la nostra sorpresa quan veiem
que el 1r punt de l'ordre del dia era la
renúncia, normalment és l'últim punt i
així pot participar en tot el ple. ERC i
CIU van demanar a l'alcalde que
canvies l'ordre dels punts i el Sr.Orrit li
va dir que NO. Per tant, el 1r punt és la
renúncia i tot seguit l'alcalde el fa fora
de la taula. I jo hem pregunto: Calia
deixar un ple sense regidor d'ERC?
Calia maltractar una persona que durant
16 anys ha estat regidor,per bé per
alguns i per mal per uns altres, però si
més no, treballant per Tremp?
En quant altres temes us puc dir que fan
coses tan extranyes com no pertànyer a
una empresa on hi ha la majoria
d'ajuntaments del Pallars i moltes
empreses, en canvi som de "la
Associación española de municipios de
montaña". Pertànyer a una empresa que
gestiona i aquest any 2014 ens cobraran
un 1,5% més i sense cap inversió en 2
anys...En fi,espero que els electors
d'aquí a 16 mesos, jutjaran la situació i
escolliran qui creguin que millor els
representarà.

Regidora de Tremp

Tenim un alcalde que ha fet de
l'enfrontament una manera de fer
malbaratant diners públics, en
judicis innecesaris:com amb el 1r
arrendatari del bar de l'estació, el Xus,
amb qui ja ha perdut el judici.  I ara amb
el Consell Comarcal per l'ampliació de
l'abocador, comportant,
que les dues administracions hagin de
gastar milers d'euros, dels nostres
impostos en advocats.

No oblidem que tenim alcalde socialista
pel suport in extremis del regidor d'una
candidatura que va caducar més ràpid
que els iogurts, sí, la candidatura del
Joan Pascual, el mateix que fa uns
mesos va proposar a CiU i ERC un
acord per fer fora els socialistes de
l'Ajuntament, atès que se n'havia
cansat, perque no el tenien per res, es
prenien decisions que no compartia, etc.
Res que no li haguéssim advertit. Al
nostre entendre, Tremp no pot afrontar
ara el daltabaix d'un canvi de govern.
Esquerra continuarà treballant des de
l'oposició,malgrat la falta de
transparència i manca d'informació.

Tremp necessita gent nova amb idees clares i actualitzades.

RENOVACIÓ
L'INFORMATIU DE LA SECCIÓ LOCAL DE TREMP

Reflexions sobre 
algunes maneres de fer 
de l'alcalde

MARIA PILAR
CASES I LOPETEGUI

Bar l'estació de Tremp

OpinióVíctor Orrit ja porta 30 anys
a l'ajuntament

REDACCIÓ

Al 1983, quan el 26 % dels trempolins
encara no havien nascut, l'alcalde ja era
a l'Ajuntament fruit d'unes eleccions on el
grup independent de Josep Altisent
treuria 6 regidors, CiU 4 i 3 el PSC.
Per obra i gràcia dels socialistes no va
ser alcalde qui havia guanyat en vots i
regidors, fet que no s'ha tornat a produir.
ERC li reconeix la feina feta, també durant
els 7 anys en que hi vam contribuir.
S'han creat equipaments,impulsat serveis i
millorat el municipi. Però ens sembla que
30 anys seguits ininterrompuda són massa
i cal donar pas a gent amb idees noves,
sense hipoteques passades,que afrontin el
futur amb majors garanties.

Portem 2 anys i mig d'una legislatura
marcada per la situació econòmica i per la
desorientació d'un equip de govern que ha
perdut els referents socialistes en
administracions superiors i que encapçala
un Alcalde de tornada de tot i dues tinents
d'alcalde que es vigilen de reüll. L'
Ajuntament està descoordinat, i no n'hi ha
prou amb la bona voluntat i
professionalitat de la majoria de la majoria
dels treballadors.
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Com que no està la cosa per anar gastant
diners (neteja de semàfors, planificació de
flors a les rotondes,...), temps i energies
amb visites reials s'escoltava davant
l'ajuntament  xiulets i crits, " i inde
independència". Això es va escoltar mentre
va durar el passeig pels carrers de Tremp.
Només un grup molt reduït de gent cridaven
"viva el príncipe", "guapo" i aplaudien
difosos entre els crits independentistes i de
rebuig a la monarquia. Sr Orrit, que
s'esperava?

