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Reivindiquem l’esperit 
de l’1 d’octubre  
Lamentem el canvi de rumb del nou 
equip de govern, el qual obviant el què 
va succeir al poble l’1 d’octubre de 2017, 
ha despenjat sense dubtar-ho l’estelada 
que onejava a la façana del consistori.
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«Des del Grup Municipal d’Esquerra 
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, per posar en valor i 
donar a conèixer la feina que duem a terme 
els i les regidors/es del nostre grup. »

La proximitat és una de les nostre virtuts i volem 
seguir fomentant-la per això facilitem les nostres 
adreces de correu, xarxes social i telèfons de contacte 
per tal de que ens pugueu fer arribar qualsevol 
proposta, inquietud o bé demanda veïnal.
Des del grup d’ERC un cop se’ns va comunicar 
l’acord de pacte entre Sempre Alcarràs i Junts per 
Alcarràs per deixar fora del govern municipal a 
Esquerra (malgrat ser la força guanyadora i amb 
més suport a les urnes) el nostre equip ens vam 
posar igualment a treballar, amb l’afany de seguir 
al servei del poble i que tota la feina que s’havia 
començat i engegat durant el mandat anterior no 
quedés aturada o si més no oblidada en el fons 
d’un calaix. 
Primer de tot, vam ser molt crítics en els 
increments de sous del nou equip de govern com a 
primera acció de govern. Un increment de gairebé 
50.000€ els quals deixaran d’estar en d’altres 
partides com inversió, manteniment de carrers o 
serveis a les persones. El nostre grup ens vàrem 
posicionar rotundament en contra d’aquesta mesura, 
és més, vam renunciar a l’increment del nostre sou 
amb la condició que aquest es destinés a polítiques 
socials.
Al mateix temps vam proposar al nou equip de 
govern que convoqués una reunió per àmbits per tal 
de fer el traspàs d’informació dels i les regidors/es 
sortints als i les regidors/es entrants per facilitar la 
transició i evitar que la dinàmica de l’Ajuntament no 
quedés afectada pel canvi. La resposta per part del 
nou equip de govern va ser un desinterès absolut. 
Aleshores vam optar per fer un seguiment dels 
projectes mitjançant instàncies per saber quina era 
la voluntat del nou equip de govern en projectes 
com el PECT del porcí (ajut europeu) projecte per 
elaborar un estudi perquè la fracció líquida del 
purí compleixi com adob en tots els cultius agràris; 
el Biolab, consorci entre municipis del Baix Segrià 
per promoure noves línies de negoci relacionades 
en l’àmbit agrari, ramader i mediambiental; el nou 
cementiri, la rotonda de l’entrada del poble, la 
plaça de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL) subvencionada pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), el canvi de l’enllumenat públic 
a tecnologia LED (subvencionat el 50% per un 
fons europeu i un 25% per la Diputació de Lleida), 

projecte de millora de la climatització de lo Casino.
D’aquests projectes, insisteixo, ja engegats amb 
Esquerra, podem dir que les obres del nou cementiri 
van finalitzar sobre el termini previst tenint en 
compte els contratemps deguts a la contractació de 
la construcció del nínxols. 
Val a dir que el nou equip de govern també ha 
decidit aprovar un reglament de la utilització 
del nou cementiri sense tenir en compte la seva 
estètica; en aquesta decisió també ens hi vam oposar 
rotundament ja que ara el moment d’implantar un 
reglament que encaixés amb el disseny i l’estètica 
de l’obra nova.

El PECT del Porcí
El PECT del porcí (ajut provinent d’Europa), el qual es 
va concedir sota el mandat de Miquel Serra, restava a 
l’espera de la contractació del/la tècnic/a responsable 
del projecte. Finalment aquesta contractació ja s’ha 
fet efectiva per tant agraïm a l’equip de govern haver 
continuat aquest projecte subvencionat.

Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local
Malauradament no podem dir el mateix de la 
subvenció per la plaça de l’Agent d’Ocupació de 
Desenvolupament Local, ja que el nou equip de 
govern no ha continuat amb les gestions ja iniciades i 
avançades per Esquerra. Aquesta era una subvenció 
que sufragava la despesa de la contractació durant 
4 anys d’una persona encarregada de la gestió 
i promoció del Biolab o millor dit per promoure 
noves línies de negoci en l’àmbit agrari, ramader, 
mediambiental i turístic del territori del Baix Segrià.

PUOSC
Finalment, i després de 8 anys sense que n’hi hagués 
hagut, els municipis tornen a gaudir del  PUOSC (Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) una línia de 
finançament per projectes d’inversió al poble, en la 

Esquerra, també des de l’oposició, 
continuem treballant per Alcarràs
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Des del nostre grup apostem en una 
educació de qualitat perquè aquesta és 
fonamental i és la clau d’èxit en una societat 
de progrés. Per això, és imprescindible vetllar 
per una bona qualitat educativa en el nostre 
poble. Aquesta qualitat va molt lligada amb 
el tipus i estat en que es troben els nostres 
centres (les dues escoles i institut) i per 
aquest motiu varem traslladar al Delegat 
d’Educació  les inquietuds dels pares i mares 
d’Alcarràs perquè el propi departament ens 
doni una solucions. Des del Departament 
ens van traslladar i explicar les actuacions 
que tenen previstes per ampliar espais dels 
3 centres. Pel que fa a la construcció d’un 
Institut-Escola, que en algun moment es va 
anunciar pel nou equip de govern, queda 
descartat per problemes de disgregació.

