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Des del grup municipal 
d’Esquerra d’Alcoletge,  

volem desitjar-vos bones festes 
i recordar-vos  

que ens teniu aquí, sempre,  
per fer del nostre municipi  

un poble lliure, just i transparent  
per a tothom.
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Per què l’Ajuntament es nega 
al juny a penjar la pancarta 
de #LlibertatPresosPolítics 
i al setembre s’ho repensa? 

Per què ja no oneja l’estelada 
al balcó de l’ajuntament?



<<Han passat sis mesos des 
de la constitució del nou 
ajuntament, i aprofitant que 
també ve Nadal hem cregut 
oportú fer-vos un resum de 
la nostra tasca al consistori, 
alhora que també us felicitem 
les festes>>

 Moció per la 
implantació de 
càmeres de vídeo-
vigilància a totes les 

entrades i sortides del poble.
Gràcies a la moció que vam 
presentar per instal·lar càmeres 
de vídeo-vigilància a totes 
les entrades i sortides del 
poble, i que va aprovar el Ple 
de l’ajuntament, el poble estarà 
més segur i evitaríem robatoris i 
actes vandàlics. 
També ens hem queixat 
reiteradament del mal estat 
dels carrers del poble, del 
servei de neteja dels carrers i 
de la manca de llum en alguns 
carrers, els quals hem demanat 
la instal·lació de més fanals.

#LlibertatPresosPolítics
Tan bon punt vam arribar a 
l’ajuntament, vam presentar 
una moció per demanar que 

l’ajuntament d’Alcoletge pengi 
una pancarta reclamant la 
llibertat de les persones preses 
polítiques i el retorn de les 
exiliades. 
Es va presentar al Ple del mes 
de juny i no va ser aprovada 
amb sis abstencions per part 
de l’equip de govern i quatre 
en contra. Dos mesos després, 
l’equip de govern col·loca 
l’actual pancarta. 
No entenem aquest canvi 
d’actitud per part de l’equip de 
govern, el qual primer es mostra 
indiferent a les reivindicacions 
independentistes i ara a favor. 
Reclamem un posicionament 
ferm i clar al respecte, és el que 
el nostre país necessita. 

Operació Judes
El passat mes de 
setembre vam 
presentar una moció 

de suport a les persones que 
van ser detingudes el dia 23 del 
mateix mes i contra la repressió 
al moviment independentista 
en el marc de la coneguda 
operació “Judes”.  La moció va 
ser aprovada.
ERC Alcoletge ens sumem a tots 
els actes de suport a aquestes 

Fem una mica de balanç d’aquests 
primers sis mesos de mandat



detencions indiscriminades 
i ens solidaritzem amb el 
patiment dels detinguts i les 
seves famílies i amics.

Famílies al llindar de 
la pobresa.
Fa unes setmanes vam 
presentar moció per 

ajudar a fer front al deute dels 
impagaments de les famílies 
d’Alcoletge en situació de 
vulnerabilitat per les factures 
energètiques d’ENDESA i amb 
risc de que se’ls talli la llum. Des 
de l’ajuntament hem de buscar 
solucions per a totes aquestes 
famílies, especialment quan 
tenen fills menors, i plantar 
cara a les injustícies d’aquestes 
grans empreses. 
La moció va ser aprovada.

Dret a l’autodeterminació
Vam presentar conjuntament 
amb l’equip de govern de 
l’ajuntament d’Alcoletge una 
moció de rebuig a la sentència 
del Tribunal Suprem i en la 
qual també es demanava 
l’Amnistia per les persones 
preses polítiques, les 
exiliades i es reclama el dret a 
l’autodeterminació.
Paral·lelament amb l’Assemblea 
Nacional Catalana a Alcoletge, 
CDR Alcoletge i el grup 
Unides i Units per Alcoletge 

també vam fer-ne una altra 
per denunciar la repressió 
policial i la brutalitat per part 
dels  Mossos d’Esquadra i els 
cossos de seguretat de l’estat, 
contra els manifestants que 
pacíficament surten al carrer 
per manifestar-se en contra de 
la sentència del Procés, tant a 
Catalunya com a les terres de 
Lleida. Ambdues mocions van 
ser aprovades.

Vigilant Municipal
Com ja sabeu, el nostre 
municipi disposa d’un 
vigilant municipal. 

Hem preguntat a l’equip de 
govern exactament quines 
tasques té assignades, per a 
què els veïns i veïnes puguem 
conèixer directament quines 
són les seves funcions.

Des d’ERC Alcoletge us animem 
a formar part i a participar del 
nostre projecte.  

Estem a la vostra disposició 
per tots els suggeriments 
i consultes que tingueu. 
Animeu-se!

Carles Alós
Portaveu del grup d’Erc a 
l’ajuntament d’Alcoletge
erc.alcoletge@gmail.com