L'altaveu

Flors Baulies, amiga
d'ERC de Tremp, opina
sobre l'ajuntament

En les últimes eleccions municipals i amb un
impuls espontani de col·laboració ciutadana,
vaig acceptar entrar a formar part de la
candidatura d'ERC, la seva oferta va fer que
pogués fer palesa d'alguna manera el meu
compromís i la meva aportació cap a la
meva ciutat.

En l'experiència participativa que he anat
acumulant he observat que si els ciutadans
coneguéssim el nostre ajuntament per dins i
com funciona, faria que ens impliquéssim i
comprometéssim en el dia a dia de la nostra
ciutat. Crec que hi ha un cert
desconeixement sobre els recursos i canals
que tenim per participar, informar-nos i
reivindicar les nostres propostes o queixes.

Molts citadans desconeixen del poder i la
capacitat d'incidir en el govern local, i potser
si el llenguatge fos més entenedor i allunyat
dels tecnicismes administratius i polítics i
expressar-ho en un de més quotidià i planer,
es facilitaria la participació i ens veuríem
mes acollits en el govern local que ens ha de
vetllar a tots sense distinció.

Tremp i la independència

REDACCIÓ

El príncep, Felip de Borbó, de visita per Tremp

Que en un municipi, membre de
l'associació de municipis per la
independència, convidi a visitar-nos al
Príncep d'Astúries sona més a un acudit
que a una realitat. Doncs a Tremp
passen aquestes coses, el nostre
alcalde va convidar al Borbó a la nostra
ciutat per ensenyar-li la central
hidroelèctrica de Talarn que molts anys
enrere va visitar el seu besavi i donar un
tomb pel casc antic de Tremp.

La visita del Príncep a Tremp
REDACCIÓ

per l'alcalde, o més ben dit, hauria
d'estar representat per aquest si
s'hagués dignat anar a alguna de les
reunions que s'han fet. Per tant, Tremp
és un municipi independentista de nom
però no de fets. Creiem que hauriem de
tenir una presència més activa en
l'associació. Així com un compromís
més evident als carrers i a la façana del
nostre ajuntament que demostrin voler
ser un país lliure Catalunya.

FLORS BAULIES BOCHACA

Tremp és des de fa quasi dos anys
membre de l'Associació de Municipis per
la Independència (AMI), es va aprovar en
el ple el dia 1 de febrer de 2012 amb 7
vots a favor, 5 de CiU, 1 del regidor no
adscrit, 1 d'ERC i 5 abstencions del PSC.
Segons els estatuts de l'associació,
l'alcalde n'és el representant, però pot
delegar la representació a qualsevol
regidor. Tremp està representat a l'AMI

La regidora Maria Pilar Cases en l'acte el dia de la diada

Succesos

L'ajuntament és de l'AMI, com
s'hi relaciona?
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Actualment s'estan realitzant les obres a
l'abocador que s'omple més ràpid des que 
l'alcalde Orrit, quan era delegat del govern,
hi va fer entrar la basura d'altres comarques.

L'oposició de l'ajuntament ha retrasat 6
mesos, sense haver canviat ni una coma del
projecte aprovat, i que han donat un respir a
les empreses locals que hi treballen.

El Parlament

El Consell Comarcal
treballa per i amb el
territori i la seva gent

Rosa
Amorós i Capdevila

heu d'aprofitar al màxim la meva
condició de diputada sobretot les
zones més oblidades pels governs,
com són els Pallars i  l'Alta
Ribagorça.El fet de ser mestra,
d'haver treballat de coordinadora de
l'ICD al Pirineu, i sent regidora a
l'ajuntament d'Isona,  em dóna el
coneixement, la  força i la valentia
suficient per treballar de manera
decidida i justa per la nostra gent.

