
LA NIT DE NADAL
 

La nit de Nadal 
el bosc s’engalana; 
els avets s’estiren 
per fer la sardana 
entorn del Nadó.

Una soca vella 
no pot afegir-s’hi 
i diu amb tristor: 

—Jo ja no sóc bona 
per res; no tinc branques.

Mes, pel cel ressonen 
les veuetes blanques 

dels àngels que diuen: 
—Sí, que vals! no ploris! 

seràs el tió! 

 
*** 
 

“La vida és al foc 
-verda?, mal encesa?-. 

Viure no és un joc 
ni una proesa. 

 
Viure és un Nadal 

entre el poc i el massa. 
És un foc que cal 

encendre’l amb traça.”
 

Joana Raspall,

Des del grup municipal IxP 
volem desitjar-vos bones festes i recordar-
vos que ens teniu aquí, sempre, per fer del 
nostre municipi un poble lliure, compromès, 

just i transparent per a tothom.



La Portella

independentsperlaportella@gmail.com



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

Moltes gràcies pel suport
Acaba l’any 2019, un any 
en què gràcies al vostre 
suport en les eleccions 
municipals del passat 25 
de maig, ens heu convertit 
en els vostres represen-
tants municipals, amb dos 
regidores i un regidor. 
IxP constatem que està costant 
molt normalitzar l’existència de 
l’oposició a l’Ajuntament de La 
Portella. Tot i formar part del 
Ple Municipal, cada dia veiem 
com el grup que governa, amb 
l’alcalde al capdavant, no ens té 
en compte en la presa de les 
decisions més importants que 
afecten al nostre municipi, tot 
i l’amplia representació que 
vam obtenir en aquest poble, 
menystenint-nos i dificultant  la 
nostra tasca. 
Entenem aquesta actitud com 

una estratègia per cansar-nos i 
fer-nos creure que poc tenim a 
fer en aquest poble. 
Una estratègia cara, que  al final, 
només fa que endarrerir   les so-
lucions als diferents problemes 
que té el poble, perjudicant di-
rectament a tots els veïns i veï-
nes de La Portella.
Tot i així, us volem fer saber que 
aquesta estratègia  en cap cas 
ens desanima i per tant, conti-
nuarem treballant, amb totes 
les nostres forces, per La Por-
tella. 
A continuació us informem d’al-

Continuem treballant per La Portella,
des de l’oposició



gunes actuacions de l’ajunta-
ment que considerem irregulars: 

Representant Municipal
Considerem una irregularitat 
que l’equip de govern envii a 
Rosselló, com a representant 
municipal oficial de La Portella, 
a una ex-regidora. Recordem 
que els únics representats mu-
nicipals possibles són només els 
regidors i regidores en actiu. 
La mateixa ex-regidora va assis-
tir al sopar de Nadal de regidors 
i treballadors que organitza 
l’Ajuntament, en canvi, nosal-
tres, com a regidors a l’oposició, 
no se’ns va ni informar ni convo-
car en aquest acte. 

Judicis Pendents
Fa dies ja que vam sol·licitar a 
l’Alcalde una reunió amb l’advo-
cada contractada per l’Ajunta-
ment, Maite Nolla, per tal d’en-
tendre perquè s’està dilatant 
l’execució de la sentència ferma 
d’un judici perdut, i que cada dia 
que passa, costa diners a tot el 
poble. En no obtenir resposta 
per part de l’equip de govern, 
vam contactar directament amb 
aquesta advocada, identifi-
cant-nos com a regidors de La 
Portella, i aquesta, ens ha do-
nat hora pel 28 de febrer, previ 
pagament de 200€, abans de la 
consulta.  IxP farem el que sigui 

necessari per saber la veritat de 
tot el que afecti als veïns i ve-
ïnes del nostre poble, però ens 
preocupa l’interès desmesurat 
del nostre alcalde a no facili-
tar-nos la informació que li re-
querim i a la qual tenim tot el 
dret a obtenir, com a regidors de 
l’ajuntament que som. 

Plens municipals
Trobem lamentable que l’al-
calde no respongui a totes les 
preguntes que li formulem als 
Plens Municipals i que retardi 
l’entrega  d’Informació dema-
nada sobre temes concrets, 
com són l’expedient de la Recto-
ria o diferents permisos d’obres. 
Tampoc no ens informa quan 
hi ha algun canvi pel que fa al 
personal contractat, com per 
exemple, el canvi  de la Tècnica 
d’Urbanisme.
Aquesta manera de fer , sen-
se tenir-nos en compte per a 
res, tot i obtenir tres dels set 
regidors de l’ajuntament no 
ens agrada i no ajuda tampoc  
a l’hora  de construir un poble 
més just, transparent i partici-
patiu.
Tot i així, nosaltres encarem la 
resta de mandant amb il·lusió i 
coratge, conscients dels reptes 
que tenim davant i assumint la  
responsabilitat que ens heu en-
comanat i hem acceptat.


