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Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència 
social dels consells comarcals.

Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins que passa a ser anual.

Davant la crisi sanitària i de serveis provocada per la pandèmia de la COVID-19, la Diputació de Lleida ha 
activat de manera immediata tres dels grans plans de subvencions a Ajuntaments, entitats menors des-
centralitzades i consells comarcals que tenia previstos en el seu pressupost 2020:

 - 15M d’€ amb el Pla de Salut i Hàbits Saludables, destinat a despeses ordinàries dels consistoris, accions 
en matèria de salut (despeses als consultoris mèdics, tanatoris o cementiris, xarxes d’aigua i clavegueram 
i, també, les despeses en socorristes de les piscines municipals i la promoció d’hàbits saludables).

- Els plans de Cooperació Local i Comarcal, dotats amb un total 9 M€, amb l’objectiu d’injectar liquiditat 
immediata als consistoris per tal que puguin pagar els serveis que requereixen a empreses amb la ma-
teixa celeritat.

S’han afegit les subvencions per concurrència competitiva per a entitats en la Promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport.

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

De ben segur que aquestes festes nadalenques seran diferents a causa de la Covid. 
Aquest poema de Miquel Martí i Pol ens pot ajudar a viure un Nadal més senzill, 
pot ser un xic diferent,  però sempre ple de tendresa i de somriures, posant més 

valor a allò que realment té importància.

POTSER NADAL

Potser Nadal és que tothom es digui
a si mateix i en veu molt baixa el nom
de cada cosa, mastegant els mots
amb molta cura, per tal de percebre’n
tot el sabor, tota la consistència.
Potser és reposar els ulls en els objectes
quotidians, per descobrir amb sorpresa
que ni sabem com són de tant mirar-los.
Potser és un sentiment, una tendresa
que s’empara de tot; potser un somriure
inesperat en una cantonada.
I potser és tot això i, a més, la força
per reprendre el camí de cada dia
quan el misteri s’ha esvanit, i tot
torna a ser trist, i llunyà, i difícil.
 
Miquel Martí i Pol, Per preservar la veu. Barcelona: 
Mall, 1985.
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Des de l’Ajuntament. Seguim treballant dia a dia per aconseguir una administració transparent que fomenti 
la participació ciutadana i que gestioni els nostres interessos amb equitat.

MOCIONS PRESENTADES
El nostre posicionament davant l’allau de projectes de parcs eòlics

Des del grup municipal Acord x Ribera d’Ondara – 
ERC, denunciem l’allau de projectes de macro-cen-
trals eòliques en uns territoris determinats que ja 
concentren la major part d’aquestes instal·lacions, 
que també afecten el municipi de Ribera d’Ondara, i 
que mal seleccionats poden tenir un impacte visual 
demolidor malmetent per sempre més els nostres 
recursos paisatgístics, font futura de creixement 
econòmic i de benestar social.

Cal pensar també, en què hi hagi un ferm control que eviti que el projecte sigui un projecte especulatiu, que 
impedeixi que alguns en treguin beneficis econòmics en detriment del territori i dels interessos de la majoria 
de la seva ciutadania i que eviti ser una eina per pagar favors rebuts.

Pensem que davant d’un projecte amb una dimensió tan gran, cal crear consens al municipi, en tant que ens 
afecta a tots i totes i pot modificar la qualitat de vida al nostre municipi. Els riberencs i riberenques hem de 
poder decidir quin model de poble volem.

Moció per dotar de beques - menjador per pal·liar els greuges dels 
alumnes del municipi de Ribera d’Ondara

Les escoles rurals són un pilar fonamental de cara a garantir el futur dels municipis com el nostre. És per això, 
que fa uns mesos vam presentar una moció per a instar a l’Ajuntament a equiparar les ajudes de menjador dels 
alumnes de Ribera d’Ondara inscrits a l’Escola Vall d’Ondara, amb la resta de l’alumnat del Municipi. Fins a l’any 
2010, els alumnes de Ribera d’Ondara no residents a Sant Antolí, matriculats a l’escola, gaudien d’una ajuda 
individual de menjador adreçada a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’Educació Infantil su-
fragada amb fons públic.
La nostra proposta pretenia pal·liar el greuge comparatiu entre els alumnes del municipi alhora que instava a 
l’equiparació de drets respecte de les zones rurals, i contribuir a revertir el despoblament i l’envelliment dels 
nostres nuclis. Tot i suposar en total, una quantitat mínima per als pressupostos de l’Ajuntament, en la votació 
del ple, l’equip de govern va desestimar la proposta.