Treballa per millorar el benestar de les
persones, uns serveis socials centrats en la
gent gran i els més desfavorits, gestiona el
transport i menjador escolar, taxis que
uneixen Tremp o la Pobla amb uns 70
pobles on no arriba el transport públic.Tot
amb visió comarcal però amb incidència a
Tremp.  Posem tres exemples (el foment de
l'emprenedoria, la divulgació turística o la
gestió de residus)

- JussActiu,  empresa formada per 52
empresaris i 10 administracions de la
comarca per sumar esforços, concertar
actuacions, atraure i gestionar noves
inversions.

- l'Epicentre, un centre de qualitat per
l'atenció turística que  agrada qui el visita.
Es dona  ús al "museu", un equipament 
infrautilitzat, tematitzant  700m2 en 7 espais
que valoritzen el patrimoni pallarès. Ara es
treballa amb el sector a la comarca, amb el
món educatiu, agències de viatges,... per
treure'n major rendiment.

Finalment,es fa tot el procés de gestió dels
residus i el Pallars té un alt index de
reciclatge, un servei territorialitzat i amb un
cost pels ciutadans que des de fa 4 anys
que no incrementa el cost.

 

Una inversió d'1,8M€
per ampliar l'abocador
de Figols

Diputada al
Parlament de
Catalunya

Actualment, el Consell Comarcal es
governat per CiU i ERC. Joan Ubach de CIU
n'és el President i Lluís Bellera d'ERC,
vicepresident, amb 3 caps d'àrea que ( 2 de
CiU i en Josep Castells d'ERC) dirigeixen
l'ens. El Consell fa atenció al consumidor,
gestiona temes de joventut, d'immigració, de
català, d'estudi i divulgació de nous conreus
... S'ocupa de la promoció econòmica i
turística, dóna serveis als municipis.

Des del Parlament lluito dia
a dia perquè el Pirineu hi
sigui representat

Fets

EL PALLARS JUSSÀ

REDACCIÓ

Com a pallaresa diputada al Parlament per
ERC, sento que tinc la gran responsabilitat
i alhora la gran il•lusió de defensar i
treballar pels drets de tot el territori
pirinenc . És un moment històric
il•lusionant però complicat a la vegada.
Cada dia som més a prop d'aconseguir la
llibertat del nostre país.Sabem que ens
costarà, que ens ho posaran difícil, però
estem convençuts  i ho aconseguirem.
Durant aquest nou camí que hem iniciat

Les funcions del  Consell Comarcal 
del Pallars Jussà

Autoritats locals presents en la jornada de portes obertes de l'Epicentre
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REDACCIÓ

Unim forces per arribar a ser un país lliure

és una publicació d' ERC-Tremp

fer-li saber el que pensem d'ell i de la
monarquia: creiem que una persona, per
ser fill/a de segons qui no ha de tenir més
privilegis que els altres. A mitjans de
setembre vam fer la caminada a St.
Sebastià, anomenada "Caminada per la
Independència", això va ser amb l'objectiu
de penjar una estelada que es veiés des
de Tremp i que fos una marca de que gent
d'aquest territori vol un estat propi. Va
durar tres dies.
Desgraciadament, molta gent no accepta
la diversitat d'opinions i vam trobar

Joves compromesos al Pallars

ERC-Tremp
Passeig Doctor Pearson, 21
25620 Tremp
tremp@esquerra.org
esquerra.cat/tremp

Som un grup de joves del Pallars Jussà
que vam decidir formar les JERC a Tremp
farà cosa de 7 o 8 mesos. Considerem
que, malgrat es digui que al jovent del país
no li interessa la política, som nosaltres els
que hem de començar a lluitar pel futur del
nostre país, ja que el dia de demà els que
hi viurem, si tot va bé, serem nosaltres.
A nivell de comarca, hem organitzat algun
que altre acte. El primer acte reivindicatiu
va ser quan va venir el príncep a Tremp,
vam creure convenient

Les JERC de Tremp

el suport destrossat i l'estelada
esquinçada. Una de les il·lusions, per la
que lluitem dia a dia, és la independència.
Volem recuperar la nostra llibertat, i viure
en un país on el català sigui llengua oficial
i no haguem de preocupar-nos per a que
l'educació dels nostres fills sigui en
aquesta llengua. També administrar els
nostres diners per invertir-los en el nostre
territori. En conclusió, volem un Estat
independent.

RENOVACIÓ
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