
Fa 8 anys vaig proposar-me intentar 
aportar coses al meu poble des de 
l’ajuntament. M’agrada la gestió 
municipal i crec en una manera de 
fer les coses ben diferent a la que 
s’imposa en aquest poble des de fa 
tants i tants anys. 

En aquest temps hem anat sumant un bon grapat de 
persones que complementen un equip amb ganes de 
sumar, enlloc de dividir, i que treballa per i amb el poble. 
No vull eternitzar-me en aquesta tasca, però si treballar 
amb majoria i tirar endavant un projecte engrescador i 
fresc.

Repeteixo. Em vaig presentar el 2007 
i enguany hi torno. Torno perquè 
ha estat una gran experiència ser 
partícip del grup Esquerra-Ullastrell, 
on la seva màxima és "treballar, 
il•lusió, força i proximitat". Repeteixo 
perquè durant els 6 mesos que vam 
estar al govern vàrem plantar moltes 

llavors de grans projectes. Hi torno perquè tot aquest 
altre temps que hem estat a l'oposició no hem parat ni 
un moment; hem fet una oposició digna de les persones 
qui ens van confiar el vot, insistents amb el Govern i col.
laborant quan ens han deixat. Perquè tot plegat han 
estat 4 anys amb grans experiències però, els pròxims 
4 anys vull que siguin de grans projectes per Ullastrell!

Jo no he nascut a Ullastrell. En realitat 
no vaig descobrir que existia fins
passats els meus 30.
Un dia vaig arribar acompanyat per la
Sílvia cercant un lloc especial on viure i 
ens hi vam quedar sense dubtar-ho.
Amb el temps, he descobert que no
solament és especial per la situació 
privilegiada, per la seva tranquil.

litat, pel seu magníficentorn  natural... Ho és, sobre tot, 
per la gent. Estic  plenament  convençut  que  els  llocs  
els fan  les persones i jo vull participar en la permanent 
construcció del nostre poble.
Ho vull fer per agraïment però també  per  egoisme, un
egoisme que em dicta com vull que sigui el meu poble,
on i com m'agradaria que visquessin els meus fills.
Em sento molt segur d'emprendre aquesta tasca al costat 
dels millors companys de viatge possibles.
Encara ara, després de coneix-els bé, em sorprèn la seva  
entrega, la seva capacitat de lluita, la seva valentia i la
seva il.lusió per la terra que trepitgen... De ben segur que 
no n'hi ha de millors.
No m'agrada gens com s'estan fent les coses a l'ajuntament 
i tinc la certesa que al costat d'aquesta
gent de la que us parlo ho podem fer molt millor... 
Ens hi pensem deixar la pell.
Em dic Francesc Duran, vaig néixer a Barcelona fa 48
anys, però sóc d'Ullastrell.

Amb il•lusió i moltes ganes!
Potser tu també t’has preguntat 
perquè el nostre ajuntament és un 
estament llunyà al vilatà, o perquè les 
decisions que ens afecten a tots no 
es solucionen tant democràticament 
com ens agradaria, o perquè paguem 
impostos de primera per tenir serveis 
més que discutibles... 

Aquestes i moltes més inquietuds em van portar al grup 
d’Esquerra i aquí segueixo, i amb més força després 
d’haver treballat plegats per Ullastrell.
Vull canvis en la dinàmica del municipi i estic segur que 
tu també et fas moltes d’aquestes preguntes...
Doncs  el dia 22 de Maig és el teu dia per trobar 
respostes.

Joan Ballbè

Elisabeth Casanovas

Joan Mesa

Jaume Puig

Francesc Duran

Sumar.Aquest és el nostre objectiu i el 
nostre projecte. Sumar  noves il.lusions 
noves idees , nous pensaments. Sumar  
amb la gent d'aquí i d'allà, amb els 
veïns i veïnes, amb els nostres i amb 
els seus, amb joves i grans, amb gent 
d'esquerres i no tant d'esquerres, 
amb gent de la terra i gent d'altres 
terres. Sumar no pel poder,sino sumar 

per crear allò conjunt que ens uneix: Ullastrell. Sumar 
per decidir entre tots i totes què fem,on som i on volem 
anar.Sumar per aturar la ditxosa planta.També per rebre 
crítiques i escoltar-les, per solucionar problemes i per 
afrontar els temps durs i lletjos que s'advenen.Sumar per 
canviar.
Ens cal canviar! Ja és hora! Els canvis són beneficiosos, 
profitosos i necessàris.I cal canviar sense por, sense 
recança,  mirant  endevant,      amb valentia!
Aquest és el nostre projecte!   amb tu sumem!
Junts farem més!!
Fins el 22 de maig!!!

En Equip:

En Joan B., l'Elisabeth, el Joan Mesa, el Putxo i el Francesc, som els 5 primers que encapçalem una llista de 
13 persones que durant aquests últims 4 anys hem estat treballant junts setmana rere setmana, aportant 
idees, sol.lucions, buscant la proximitat amb la gent i trobar la manera més fàcil d'entendre la política 
local. I ara, esperem poder treballar encara més per la nova legislatura que s'inicia el 22 de Maig!



