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SABIES QUE...

Avancem
plegats en la
construcció de
la República

Tàrrega, entre els
ajuntaments més
avançats en tràmits
online

Tàrrega es dota aquest 2018 amb una nova
eina comunicativa amb l’objectiu d’acostar i
fer partícips als veïns i veïnes de la gestió del
dia a dia de la vila i obrir l’acció de govern de
l’Ajuntament. ‘Trrg info’ representa un nou canal
de comunicació directe amb la població que
permetrà als targarins i targarines aproximarse als principals esdeveniments del poble i a
les actuacions més destacades que impulsa
l’Ajuntament.

El consistori ha rebut la distinció per la
seva implantació de serveis d’administració
electrònica. La menció reconeix l’esforç de
l’ens local per fomentar l’ús de les noves
eines on-line a l’hora de realitzar tràmits
administratius, tant per part d’empreses com
de la ciutadania en general. Tàrrega destaca
així entre els municipis catalans amb més alt
grau de digitalització.

Aquesta vocació de màxima transparència i
proximitat amb la ciutadania, al mateix temps,
també impera en el repte majúscul que com a
poble i com a país hem entomat, ferms i decidits,
per a la construcció de la nova república justa,
democràtica, inclusiva, lliure, plural i avançada
que reclama majoritàriament el poble de
Catalunya.
Un camí ple d’obstacles que requereix de seguir
articulant des dels municipis i des de la base
tota la força i el recolzament social de què
disposa el procés en una mateixa direcció, per
tal d’assolir els objectius proposats.
Rosa M. Perelló - Alcaldessa de Tàrrega

EL MÉS VIST A LES XARXES

874 visualitzacions

130 visualitzacions
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L’Ajuntament afrontarà la reforma i
urbanització de la Plaça Major
L’actuació consistirà en l’habilitació d’una plataforma única.
L’Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme al llarg dels darreres mesos diferents actuacions a la via pública
amb l’objectiu d’arranjar i condicionar degudament tots aquells racons, plaçes, voreres, asfalts, lloses...
en mal estat i garantir als vianants i als vehicles un estat òptim i segur dels vials del municipi.

Plaça Major
El Pressupost municipal del 2018 aprovat pel
consistori inclou una partida destinada a la reforma
i renovació de la plaça Major, un projecte encarat
a la revitalització de Tàrrega en l’àmbit social i
comercial. L’actuació consistirà en l’habilitació
d’una plataforma única.

Plaça de Lluís Millet
Les obres han permès substituir el parterre
enjardinat per llambordes de pedra i restaurar
íntegrament la font de forja, que presentava
deficiències de funcionament.

Plaça de Lluís Companys
S’ha restaurat el mobiliari urbà de jocs infantils
i s’ha ampliat la superfície pavimentada. Els
escocells dels arbres s’han arranjat i s’ha instal•lat
plafó que demana civisme.

Carrer Urgell
El vial ha esdevingut de plataforma única amb
prioritat de pas per als vianants. S’han substituït
xarxes de serveis bàsics al subsòl i s’ha refet el
paviment amb llambordes.

Tàrrega ja compta amb una nova
àrea de servei destinada a autocaravanes
L’Ajuntament de Tàrrega ha posat en marxa la nova àrea d’autocaravanes, habilitada en un terreny
municipal ubicat al carrer de Joan Tous i flanquejat per la comissaria dels Mossos d’Esquadra i el Casal
Cívic – Casal de Gent Gran.
El recinte disposa de 1.200 metres quadrats
de superfície i onze places d’estacionament
destinades de forma exclusiva a autocaravanes.
La materialització del projecte, executat per
l’empresa Romà Infraestructures, ha suposat una
inversió municipal de 42.165 euros. Les obres
han inclòs la pavimentació del solar amb capa
asfàltica i la dotació de serveis amb connexions a
les xarxes d’aigua de boca i clavegueram. També
s’han instal·lat desguassos que deriven les aigües
pluvials al riu Ondara, la llera del qual és limítrof al
carrer de Joan Tous.