Des del Consell Comarcal, compromesos amb els municipis 
de la Segarra

Continuem millorant la xarxa d’abastament d’aigües a la Segarra, ara amb les obres de rehabilitació 
de la xarxa d’aigües de les Oluges al dipòsit de Farran, que dóna servei als nuclis de Ferran, Sant 
Ramon, Ivorra i Sant Guim de la Plana.

Estem compromesos amb la cultura, per això, continuem impulsant el premi literari 7 lletres i la 
reivindicació i posada en valor de la figura de l’escriptor Manuel de Pedrolo i liderant o col·laborant 
amb iniciatives culturals molt diverses, com per exemple el Festival Segamots, les Jornades arqui-
tectura popular, els actes de l’Any Josep Benet, o la revisió i millora rutes culturals (castells del Sió 
i Memòria Històrica).

Hem organitzat diverses iniciatives adreçades al jovent de la Segarra, entre elles, un cicle de xe-
rrades amb diverses temàtiques emmarcades dins del projecte Escolta’t en ruta.

El Consell Comarcal amplia el personal del Punt Òmnia per a combatre la bretxa digital a la Sega-
rra

Hem posat en marxa el Banc de Productes de Suport per a totes aquelles persones que en reque-
reixin temporalment i no tinguin recursos per a disposar-ne.

Engeguem el Pla d’Acció Comunitària Inclusiva de la Segarra i ens adherim al manifest ciutadà per 
viure en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible.

Hem engegat un programa per a dotar de dispositius GPS amb trucada d’emergència per a perso-
nes que viuen en entorns de violència i conflicte.

Impulsem el “Pla estratègic pel desenvolupament i l’ocupació de la comarca de la Segarra”, amb 
una taula de treball per la qualificació i orientació professionals

Hem editat un nou fulletó de senders i rutes BTT per la Segarra

Hem impulsat la compra d’una impressora 3D per als centres educatius de la comarca i hem conti-
nuat amb el patrocini de la convocatòria de premis pels Treballs de Recerca de l’alumnat de 2n de 
Batxillerat de la comarca.

Des de la Diputació, una eina en favor de les administracions 
locals

Des d’ERC a la Diputació de Lleida hem impulsat un 
canvi en la concessió d’ajuts, eliminant els ajuts di-
rectes que eren concedits de forma discrecional, i 
substituint-los pels diferents plans adreçats a Ajun-
taments i Consells comarcals. Adjudicant-los amb 
criteris equitatius i de forma objectiva i amb major 
transparència, i de l’altra, permetin donar liquiditat 
immediata i autonomia econòmica als ens locals.

Per primera vegada a la Diputació de Lleida s’ha apro-
vat les Subvencions als ajuntaments de la demarca-
ció de Lleida en l’àmbit d’aplicació de les polítiques 
d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere 
i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI

És per això, que vam presentar al ple de l’Ajuntament, una moció, per a sol·licitar la convocatòria d’un procés 
de participació ciutadana i per a demanar que es duguessin a terme sessions informatives amb l’objectiu que la 
ciutadania conegui amb el màxim de detall possible les característiques d’aquests projectes i hi pugui participar. 
Malauradament, la nostra proposta encara no ha passat pel ple i les sessions informatives no s’han dut a terme.
D’altra banda, defensem un model de generació i distribució de les energies renovables descentralitzat, distri-
buït i de proximitat, planificat estratègicament i regulat de manera adequada de forma que es minimitzi l’im-
pacte sobre el paisatge, el medi ambient i els sòls agraris i no urbanitzables, prioritzant la instal·lació d’infraes-
tructures de generació i distribució en zones antropitzades o degradades d’arreu del país.


