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«Des del Grup Municipal d’ERC Maials 
publiquem aquest butlletí per adreçar-nos a 
tota la ciutadania del nostre poble per ficar 
en valor i donar a conèixer la feina que duem 
a terme els i les regidors/es del nostre grup»

Fa sis mesos que ERC compta amb tres regidors a 
l’Ajuntament de Maials, i per tant, hem cregut oportú 
fer  aquesta publicació, en primer lloc per informar-
vos de les tasques que ha dut a terme pel nostre 
grup i a la vegada per ficar en valor la feina feta del 
nostre Ajuntament. 
Gràcies al suport que ens vàreu donar el passat 
26 de maig, el nostre grup municipal compta amb 
tres regidors: Lluís Pérez , Laia Sales i Josep 
Ramon Aresté. Tots tres regidors assumim aquesta 
responsabilitat amb molta iŀlusió i amb ganes 
de donar una empenta al nostre poble i, alhora, 
coŀlaborar amb l’equip de govern amb totes aquelles 
decisions que creiem més encertades pel nostre 
municipi i que suposin millorar la qualitat de tots els 
veïns i veïnes de Maials.  
Quan vam entrar a formar part del Ple del nostre 
ajuntament, l’equip de govern ens va oferir la 
possibilitat de dirigir tres regidories, un gest el qual 
hem d’agrair. Potser no eren les regidories amb les 
quals comptàvem amb més experiència, tot i així 
vam accedir a dirigir-les. En primer lloc per assumir 
la nostra responsabilitat davant les persones que 
ens vau fer confiança i a la vegada ens servirien 
per conèixer i formar-nos en el dia a dia del nostre 
ajuntament i de ben segur que aportarem el millor 
de nosaltres.

Les tres regidories en mans d’ERC són: 
Lluís Pérez : Sanitat
Laia Sales: Joventut
Josep Ramon Aresté : Comerç i Turisme

Regidoria de Sanitat:
Hem fet neteja de tot l’arxiu mèdic que hi havia al 
consultori i l’hem traslladat al CAP de Seròs. Hem 
arreglat fluorescents i pantalles que no funcionaven 
i procurem facilitar en tots els aspectes la feina de la 
infermera i el metge del poble.  Hem revisat el protocol 
i material pel que fa  a una emergència nuclear i també 
hem fet el manteniment dels aparells d’oxigen que 
hi ha al consultori en cas d’emergència. Actualment 
estem en procés de coŀlocar un altre desfibriŀlador, 
el qual està subvencionat per la Diputació de Lleida. 
Aquest anirà al davant del Consultori i serà per ús de 
tot el poble en cas d’emergència.  
Gràcies a la Regidoria de Joventut vam poder 
realitzar un curs acreditat de funcionament dels 
desfibriŀladors, dirigit als 18 joves del poble. 
Properament procurarem realitzar més formació 
d’aquests tipus per a que hi hagi més gent preparada 
per utilitzar aquests aparells en cas d’emergència. 
També volem treure a l’exterior el desfibriŀlador que 
hi ha dins del pavelló i així cobrir a la vegada la Llar 
de Jubilats, el propi pavelló, les piscines i tota la part 
d’entrada del poble. Si el tenim a l’exterior serà de 
més fàcil accés en cas d’emergència. 
D’altra banda, hem fet reunions amb diferents 
especialistes per tal de poder realitzar unes jornades 

ERC Maials, nou impuls 
independentista a la casa de la vila

Assistència als Plens a l’Ajuntament de Maials
Us recordem que tots els plens són públics, per tant, us convidem 
a venir a veure’ls en directe a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Des 
del Grup Municipal d’ERC procurem avisar-vos cada cop que hi ha 
Ple al nostre ajuntament i demanem disculpes si algun cop no us 
arriba a temps la convocatòria. Molts cops, degut al poc marge de 
temps amb el què se’ns convoca a nosaltres, se’ns fa complicat 
avisar-vos via crida o “e-bando”.
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de salut per a tota la població en els propers mesos. 
En el darrer Ple també vàrem presentar  una 
proposta per establir una ordenança municipal que 
reguli i protegeixi la tinença d’animals domèstics, la 
qual estem pendents encara de l’aprovació per part 
de l’equip de Govern. Tan aviat sigui aprovada, us la 
detallarem extensivament.
Per poder oferir un millor servei a la ciutadania i 
lluitar per la igualtat de gènere al nostre poble, hem 
assistit a dues xerrades, una sobre “La Perspectiva 
de gènere“ i l’altra sobre “ La igualtat de gènere“; 
i gràcies a la coŀlaboració de l’alcalde, hem estat 
al corrent i continuarem a l’aguait dels casos de 
legioneŀla que hi ha hagut al nostre poble els darrers 
mesos. 