Visita de Carles Vega, director dels serveis 
territorials d’educació a Lleida

qual s’hi ha inclòs els dos projectes que vam elaborar 
en l’anterior mandat: del canvi de l’enllumenat 
públic i la millora de la climatització de lo Casino, 
gràcies a aquests dos projectes podrem obtenir una 
molt bona puntuació per a què ens concedeixin 
aquesta línia de finançament que suposa l’entrada 
de 260.000€. 

Rotonda d’entrada al poble per la N-II
Pel que fa a la rotonda de l’entrada del poble, quan 
des de la Generalitat ens van comunicar que per 
normativa i seguretat del trànsit no hi podia haver 
dues entrades/sortides juntes i que l’entrada al 
Carrer Major quedava tancada, vam demanar que 
s’habilités un pas pels veïns de la zona. Un pas que 
permetia entrar al poble pel Carrer Major.
Doncs bé, el nou equip de govern ha decidit modificar 
el pas, que en un principi estava habilitat pels veïns/
es, perquè aquest sigui més ample i puguin sortir els 
camions. Això suposa que els veïns/es no podran 
entrar pel Carrer Major, només podran sortir 
direcció Fraga. Aquesta mesura també incrementa 
la inseguretat dels vianants i  l’augment de tràfic 
pesat per dins del poble. Pel que fa a l’ornament de 
mateixa rotonda des d’Esquerra proposem que es 
realitzi un procés participatiu amb varies propostes 
i que siguin els propis veïns/nes d’Alcarràs que 
escullin.

Pla de Govern
Recordem que precisament aquests projectes, els 
quals formaven part del Pla de Govern d’Esquerra, 
van ser fortament criticats per l’actual equip de 
govern. Ara som els regidors i regidores d’Esquerra 
que insistim en visualitzar el Pla de Govern de 

l’ajuntament pels propers 4 anys, ja que dóna la 
sensació que s’està improvisant sobre la marxa sense 
marcar-se cap objectiu concret ni línies d’actuació de 
govern. 
Alcarràs necessita un projecte de govern valent, 
encoratjador i de futur per seguir essent un referent 
el territori, tant en els àmbits socials, econòmics i 
culturals; esdevenint la capitalitat del Baix Segrià. 
Des del grup d’Esquerra seguim i seguirem treballant 
de manera rigorosa, constant i inqüestionable al 
servei de tots i totes, perquè el nostre poble segueixi 
sent un poble socialment dinàmic, econòmicament 
pròsper i culturalment ric i sobretot compromès amb 
el futur del nostre país.

Serveis, equipaments i projectes que han tancat i 
aturat el nou equip de govern:

• Sessions de Cinema al Centre Major: Proposta 
guanyadora de la primera edició de Pressupostos 
Participatius.

• Passareŀla del Torrent: Segona proposta 
guanyadora de la primera edició Pressupostos 
Participatius.

• Pressupostos Participatius: És una molt bona 
eina o recurs perquè els/les veïns/es puguin 
aportar les seves idees i propostes d’actuacions 
que no superin els 50.000€

• Línia verda: APP de coŀlaboració ciutadana en 
la que els/les veïns/es podien enviar de manera 
immediata qualsevol queixa, incidència o bé 
desperfecte en la via pública.

• Compra de la Casa Vallmanya 
• Tancament del Punt Jove
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CONEIX ELS REGIDORS 
D’ERC A L’AJUNTAMENT
«Coneix al nostre equip i les àrees en 
què treballem. Posat en contacte amb 
nosaltres per qualsevol dubte o consulta 
que tinguis. Entre tots i totes farem 
créixer Alcarràs»

Des del grup municipal d’Esquerra Alcarràs, volem 
desitjar-vos bones festes i recordar-vos que ens 

teniu aquí, per fer d’Alcarràs un poble lliure, just,  
transparent i compromès amb la República

Santi Pelegrí 
      spelegri@alcarras.cat   
       /santi.pelegricortijo 
       @santipelegri 
       @spelegr

Àrees de treball:
Urbanisme, 
Espai públic  
Hisenda

Santi Ribes 
      dolcetri@gmail.com          
       @dolcetri

Àrees de treball:
Comerç
Indústria 
Desenvolupament Rural

Jordi Castany
      jcastany@alcarras.cat   
       jordi.castanycami 
       @JoCastany 
       jordicastany75

Àrees de treball:
Esports i Activitat Física 
Noves Tecnologies

Marta Morreres 
 marta.morreres@gmail.com

       Marta Morreres Gòdia          
       MartaMMG90
       marta_mg90

Àrees de treball:
Serveis Socials
Joventut
Polítiques d’Igualtat

Laia Sisó 
      laiasiso@hotmail.com   

       Laia Sisó Sanjuan             

       laiasiso

Àrees de treball:
Educació 
Patrimoni
Cultura i Festes


