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1  Defensarem amb orgull i convenciment 
el bon nom de Tàrrega i dels pobles.

2  No caurem en la inacció, la desídia o la 
falta de lideratge.

3  Respectarem totes les iniciatives de les 
entitats targarines.

4  No donarem la culpa de tot, als qui han 
governat abans que nosaltres.

5  Treballarem i invertirem en els serveis i les 
infraestructures necessàries per Tàrrega.

6  Establirem sistemes efectius i democrà-
tics de participació ciutadana.

7  Governarem amb criteri, treball i dedi-
cació, pel bé, el benestar i la igualtat de 
tots el ciutadans.

8  La nostra prioritat seran les persones, 
tota la ciutadania de Tàrrega.

9  No serem la marca blanca de ningú.

10  Mantindrem Tàrrega dins l’Assemblea de 
Municipis per la Independència i partici-
parem activament en el Procés de Tran-
sició Nacional.

Els 10 compromisos
de govern d’ERC-MES-AM



1  Recuperar la participació dels ciutadans i ciuta-
danes en els afers públics, mitjançant Consells 
Municipals de Districte que determinaran les se-
ves funcions i funcionament a través d’un pro-
cés participatiu i democràtic.

2  Obrir-se a la ciutadania i a les entitats amb di-
àleg i transparència. Total i absoluta entesa i 
col·laboració entre l’ajuntament i les entitats per 
millorar la projecció de la ciutat arreu.

3  Adequar i dinamitzar l’espai de l’Oficina Jove a 
la Solana, per a activitats vinculades a les enti-
tats juvenils targarines.

Em fa molta il·lusió dir-vos que, tant jo com el nostre equip, hem estat capaços de for-
jar una candidatura al govern de l’Ajuntament de Tàrrega, feta per una nova gent, per 
governar una nova ciutat i per construir el nou país que tots anhelem.

La candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d’Esquerres, 
Acord Municipal de Tàrrega, és una coalició electoral que disposa de les persones, 
de les idees i del programa necessaris per governar i transformar la nostra ciutat i els 
nostres pobles.

Som un equip de ciutadans i ciutadanes amb capacitat per governar, disposats a donar 
la cara per aportar solucions als problemes i necessitats de la nostra societat targarina.

Hi ha molta feina a fer. En nosaltres hi trobareu una candidatura d’esquerres, honesta, 
oberta, transversal i engrescadora. Tenim un bon programa i la gent que cal per fer-
lo possible.

Per una ciutat i un país més just i lliure, voteu ERC-MES-AM.

Tàrrega AVANÇA:
cap a la participació ciutadana

“Una ciutat és,
quan és dels seus ciutadans”

1  Des de l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència, impulsar amb totes les forces polítiques 
i entitats targarines, la unitat d’acció amb el pro-
cés sobiranista.

2  Cooperar amb el Govern de la Generalitat en les 
estructures d’estat i exercir la sobirania fiscal. 
Recolzar les iniciatives institucionals, i posar-se 
a disposició del Govern i del Parlament durant el 
procés constituent sobiranista. Participar en la 
constitució d’una «Assemblea de càrrecs elec-
tes» com a eina d’expressió de la voluntat ciuta-
dana.

Tàrrega AVANÇA:
cap a la República Catalana

“Volem ser”

Jaume Folguera Baix



1  Potenciar Tàrrega com a ciutat de serveis i 
d’atracció comercial per continuar sent la sego-
na capital econòmica de les terres de Lleida.

2  Mantenir un bon enllumenat públic i un bon ser-
vei de neteja, per donar una imatge positiva de 
ciutat i respondre a les necessitats ciutadanes.

3  Potenciar els polígons industrials i els gremis 
professionals i artesans locals. Adoptar les me-
sures necessàries per permetre que millorin en 
competitivat.

4  Tàrrega ha d’exercir la capitalitat política i eco-
nòmica del Canal Segarra-Garrigues. Impulsar la 
seva potencialitat, així com la implantació d’in-
dústries agroalimentàries que han de generar  
treball i riquesa arreu del territori.

5  Dotar els comerços d’eines i recursos, (abona-
ment targetes pàrquing, formació, etc...) per re-
vitalitzar l’esperit comercial targarí.

Tàrrega AVANÇA:
en comerç i Industria

“La suma de molts petits
esforços ens farà forts i únics”

1  Posar en servei i acabar d’equipar l’espai d’esta-
cionament d’autocaravanes existent al Càmping 
Municipal.

2  Ajudar en la implantació del turisme rural dels 
pobles del terme municipal, per tal de promoure 
els seus valors i incrementar l’activitat econòmi-
ca en el medi rural del terme.