3

Espais compartits
Generalitat i Ajuntament reforcen les
actuacions cíviques i comunitàries
Ambdues administracions van signar un acord per a promoure conjuntament activitats
d'interès general que es duen a terme al Casal de Gent Gran, ara Casal Cívic.
L’Ajuntament de Tàrrega ha signat un acord de
col·laboració amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu de reforçar les activitats
cíviques i comunitàries al municipi.
Mitjançant aquest conveni, s’ha creat una
comissió formada per representants d’ambdues
administracions així com d’equipaments i entitats
per a coordinar i impulsar accions conjuntes
adreçades al conjunt de la comunitat. En
aquest sentit, les activitats fruit del conveni es
desenvolupen al Casal de Gent Gran de Tàrrega,
equipament que ha esdevingut Casal Cívic

L’Ajuntament habilita un pàrquing de camions a
l’esplanada del CAP
Dins el solar s’ha delimitat un espai de
8.400 m2 per donar cabuda a una seixantena de camions estacionats. El ferm del
terreny s’ha replanat i s’ha millorat la il·luminació.
L’Ajuntament de Tàrrega ha convertit l’esplanada
del CAP en l’única zona del nucli urbà on es
permet l’estacionament de camions. La mesura,
que s’aplica des del juny de 2017, suposa que ja
no es poden aparcar vehicles de gran tonatge en
els altres punts de la perifèria autoritzats fins ara:
l’avinguda de Balaguer i els carrers de les Oliveres,
Ferran Saperes, Poeta Nassam, Arquitecte
Florensa i Mossèn Sarret. Amb aquesta nova
normativa, la Regidoria de Governació ordenarà
de forma definitiva l’estacionament de vehicles
de més de 3,5 tones a la ciutat.

L’esplanada del CAP és objecte de millores
En concret, dins l’esplanada s’han delimitat 8.400 m2 destinats a zona d’estacionament de camions,
degudament senyalitzats entre el CAP i l’avinguda de Josep Tarradellas, amb accés des del carrer
de Ciutadilla. L’espai, amb ús gratuït, pot donar cabuda fins a una seixantena de camions. Així mateix,
la situació de l’esplanada a tocar de la caserna dels Mossos d’Esquadra facilita la vigilància nocturna.
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Entra en funcionament el nou servei
d’espai lúdic per a la gent gran
L’equipament és una de les intervencions que l’Ajuntament duu a terme amb l’ànim
de convertir el solar de les antigues piscines en una zona d’esbarjo i passeig.
Tàrrega ha habilitat un Espai Lúdic i de Salut per
a la Gent Gran al solar de les antigues piscines
d’estiu. Es tracta d’un circuit d’exercicis suaus per
afavorir l’activitat física i els hàbits saludables. Els
aparells de l’Espai Lúdic i de Salut per a la Gent
Gran han estat subvencionats en la seva integritat
per la Diputació de Lleida amb un import d’11.665€
a través d’una línia d’ajuts destinada a fomentar
l’ocupació activa en el lleure.

Segon equipament d’aquestes
característiques a Tàrrega

tipus d’equipaments estan especialment dirigits a
la gent gran si bé són aptes per a usuaris de totes
les edats. El circuit està dissenyat per treballar
la mobilitat, l’equilibri i la coordinació del cos.
L’espai també compta amb proves per a estimular
la memòria, la coordinació visual i la capacitat
d’observació.

Ubicat a la cantonada entre els carrers de La
Plana i Sant Pere Claver, és el segon Espai Lúdic i
Salut per a la Gent Gran que es posa en servei a la
capital de l’Urgell. El primer està situat al carrer
de Joan Tous, a la llera del riu Ondara. Aquest

Projectes compartits amb la Diputació de Lleida
la carretera LV-2021 fins a Sant Martí de Maldà.

