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“Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans:
et porto sols el meu gran crit.
Infant que dorms, no l’has sentit?
Desperta amb mi, guia’m la por
de caminant, aquest dolor
d’uns ulls de cec dintre la nit”

Salvador Espriu

Nadal 2021



Llum i iŀlusió per encarar l’any vinent 
amb dedicació, força i determinació

Benvolguts veïns i veïnes de Ribera d’Ondara.

Ens ha tocat viure una època i uns temps molt 
difícils a causa de la pandèmia. Tot s’ha capgirat 
i res és com voldríem que fos. Hem patit i hem 
après, prenent consciència, també, de la gran 
capacitat de resiliència que tenim les persones. 
Tot i així, hem de tirar endavant amb optimisme 
i esperit positiu. 

Som conscients que governar enmig d’una 
pandèmia ho complica tot molt, que el dia a dia 
és molt canviant així com també canvien les 
restriccions. Però també pensem que governar 
és adaptar-se als canvis, i sobretot: cuidar a la 
gent. 

Per aquesta raó hem cregut oportú de fer-vos 
un breu resum de la nostra tasca aquests darrers 
mesos a l’ajuntament de Ribera d’Ondara i també, 
aprofitar l’avinentesa per felicitar-vos les festes 
i que l’any que entra us porti salut, molta sort i 
grans encerts.

Grup Municipal ‘Acord per Ribera 
d’Ondara - ERC’ 

Projecte municipal d’energia solar gràcies 
als Fons Europeus ‘Next Generation’
Des del passat 5 de novembre els Ajuntaments de 
menys de 5000 habitants poden presentar projectes 
per la rehabilitació energètica amb fons europeus. 
Es vol potenciar que les administracions locals 
adoptin fonts energètiques renovables, tant per a 
usos elèctrics com tèrmics. Les ajudes aniran des de 
40.000 fins a 6.000.000€ en funció dels projectes 
presentats. 

Cal aprofitar el moment. Des del nostre municipi hem 
de contribuir a l’alentiment del canvi climàtic.  És per 
això que des del grup Acord per Ribera d’Ondara 
hem presentat les següents propostes que vindrien 
finançades entre el 80% i el 100% de la seva totalitat:

• Cobrir  la teulada de l’Ajuntament de Ribera 
d’Ondara amb plaques solars per subministrar 
energia al consultori mèdic, al magatzem 
municipal, al locals socials, al complex 
poliesportiu i a les escoles. 

• Cobrir les teulades del locals socials dels 
diferents pobles del municipi de plaques solars.

• Compra d’un vehicle elèctric municipal per 
netejar els carrers del municipi.

• Instaŀlar carregadors per cotxes elèctrics.

Aprofitem per informar als veïns de les noves 
ajudes per particulars que han sortit per instal·lar 
plaques solars amb i sense emmagatzemament. Us 
encoratgem a sumar-vos  al canvi de model energètic. 

Podeu consultar la informació a la pàgina:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/



Moció de Seguretat
Al municipi de Ribera d’Ondara hi ha moltes 
deficiències de seguretat que  fan que el dia a dia 
dels usuaris estigui en perill en determinat punts. 

Lamentablement aquesta situació ja fa anys que 
dura i no mereix una adequada atenció del consistori. 

Des del nostre grup prioritzem la integritat de les 
persones i hem presentat una moció amb la finalitat 
d’arranjar les deficiències viàries de tots els pobles 
del municipi.

Per raons insòlites la moció no s’ha admès a tràmit, 
però hi insistirem.

Moció en suport de les energies renovables 
i per la implantació de criteris d’integració 
paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri 
territorial al decret 16/2019
Alguns dels punt que demanàvem a la moció:
• Demanar al govern de la Generalitat la modificació 

urgent i immediata del decret 16/2019, per 
acabar d’establir i comunicar els criteris socials, 
paisatgístics, mediambientals, agrícoles i 
d’equilibri territorial, i la paralització de totes les 
tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i 
publicats. 

• Establir com a base de qualsevol  projecte de 
renovables al municipi la protecció de l’interès 
públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. 
L’aprofitament i gestió de l’entorn natural del 
terme municipal, l’aprofitament d’infraestructures 
ja existents, la participació dels municipis, la 
priorització dels projectes relacionats amb 
l’autoconsum davant els oligopolis, la distribució 
de proximitat i en la dinamització del primer 
sector. 