3  Cuidar i mantenir l’ús i el traçat de la Via Verda 
de l’Ondara.

Tàrrega AVANÇA:
en turisme

“Compartim el valors
del nostre entorn quotidià”

Tàrrega AVANÇA:
en fiscalitat i finances municipal

“Els costos justos per les
prestacions i serveis municipals”
1  Governar amb eficàcia i eficiència, ser austers 

en la despesa municipal i optimitzar la plantilla 
de l’Ajuntament.

2  Complir en el Pla Financer de l’Ajuntament, i 
plantejar les noves inversions, amb un finança-
ment majoritari de recursos propis. 

3  Implicar els Consells de districte en la planifica-
ció i execució dels pressupostos.

4  Revisar l’aplicació de la taxa de gual i del ce-
mentiri. Revisar els valors cadastrals del sòl que 
estiguin fora del preu de mercat. No incremen-
tar més la pressió fiscal.



1  Augmentar la capacitat de subministrament 
d’aigua potable de Tàrrega des de la potabilit-
zadora de Ratera.

2  Avançar en la redacció dels projectes de millo-
ra i adequació de la Plaça del Carme, la Plaça 
Major, la Plaça Ondara, la Plaça Europa, Plaça 
Girona i la Plaça Rafael de Casanovas per reno-
var-les, fer-les accessibles, amb un nou mobiliari 
i amb la participació activa dels veïns afectats.

3  Aconseguir del Govern de la Catalunya, l’exe-
cució de les variants de la C-14 de Tàrrega i de 
Claravalls. Implantar la millora de la seguretat a 
les cruïlles d’Altet, La Figuerosa i Riudovelles.

4  Recuperar el suport de l’Ajuntament a la rehabi-
litació de façanes, i del patrimoni rural.

 5  Estendre el parc de Sant Eloi cap a la ciutat. 
Acabar la infraestructura del magatzem de l’es-
tació per situar l’Oficina de Turisme Local i el 
punt d’acollida dels visitants del Parc.

Tàrrega AVANÇA:
en urbanisme

“L’espai públic és de tots”

1  Potenciar la figura de l’escombriaire de barri, 
acompanyat de forma periòdica i com a reforç, 
d’una escombradora mecànica.

2  Neteja sistemàtica dels embornals.

3  Extensió, renovació i manteniment dels parcs in-
fantils a tots els barris de la ciutat.

4  Potenciar i revisar la senyalització i la Il·lumina-
ció vertical dels passos de vianants, de forma 
que siguin més segurs tant pels vianants com 
pels conductors.

5  Embellir i ajardinar els carrers i les avingudes de 
la ciutat i els pobles.

Tàrrega AVANÇA:
en serveis municipals

“Una bona imatge
és el millor màrqueting”

1  Fer de l’estalvi energètic, el tractament dels 
residus, la lluita contra la contaminació i la pre-
servació de la biodiversitat, els pilars de tota po-
lítica municipal.

2  Estudiar la vialitat dels carrils bicis actuals, amb 
traçats lògics i continus cap i entre els centres 
educatius.  Adequar els camins cap als pobles 
perquè siguin utilitzats còmodament amb bici-
cleta.

3  Protegir, senyalitzar i difondre, el patrimoni, el 
medi ambient, el paisatge del conjunt del terme 
i l’espai no urbà a l’entorn de la ciutat.

4  Actualitzar el Catàleg i el Pla Especial del Patri-
moni Arquitectònic del Terme de Tàrrega. Apro-
var el Catàleg i el Pla Especial del patrimoni Na-
tural.

Tàrrega AVANÇA:
en medi ambient

i patrimoni rural i natural
“Estimem allò que ens

fa únics i diferents”



1  Desenvolupar plans d’inclusió o d’acció social 
que situïn les polítiques de prevenció de l’exclu-
sió social al centre de les polítiques municipals. 
Cal eradicar la pobresa i la precarietat al nostre 
municipi, amb especial atenció als infants i per-
què ningú quedi exclòs del sistema de salut.

2  Constituir el Consell Municipal de Serveis Soci-
als, òrgan consultiu i de participació, fent espe-
cial atenció als mecanismes de detecció precoç 
de problemes i situacions de risc o d’exclusió so-
cial.

3  Impulsar la Taula d’Ocupació laboral per a per-
sones amb risc d’exclusió, que inclogui totes les 
entitats locals i amb la col·laboració de les em-
preses per a la seva contractació.

4  Elaborar plans sectorials per a la integració de 
les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit 
social com en el laboral.

5  Disposar d’alternatives d’habitatge per a les per-
sones i famílies en situació de pobresa, de risc i 
d’exclusió social.

6  Promoure plans d’ocupació a aturats sense pres-
tacions a joves i a majors de 50 anys.

7   Atendre les necessitats de la gent gran: serveis 
de menjador, tele-assistència, acompanyament 
de dia i residencials. Així mateix, implementar 
les TIC en els serveis d’atenció domiciliària.