Regidoria de Joventut: 
A través del Pla Local de Joventut, realitzat 
conjuntament amb el Consell Comarcal, hem dut 
a terme dues activitats durant aquests mesos, les 
quals han tingut una molt bona acollida per part del 
jovent. 
En primer lloc es va organitzar, conjuntament amb el 
jovent del poble, una pista de paintball al Camp de 
Futbol. Hi van participar prop de 30 joves del poble. 
La segona, tal i com hem mencionat abans, agrair la 
participació dels joves del poble en el curs  sobre el 
funcionament dels desfibriŀladors i primers auxilis .
Pel que fa als projectes de futur, des de la regidoria 
de joventut estem treballant amb l’actualització 
de la Junta Directiva de l’Associació de Joves “Lo 
Lokal”, per tal d’ajustar-nos a la realitat actual del 
jovent, poder acollir noves propostes i organitzar 
millors activitats entorn aquest grup. A més a més, 
vam demanar a través del PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya) una subvenció per rehabilitar 
bona part del local del jovent (La Senyoria). Us 
mantindrem informats si finalment la subvenció 
arriba. També s’ha assistit a diverses jornades 
formatives que ha organitzat el Consell Comarcal 
del Segrià, per conèixer els nous plans pel què fa als 
locals de joventut i en hem trobat regidors de joventut 
d’altres municipis per conèixer en profunditat el nou 
Pla Local de Joventut i saber tots els detalls pel que 
fa la seva elaboració i execució.
Paraŀlelament hem mantingut reunions amb la 
Directora dels Serveis Territorials de Joventut a Lleida 
per conèixer tots els projectes que la Generalitat té 
pensats pel jovent i així poder-los posar en marxa els 
propers anys. Aquests van enfocats principalment 
a habitatge, educació i activitats esportives. Tot 

plegat, per dur a terme una millor i més efectiva 
política dins d’aquest àmbit. Us convidem a venir a 
parlar amb nosaltres si voleu saber més sobre algun 
d’aquests temes. Nosaltres us anirem informant de 
totes les activats que anirem tirant endavant.
Les polítiques de gènere també són molt importants 
per la Regidoria de Joventut. En el darrer Ple, el 
nostre grup va presentar una moció, la qual es va 
aprovar, per declarar Maials ‘Municipi Feminista’, i 
així poder garantir la igualtat entre homes i dones.  
Per la Festa Major d’Agost vam iniciar la campanya 
“Malamente”  de prevenció dels abusos sexuals i la 
violència de gènere entre els més joves, repartint 
material promocional i fulls explicatius. D’ara 
endavant continuarem fomentant aquest tipus de 
campanyes i seguirem lluitant per la igualtat de tots 
els joves del poble, siguin del gènere que siguin.

Regidoria de Comerç i Turisme: 
Tot i la rellevància que té la Fira pel nostre poble, un 
cop passada la nostra primera fira com a regidors, 
hem pogut detectar una sèrie de mancances que 
procurarem millorar d’ara endavant amb la fi de 
poder atraure més públic i millorar, encara més, 
la qualitat de la mostra.  Creiem necessari atraure 
més expositors del sector que siguin innovadors 
i que vinguin d’arreu del país.  D’aquesta manera 
atrauríem també el públic de fora de les nostres 
contrades i obriríem la Fira per les diferents 
comarques de Catalunya. Per aconseguir aquesta 
representativitat també és necessària una renovació 
i millora del criteri d’organització, que estigui basat 
principalment en una millor adaptació dels espais 
adequats a les noves necessitats, la incorporació 
de les noves tecnologies i màrqueting digital, una 
millor comunicació i difusió, ‘showcooking’, tallers 
més dinàmics i especialitzats, etc. Noves idees que 
procurarem adaptar en properes edicions.

