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A les darreres eleccions municipals del dia 20 de maig del 2019, 
955 persones van fer confiança a la candidatura electoral 
d’ERC a Puigcerdà. El grup republicà aconseguia un 39% més 

de vots i dos nous regidors, passant de 1 a 3. Per tres vots 
no vàrem aconseguir una quarta regidora la qual cosa només 
ens posaria a 3 regidories del llindar de la majoria absoluta.

En Joan Manel Serra, na Roser Carré i Gonzalez i l’Àngel 
Llobell i Martorell conformen el grup municipal d’ERC a l’Ajun-
tament de Puigcerdà. Un equip amb il·lusió, ganes de treba-
llar, voluntat de consens i esperit de sumar pel futur del nostre 
poble.

Renovació de l’executiva de la Secció Local a Puigcerdà

Després d’una etapa d’inestabilitat i l’èxit de les passades eleccions al Congrés i al Senat, el passat 17 de novembre 
de 2019, la nostra Secció Local va decidir renovar l’executiva del partit amb una clara projecció de futur i treball 

constant.

L’objectiu prioritari de la nova executiva és retornar el partit polític a ser l’opció referent en el municipi mitjançant 
l’eixamplament de la base amb els valors republicans, la transparència, el feminisme i l’ecologisme com a prin-

cipals pilars.



1 any i mig de legislatura, més de 100 propostes...

Durant aquest primer any i mig de mandat, com a grup, hem fet més de 100 propostes, la meitat de les quals s’han 
centrat en superar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, hem aprovat, per responsabilitat, un 
ventall de mesures econòmiques i socials per donar resposta a la crisi del Coronavirus, a fi de contribuir a la recuperació 
econòmica i social del nostre municipi. Un ventall de mesures que prové del recull de propostes que va plantejar el nostre 
grup  com a punt de partida, consens i de treball en comú. Les més destacades han estat:

Proposar que l’ajut a l’obtenció de llibres fos més equitatiu.

Una Ordenança Municipal que regulés l’activitat de l’encesa dels Fanalets de Nadal i que es fes una brigada de recolli-
da.

Tarifar el pàrquing Les Tereses amb dues hores gratuïtes durant el dia. Per la 
nit un preu simbòlic i així beneficiar el comerç local i  poder controlar l’aban-
donament de vehicles al propi aparcament.

En múltiples ocasions s’ha demanat la retirada immediata d’uns 38 al 2018, i 
uns 60 al 2019 vehicles abandonats a la vila i la legalització del dipòsit de 
cotxes. Després de les nostres denúncies s’han retirat aproximadament una 

quarantena. A dia d’avui és una problemàtica que encara persisteix en el 
temps.

Vàrem proposar i fer d’altaveu, a través d’una denúncia conjunta veïnal amb 
36 signatures del barri de la duana (setembre 2018), la instal·lació de més 

passos de vianants. Reposició dels piquets trencats. Col·locació de més contenidors d’escombraries i reciclat-

ge. A dia d’avui el consistori NO ha fet res en aquest sentit.

Una partida econòmica al pressupost anual per a la compra de material tecnològic, atorgar ajuts als centres educatius 
o bé l’entrega de portàtils de segona mà. De seguida, hi va haver una resposta positiva en aquest sentit per part de 
l’equip de govern.

Una partida a la renovació dels Parcs infantils. I és que després de la nostra queixa on vàrem detallar que tots els 14 

parcs d’Age, Vilallobent i Puigcerdà presentaven desperfectes, falta de manteniment i manca de seguretat, el consistori 
destina una partida a tal efecte, però del tot insuficient i, a data d’avui, encara 
amb molt a millorar.

Vàrem denunciar i fer palesa la manca d’efectius a la Policia Local, sobretot 
durant el torn de nit, on no sovint deixem de tenir vigilància nocturna. 

Més presència de la Policia Local i Mossos d’Esquadra als torns de nit a les 
places Cabrinetty, del Sol i del Reg. 

Ens vàrem adherir a la campanya promoguda pel Consell Comarcal de Nit 0,0., 
així com promoure una campanya Consum de Proximitat Km0.

La falta de previsió al buidatge del llac ja que amb més d’un any durant el 
qual l’ajuntament era conscient de la problemàtica de les espècies invasores, 
no es va preveure la retirada dels fangs abans de l’obertura del reg. Una opor-
tunitat històrica per fer una bona feina. Tot un despropòsit de gestió per part de l’actual equip de govern.

Hem aconseguit la retransmissió en directe dels plens perquè siguin més transparents i més propers a la ciutada-

nia. Gràcies a aquesta reivindicació els podreu seguir a través del canal YouTube:  https://www.youtube.com/channel/U-
CWs7L7O9JBdcy3YH3dDPTPQ

Una moció que incloïa una taula de treball conjunta per a l’impuls econòmic de la Vila, amb propostes com ara la 
creació d'un viver d'empreses, l'organització d'un premi que fomenti iniciatives comercials, l'impuls d'un servei de media-
ció per a lloguer de comerços i oficines, la bonificació de l'IBI, la creació d'un 
pla d'ocupació municipal o la posada en marxa d'un pla que posés una atenció 
especial a les famílies monoparentals entre d’altres. Debat dinamitat per la 

totalitat dels membres de govern.

Gràcies al nostre Honorable Sr. Conseller Chakir el Homrani, Conseller de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, es porta el SOC a Puigcerdà (Cerdan-

ya). Fins llavors La Cerdanya era l’única i darrera comarca on els seus 
residents havien de desplaçar-se a altres comarques per poder fer aquests 
tràmits tant necessaris.