8  Promoure l’activitat física i de lleure entre la gent 
gran, com a activitats per millorar la seva salut.

9  Considerar els estudis fets en matèria de suport 
a les situacions relatives a la immigració (pro-
grames d’acollida, formació, assessorament, 
serveis...).

10  Treballar activament i transversalment per pre-
venir les situacions de maltractaments, especi-
alment per a la infància, a les dones i a la gent 
gran. Establir protocols d’actuació per preve-
nir-los i models de suport i acció integral per a 
les víctimes.

Tàrrega AVANÇA:
en serveis socials

“Cal que tothom se senti atès i 
comprès a la seva ciutat”

1  Garantirem la igualtat d’oportunitats i previn-
drem la discriminació per raó de gènere.

2  Farem polítiques de prevenció de la violència de 
gènere.

Tàrrega AVANÇA:
en polítiques de dones

“El camí de la humanitat:
avançar sempre cap a la igualtat”

1  Potenciarem el l’Oficina Jove perquè esdevin-
gui un espai de trobada, formació, participació i 
lleure del jovent del municipi.

2  Oferirem un servei d’orientació en qüestions re-
latives a la recerca de feina, habitatge i lleure, 
alhora que assessorarem i farem programes de 
salut, jurídics...

Tàrrega AVANÇA:
en joventut

“Posem els fonaments per
construir escenaris d’oportunitats”

1  Reclamar l’ampliació dels serveis del CAP, i exi-
gir la construcció del Centre Sociosanitari de 
Tàrrega.

2  Mantenir els serveis sanitaris de les nostres co-
marques dins el paraigües de la sanitat pública 
catalana.

Tàrrega AVANÇA:
en sanitat

“Cap pas enrere en sanitat”



1  Construcció d’un nou pavelló esportiu polivalent 
i d’una pista d’atletisme.

2  Impulsar Consell Municipal d’esports per coordi-
nar les activitats esportives.

3  Mantenir i millorar les instal·lacions esportives 
municipals.

4  Obertura del pavelló municipal en diumenge. 
Optimitzar les instal·lacions per atendre totes 
les activitats i esdeveniments esportius.

5  Promoure l’esport base de les escoles de forma-
ció dels nostres clubs.

Tàrrega AVANÇA:
en esports

“L’esport és salut i civisme”

1  Aplicar la tarifació social en els preus de la ma-
trícula de les escoles bressol, l’escola de música 
i les activitats de lleure.

2  Oferta d’activitats extraescolars per a tot l’alum-
nat dels centres educatius, en horari no lectiu i, 
sobretot, en els períodes de vacances.

3  Intervenir contra l’absentisme escolar i l’abando-
nament.

4  Escoles de pares i mares per donar suport a les 
famílies en l’educació dels fills, amb espais d’in-
formació i de formació, intercanvi d’experiències 
i reflexió col·lectiva. 

5  Mantenir la igualtat de tracte entre tots els estu-
diants d’ensenyament obligatori del municipi. 

Tàrrega AVANÇA:
en educació

“Dret a l’educació
en igualtat d’oportunitats”

1  Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca co-
marcal com a sales d’estudi temporals en perío-
des d’exàmens.

2  Fomentar i donar suport a la cultura popular i 
tradicional, per la recuperació de la memòria 
històrica i la potenciació del coneixement del 
seu patrimoni, material i immaterial.

3  Fer un reglament de subvencions municipals per 
a les entitats. Col·laborar amb les entitats, amb 
la cessió i la gestió de les barres de bar d’esde-
veniments festius i dels diferents actes de cultu-
ra popular i tradicional.

4  Senyalitzar els edificis i monuments amb valor 
patrimonial. Promocionar el coneixement i l’ús 
dels diferents equipaments culturals: Museu co-
marcal, Arxiu històric, Biblioteca, etc.

5  Recuperar el festival de Jazz “Atac de Jazz”, i la 
programació cultural dels estius.

6  Mantenir la Fira de Teatre de Tàrrega com a pol 
d’atracció i difusió, cultural i turística de la nos-
tra ciutat, amb l’objectiu de consolidar activitats 
i infraestructures tot l’any.

7  Convertir la Farinera en un espai cultural poliva-
lent per a entitats i nous creadors, de formació i 
representació artística (bucs d’assaig, microsa-
les de concerts, cursos de teatre i dansa, etc.)

8  Fer de Tàrrega la ciutat del Mecanoscrit del Se-
gon Origen. Reivindicar l’obra i el llegat d’en Ma-
nuel de Pedrolo.

9  Crear un espai permanent dels artistes plàstics 
targarins.

Tàrrega AVANÇA:
en cultura

“La cultura és qualitat vida”

1  Enfortir i preservar els mitjans de comunicació 
de proximitat, reformulant aspectes dins l’es-
tructura, el funcionament i el finançament i do-
tant-los dels recursos necessaris perquè subsis-
teixin i siguin viables.