La construcció de la segona línia a Ullastrell, ha portat cua. Ara sembla 
estar tot ben encarrilat però, no s'hi val a explicar només el què interessa 
a la revista municipal. El procés ha estat llarg i hi ha hagut moltes i 
variades propostes i situacions:
- Fa més de 8 anys que l'escola ha d'adaptar-se entre espais compartits: 
Ajuntament, Esplai, barracons, supressió d'aules internes,...
- El dos grups del govern actual va fracassar en les negociacions i 
gestions per poder ampliar l'escola aprofitant l'edifici actual (al febrer 
del 2006: Esquerra, CiU i UGO vam firmar un document on es fixava el 
compromís de resoldre això en 3 mesos. Aquest incompliment, i alguns 
altres, va fer que Esquerra deixés el govern format pels 3 grups).
- El govern de CiU i UGO va intentar fer una escola d'1 línia a Ca n'Amat, 
separant els infants d'Ullastrell. Després va voler separar els nens i 
nenes dels cursos d’infantil construint un aulari a on ara se situen els 
barracons. La pressió de pares, mares i escola els va fer tirar enrere 
aquesta idea.
- A finals de Juliol del 2007, els 4 grups polítics vam firmar un 
document on es fixava una quantitat màxima de 100 habitatges en 
el desenvolupament de l'espai dels "Horts" com a contrapartida de la 
cessió dels terrenys.
- A mig 2007, Esquerra i PSC vam estar al govern municipal -en minoria- i 
durant aquells 6 mesos es va treballar una altra opció més positiva; i es 
va deixar a punt el procés urbanístic per poder cedir el camp de futbol 
per a fer l'escola nova i fer un camp de futbol nou en terrenys municipals. 
- Al 2008, amb CIU i UGO al Govern, van enllestir el tràmit urbanístic 
en 137 pisos per cedir l'espai dels Horts per fer l'escola. Esquerra hi va 
votar en contra. Sabeu per què? Doncs perquè hi havia una altra opció 
que no condicionava l’entorn del poble urbanísticament.

Ara, 3 anys després de tenir un espai disponible per cedir, la cosa està 
encarrilada.

*Podeu llegir les al•legacions que es van presentar al web www.
esquerra.cat/ullastrell a la pestanyeta “Documents”

Una altra versió del procés de l’escola.

TU FAS ULLASTRELL 2011 a la Coral d’Ullastrell
Aquest mes d’Abril vam celebrar la IVª edició del TU FAS ULLASTRELL! Enguany se li va entregar a la Coral d’Ullastrell qui va rebre el 
premi a mans de l'ex-conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Manuel Tresserras.
El regidor Joan Ballbè, va donar la benvinguda als presents i amb un breu discurs va donar les gràcies a la Coral per la bona feina que 
estaven realitzant. 

El Sr. Tresserras va agafar el relleu de la paraula i posà l'accent a la 
voluntat de les entitats, del teixit associatiu de la ciutadania,... que 
permet a Catalunya ser el què és i no perdre la identitat cultural. I va 
fer entrega de l'obsequi al president de la Coral, qui va fer una petita 
passejada pel llarg recorregut de l’entitat.
Després del sopar, vam acabar la nit al Bar del Casal amb el grup 
egarenc Pa de Ral qui va posar el punt i final amb un bon so de música 
celta que feu ballar a més d'un!
Un any més volem agrair a totes i tots els qui ho han fet possible i que 
any rere any, tots fem, encara més, Ullastrell!
Per què només serà així com farem poble.

www.esquerra.org/ullastrell  
ullastrell@esquerra.org  / ballbehj@diba.cat / elisabeth.casanovas@gmail.com / joan.mesa.mail@gmail.com

CATALANS:
“Interpretant el sentiment i els anhels del 
poble que ens acaba de donar el seu sufragi, 
proclamo la República Catalana com Estat 
integrant de la federació ibèrica.”

Amb aquestes paraules, ara fa 80 anys, el 14 
d’Abril de 1931, Francesc Macià, lider d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, proclamava la 
República Catalana des del balcó del Palau de la 
Diputació.
Després d’uns segons de desconcert i silenci, 
esclatava des de les entranyes de milers de 
catalans un clamor que havia estat reprimit 
durant moltes generacions.
Precisament unes eleccions municipals, les del 
12 d’Abril de 1931, son les que legitimen Macià 
per donar aquest pas tan important hores abans 
de que es proclami la segona república espanyola, 
acabant amb la monarquia d’Alfons XIII.
Som molts els que rememorem aquell moment 
històric amb emoció i lluitem perquè el proper 
intent no s’esvaeixi entre promeses I enganys 
del govern espanyol, com va acabar passant  en 
aquell moment.

Troba'ns a