Perquè creiem que les energies renovables han de 
compaginar-se amb l’entorn i han de tenir en compte 
les opinions i els valors dels habitants de les zones 

on es volen instaŀlar. Hi ha moltes maneres de fer-
ho. 
L’Equip de govern va votar-hi en contra.

Moció per l’Amnistia de les persones 
represaliades pel Procés
Alguns dels punts demanats i aprovats van ser els 
següents:
• Demanar la immediata posada en llibertat de les 

preses i presos polítics, així com que es reparin 
els danys causats a les persones represaliades, 
a les seves famílies i als coŀlectius dels quals 
formen part, i es prevegin mesures en relació a 
tots els responsables de la repressió de drets 
fonamentals. 

• Fer una crida a la societat catalana i al teixit 
associatiu municipal a mobilitzar-se i donar 
suport a una amnistia que permeti l’alliberament 
de les preses i presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la fi de totes les causes obertes per 
aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta 
proposta a través d’un acord nacional per 
l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i 
polítics.

Mocions presentades pel grup 
‘Acord per Ribera d’Ondara - ERC’



Manca de transparència de l’Ajuntament 
de Ribera d’Ondara:
La Comissió de garantia del dret d’accés a la 
informació pública (GAIP) ens ha donat la raó totes 
les vegades que hem denunciat que l’Ajuntament 
no ens facilita la informació requerida. Malgrat la 
comissió del dret d’accés a la informació ens ha donat 
la raó, el consistori continua incomplint a l’hora de 
respondre’ns les soŀlicituds en el termini establert i 
al lliurar-nos la documentació. 

Es poden consultar les reclamacions a la mateixa 
pàgina de l’organisme: http://www.gaip.cat/
Seguirem treballant per aconseguir que se’ns permeti 
fer la feina que ens toca fer com a regidors, i puguem 
obtenir la informació, a la qual tenim dret, seguint un 
procediment natural i no una lluita.

Una administració transparent és sinònim de bon 
govern, de democràcia i de control. La informació 
que gestiona un Ajuntament és patrimoni de tota 
la ciutadania del nostre municipi.

Precs realitzats pel grup ‘Acord per Ribera 
d’Ondara - ERC’ al Ple de l’Ajuntament
• Reclamem diverses vegades que l’Ajuntament 

compleixi amb les seves obligacions i mantingui 
nets els carrers, cementiris, jardins del municipi.

• Que s’actualitzi amb tota la informació el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament i la pàgina web segons 
dicta la Llei de Transparència. 

• Que el comitè antifrau que exigeixen els fons 
‘Next Generation’ estigui composat no només 
pels membres del govern sinó per tots els 
membres del consistori per tal de que sigui una 
eina eficaç. Aquesta petició va ser denegada.

Convenis i acords als quals el grup ‘Acord 
per Ribera d’Ondara - ERC’ ha donat suport
• Conveni de coŀlaboració entre el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Ribera d’Ondara per a la seva 
adhesió a la xarxa de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya 
(RESCAT) per la coordinació en matèria de 
protecció civil. 

• Conveni d’encàrrec de gestió de diferents 
serveis d’assistència tècnica informàtica entre 
l’ens local i la Diputació de Lleida. 

• Conveni de coŀlaboració  entre el Consell 
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Ribera 
d’Ondara en matèria de polítiques de joventut. 

• Delegació de competències en matèria de 
sanejament en alta a favor del Consell Comarcal 
de la Segarra. 

Per un municipi obert a tothom, amb 
serveis dignes i igualtat d’oportunitats

Ens acomiaden de l’any amb la certesa que hem 
procurat treballar amb el màxim d’humilitat i mà 
estesa i amb la ferma voluntat d’esdevenir cada cop 
millors.

Tant de bo aquest any nou es compleixin tots els 
vostres desitjos. 

El nostre, que l’anhel de la república esdevingui 
una realitat i aquesta ens porti una societat de 
dones i homes plenament lliures i iguals. 

Grup Municipal ‘Acord per Ribera 
d’Ondara-ERC’

RIU, SOMIA, GAUDEIX, EMOCIONA’T... 
TOT ANIRÀ BÉ!


