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«Des del Grup Municipal d’Aitona Republicana publiquem aquest butlletí per adreçar-
nos a tota la ciutadania del nostre poble amb la finalitat de valorar l’activitat de 
govern al nostre Ajuntament i per posar en valor i donar a conèixer la feina que duem 
a terme els i les regidors/es del nostre grup. »

Ja fa aproximadament 6 mesos que vam començar el nou mandat, i des del grup d’Aitona Republicana 
considerem de vital importància la revisió constant de la feina que s’està duent a terme al nostre 
ajuntament, sospesar encerts i errors, continuar amb els primers i aprendre dels segons. Per això, 
a part de desitjar-vos una magnífica vetllada amb les vostres famílies en aquestes dates tan 
assenyalades, volíem aprofitar l’avinentesa per a fer un repàs de la feina feta aquests mesos. Abans 
però voldríem que coneguéssiu amb més detall al regidor i la regidora que us representen i que 
formen part de l’Ajuntament d’Aitona.

Anna Casals
Veïna ben coneguda al poble, l’Anna té formació en 
l’administració i fa 19 anys que es dedica a l’àmbit dels recursos 
humans en el sector agrari. Es considera una persona directa 
i amb iniciativa, amb molta il·lusió per fer d’ Aitona un poble 
molt millor. 

És la primera vegada que l’Anna forma part del consistori. 
Repte que afronta amb molta il·lusió i coratge. Li agradaria 
però poder-se involucrar, encara més, amb totes les activitats 
que es duen a terme al nostre municipi, de les quals, moltes 
no se n’assabenta degut a la falta de comunicació per part de 
l’equip de Govern. 

 Andreu Sans
Alcarrassí de naixement, l’Andreu ja fa 11 anys que fa vida 
en família a Aitona. Es va formar a l’Escola de Capacitació 
Agrària de Lleida i actualment es dedica a l’alimentació 
animal. Té el desig de construir una Aitona per a les actuals 
i futures generacions. Lluitar pel futur del sector ramader i 
agroalimentari és la seva prioritat. Que el poble creixi passa 
perquè els nostres productors puguin tenir una vida digna i 
feliç al poble i l’Andreu farà tot el què estigui en la seva mà 
per a que així sigui.

Aitona Republicana, nou impuls 
independentista a la casa de la vila
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Moció sobre el mercat setmanal
El grup d’Aitona Republicana considera una 
molt bona iniciativa el fet que s’hagi realitzat 
una consulta popular per decidir la ubicació 
del mercat municipal. Però considerem una 
manca de respecte als veïns i veïnes d’Aitona les 
maneres en què aquesta es va dur a terme, sense 
cap garantia i amb molt poca transparència:
• No s’utilitzava cap tipus de control ni 

seguiment de la votació: Ni presentació de 
DNI, ni ús de cens. Això no és transparent 
ni assegura als aitonencs i aitonenques uns 
resultats amb garanties.

• No es van respectar els terminis previstos, 
ja que el dia 24 de juliol es va donar peu a 
les votacions quan l’interval establert per la 
consulta era del 25 de juliol al 6 d’agost.

• El díptic presentat per l’Ajuntament no 
era neutral: s’interpretava clarament el 
posicionament de l’equip de govern a moure’l 
a la nova ubicació. Per tant, era necessari, 
més que mai, donar total garanties de 
transparència a la consulta popular i no el 
contrari. 

Per formalitzar la nostra disconformitat amb 
aquestes maneres de fer, el grup d’Aitona 
Republicana, vam presentar una moció  al Ple 
de l’Ajuntament demanant millorar la qualitat 
i la transparència de les consultes populars 
de cara al futur. La mateixa moció també 
reclamava la possibilitat de votar online, 
d’aquesta manera modernitzem l’ajuntament i 
estalviem desplaçaments innecessaris als veïns 
i veïnes d’Aitona. L’equip de govern la va rebutjar.

Moció de rebuig a la sentència del procés
Un cop sabuda la sentència del procés, Aitona 
Republicana, juntament amb l’equip de govern de 
l’ajuntament, vam presentar una moció de rebuig 
a la sentència en la qual es demanava l’Amnistia 
per a totes les persones preses i exiliades i 
es defensava el dret de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya a decidir el seu futur.

Quan hi va d’un vot... Eleccions Generals
Un cosa que sí hem aprés en la nostra curta 
trajectòria política, és la importància d’estar 
presents en els col·legis electorals el dia en què 
hi ha eleccions, especialment durant el recompte 
de vots. No entenem com un vot totalment 
tatxat i donat per nul de Junts x Cat, es pot 
revalidar després com a bo. Però el que sí ens ha 
quedat clar es que quan hi ha una incidència, 
la papereta en qüestió ha d’anar a la Junta 
Electoral Central i no a la urna amb la resta 
de paperetes per destruir. Un cop pecarem de 
‘novatos’, dos no.

Aitona és Cultura
Estem feliços de poder dur a terme iniciatives 
com la que hem organitzat recentment a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, la presentació dels 
llibres: Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures, 
d’en Sergi Sol, i Contes des de la presó, del 
mateix Oriol Junqueras. 
No dubteu en fer-nos les propostes que cregueu 
convenients i esperem, tant de bo, que sigui el 
mateix Oriol Junqueras en persona que vingui a 
presentar-nos el seu darrer llibre.  

Continuem treballant per Aitona,
també des de l’oposició



4 XXXXXXXX 2017AITONA REPUBLICANA

PER UN ANY NOU PLE DE SORT I MOLTS 
ENCERTS

Des del grup municipal d’Aitona Republicana volem 

desitjar-vos bones festes i recordar-vos que ens teniu 

aquí, per fer d’Aitona un poble lliure, just,  transparent 

i compromès amb la República

La nostra feina no acaba aquí. Tenim previst 
presentar una moció per reclamar preus justos 
pels nostres pagesos, en especial els de la fruita 
dolça, sector vital per l’economia, no només 
d’Aitona, sinó també de molts pobles del territori. 

El grup municipal d’Aitona Republicana ens 
acomiadem de l’any amb la certesa que hem 
procurat treballar amb el màxim d’humilitat, 
responsabilitat, honestedat i amb la ferma 
voluntat d’esdevenir cada cop millors. Esperem 
que aquest any nou que comença es compleixin 
tots els vostres desitjos

aitona@esquerra.cat /aitonaerc aitona_republicana