Tàrrega AVANÇA:
en mitjans de comunicació
“Informació i democràcia,
sense l’una no hi ha l’altra”



Jaume Folguera Baix
Té 45 anys i és pare de dos fills. És graduat en 
Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat 
de Lleida i és director tècnic d’una empresa de 
restauració.

Magí Fontanet i Viladot
Té 45 anys. És administratiu i consultor d’em-
preses . Soci i administrador d’una consultoria 
targarina des del 2013.

Joan Palou i Padilla
Té 46 anys i és pare d’una nena. És Tècnic 
d’Orientació Laboral del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). És Llicenciat en Psicologia 
per la UOC.

Òscar Amenós Borreguero
Té 36 anys. És pare de 2 nenes. Treballa a l’em-
presa Griñó Ecològic, dedicada a la gestió in-
tegral de residus. Ha estat vinculat a l’esport 
targarí, combinant la seva participació en varis 
esports, com ara  l’atletisme i el futbol sala.

Mireia Caus Boncompte
Té 34 anys, i és mare d’un nen. Nascuda a Pe-
lagalls (La Segarra), va estudiar la Diplomatura 
de Turisme a la Universitat de Lleida. Treballa a 
Tàrrega en el sector turístic.

Mireia Ribó Llobet
Té 23 anys. És a punt de graduar-se en Estudis 
Literaris i Literatura Comparada a la Universi-
tat de Barcelona. Forma part de l’Associació 
Agrat i Bat. El teatre és una de les seves grans 
aficions i li interessen la literatura, la cultura i 
la història.

Maria Alba Salvadó Sumalla
Té 47 anys i és mare d’un nen i dos nenes. 
Sempre ha treballat en el sector del comerç, 
continuant el negoci familiar. Aficionada a la 
música, és pianista en el temps lliure.

Francesc Macià i Mo
Té 28 anys. Realitzador audiovisual, dissenya-
dor de Motion Graphics i guionista. Té estudis 
de sociologia  urbana i societat cooperativa.

Xavier Rossell-Aparicio
Té 40 anys i és pare d’un fill. És Educador Social i 
treballa com a professor al Pla de Transició al Tre-
ball de Mollerussa i Tàrrega. Coordinador de l’en-
titat esportiva Korfbal Ponent. Membre de la Co-
missió del Mercat Medieval de Guimerà. Ha escrit 
diversos llibres com “La Petita història de Guimerà”.

Maria Salomé Solà Cases
Té 50 anys i és mare de dos fills. Òptic-Opto-
metrista. Gerent de la seva òptica. Ha col·la-
borat amb el comerç a Tàrrega i és des de fa 
20 anys actriu del Grup Benèfica Associació 
Teatral.

Xavier Lecha Areny
Té 46 anys i és pare de 2 fills. Té estudis en 
Empresarials és Sobrestant i tècnic d’obres 
públiques. És gerent d’una empresa de lloguer 
d’abast estatal. Aficionat al running, caminar i 
a la fotografia. Ha estat regidor en una legis-
latura.

Xavier Talavera i Marquilles
Té 58 anys i és pare de 2 fills. Treballa al Depa-
rament d’Agricultura (DAAM). Ha estat impli-
cat en política des del 1976. Ha estat membre 
de CCOO durant 15 anys. Va ser regidor durant 
dues legislatures.

Sara Bailac i Ardanuy
Té 29 anys. És Llicenciada en Ciències Políti-
ques i de l’Administració especialitzada en co-
operació internacional i drets de les dones. És 
membre de Guixanet, i escriu poesia.

Sònia Guerra i Campo
Té 36 anys i és mare d’una filla. Llicenciada en 
Publicitat i Relacions Públiques per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, fa cinc anys que 
viu i treballa a Tàrrega.

Gemma Segués i Creus
Té 47 anys i te dos fills. És administrativa i tre-
balla des de fa més de vint anys al sector del 
comerç de Tàrrega.

Jaume Ramon i Solè
Té 58 anys, és pare de dos fills. Gestiona una 
casa de turisme rural al Talladell. Activista pel 
patrimoni cultural, arqueològic, paisatgístic i 
natural de l’Urgell i la Segarra. Ha estat regidor 
en cinc legislatures.

Jaume Sauch i Bordes
Té 68 anys. Ara jubilat, va treballar en l’àmbit 
de la seguretat ciutadana, on va formar part 
del cos de la Guàrdia Urbana de Tàrrega.

 Carrer Santa Maria, 7    https://twitter.com/ErcMesTarrega

 https://www.facebook.com/ercmes.tarrega    http://locals.esquerra.cat/tarrega