Treballem per Maials: Breu resum de 
les nostres tasques a l’Ajuntament
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Degut al foc del passat mes de juny al nostre terme 
municipal, hem mantingut reunions constants amb 
el Delegat d’Agricultura a Lleida, Ferran de Noguera 
i amb la Consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, 
a fi d’estar actualitzats i rebre directament tota la 
informació sobre l’estat de les rehabilitacions de les 
zones cremades i les diferents ajudes destinades 
als afectats del nostre municipi. D’aquesta manera 
podem informar-vos de primera mà i alhora vetllem 
pel compliment de les mateixes. 
Paral·lelament, ens hem reunit amb els companys 
de la Diputació de Lleida i el president Joan Talarn,  
per estudiar el Pla d’Ajuts Municipals i Entitats 
Locals per aquest any 2020. D’aquesta manera hem 
obtingut subvencions per entitats com ‘la Capitonya’  
per l’organització del Cendrart, també per l’AMPA de 
l’Escola Otogesa per l’organització del Casal d’Estiu 
i per la Penya  Barcelonista “La Societat” amb el 
desplaçament al Trofeu Joan Gamper . 
Vam fer possible, també, l’obtenció de 300 cadires 
del Mini Estadi del FC Barcelona abans del seu 
enderroc, les quals estudien coŀlocar-les durant 
els propers mesos al Pavelló Municipal. D’aquesta 
manera millorarem la comoditat del públic assistent 
a les activitats que es realitzen al nostre poble. 
Per una millor transparència de les ajudes a les 
associacions del nostre poble i amb la fi de ser 
equitatius amb totes, vam demanar i hem fet 
possible la obertura d’un període de temps previ, el 
qual va finalitzar el passat 30 de desembre, per a 
què totes les entitats que ho desitjàveu, poguéssiu 
fer la petició dels ajuts  per aquest any 2020. 
També vetllem pel reciclatge i la seguretat de 
la ciutadania, mostra d’això són les senyals de 
prohibició que s’han coŀlocat a la microdeixalleria 

facilitant-ne l’accés. Tot i així, malauradament hem 
de reconèixer l’incompliment del contracte pel 
que fa a la recollida dels voluminosos, que hauria 
de ser cada 15 dies, i en canvi està tardant gairebé 
dos mesos. Des del grup d’ERC vetllem per a què el 
contracte es compleixi i ja hem informat a l’equip de 
Govern per a què hi posi solució. 
Si continuem parlant de seguretat, explicar-vos 
que també hem participat en la revisió dels carrers 
del nostre municipi per saber quins necessiten 
manteniment i millora del ferm. També hem sigut 
testimonis de la instal·lació de les senyals de tràfic a 
les escoles per prohibir l’aparcament i evitar el pas 
dels vehicles per davant de l’escola durant l’entrada 
i la sortida dels més menuts.
Finalment us descrivim les obres del PUOSC les 
quals hem pogut incidir i que es durant a terme 
aquests propers anys.
 Les sis obres que ha proposat el nostre Ajuntament 
han estat: 

• Enllumenat del nucli urbà
• Ascensor a l’Ajuntament
• Enllumenat a les afores
• Millores a les escoles
• Edifici Senyoria
• Parc Infantil a la Plaça dels Arbres

El 95% del pressupost del PUOSC és a fons perdut, 
per tant, si finalment obtinguéssim aquesta 
subvenció suposaria un avanç molt important pel 
nostre poble per aquests propers anys. Vetllarem 
per a que així sigui.

I A MÉS A MÉS...

Recordar-vos que el grup d’ERC estem a la vostra disposició. Si voleu fer alguna consulta, suggeriment o 
aportació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’atendre-us. 

Lluís Pérez Martí : sanitat@maials.cat
Laia Sales Mor:   joventut@maials.cat
Josep Ramon Aresté Caelles: turisme@maials.cat Bona Festa Major!