El mes de febrer, el president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, va rebre al seu despatx
l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. En
el transcurs de la reunió de treball, Reñé i Perelló
van fer un repàs de les actuacions que ambdues
institucions estan portant a terme a la capital
de l’Urgell, com ara la millora de les carreteres
del Talladell, ja finalitzada, i la segona fase de

Així mateix, també van abordar qüestions
relacionades amb altres equipaments, o amb
l’àmbit social i cultural, com ara la celebració del
centenari del naixement de l’escriptor Manuel
de Pedrolo, fill de l’Aranyó i resident a Tàrrega
durant bona part de la seva vida.
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Tàrrega estrena la restauració
de l’emblemàtica Font del Pati
Els treballs han consistit en un rentat de cara integral d’aquest monument que ja llueix
amb el seu esplendor original.
L’Ajuntament de Tàrrega va finalitzar a principis
del 2017 els treballs de restauració de l’emblemàtica Font del Pati.

Primera acció de restauració de la font des de
la seva construcció a principis dels anys 90
L’actuació endegada per la Regidoria de Serveis
Municipals va consistir en:
g L’arranjament de la xarxa de conduccions i els
brolladors d’aigua.
g El revestiment de l’exterior del vas amb gres
ceràmic.
g La recuperació de la il·luminació nocturna
de colors mitjançant noves lluminàries de
tecnologia led.

Tàrrega inaugura el gimnàs del
col·legi Àngel Guimerà
El nou equipament municipal també esdevé un espai multiusos al servei dels veïns
del barri.
Tàrrega va inaugurar el passat mes de març el nou gimnàs del col·legi públic Àngel Guimerà, inversió
llargament esperada que millora la dotació d’instal·lacions del centre. L’edifici ha esdevingut una sala
multiusos per acollir tant esdeveniments municipals com els organitzats per la ciutadania. D’altra
banda, es preveu una segona fase d’obres amb què s’incorporaran vestidors a l’edifici i altres elements
per consolidar el gimnàs com a pavelló esportiu.

Característiques de l’edifici
g Gimnàs: de planta rectangular i d’una superfície
de 430m2.
g Nova il·luminació i calefacció.
g Interior: nou revestiment de fusta a la part baixa
de les parets que serveix d’amortidor acústic.
g Exterior: el conjunt s’ha arrodonit amb una
làmina de gespa artificial de 360 m2.

La materialització de l’equipament ha tingut un cost de 199.423€, finançats pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i el consistori targarí.
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ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per primera vegada l’Ajuntament de Tàrrega et dóna l’oportunitat de decidir
com invertir una part del pressupost municipal. Els targarins i targarines tindrem
l’oportunitat de decidir el destí d’una partida de 80.000€ del capítol d’inversions del
pressupost municipal. La posada en marxa d’aquesta iniciativa respon a la voluntat
de l’Ajuntament de seguir apostant per una major implicació de la ciutadania en la
presa de decisions.

Fases del procés

PERÍODE RECOLLIDA DE PROPOSTES
Es podran fer arribar propostes del 28 de setembre al 19 d’octubre
a través del web decidimtarrega.cat o bé mitjançant les bústies que
s’habilitaran en diferents punts del municipi.

VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES
S’efectuarà una anàlisi de les propostes ciutadanes presentades amb
l’objectiu de seleccionar aquelles que compleixin els requisits tècnics
i econòmics.

FÒRUM CIUTADÀ DE PRIORITZACIÓ
Durant la sessió, oberta a tota la ciutadania, els assistents seleccionaran
els projectes finalistes que seran sotmesos a votació popular.

VOTACIÓ FINAL
Les propostes finalistes es posaran a votació ciutadana durant dues
setmanes. Podran participar de forma telemàtica totes les persones
majors de 16 anys i empadronades a Tàrrega.
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Amb lupa
Menys deute, menys impostos i més inversió
El govern municipal situa el consistori en un estat
de sanejament i equilibri financer notable i amb la
capacitat tècnica de seguir realitzant inversions
per a Tàrrega. Alhora, la reducció del tipus d’IBI
per aquest 2018 i per al 2019 mostra també la
línia d’acció de l’equip de govern quant a gestió
econòmica.

L’elevat endeutament de l’Ajuntament va obligar
a incrementar temporalment els tipus de l’Impost
de Béns Immobles. No obstant, amb la tornada a
l’estabilitat de les arques municipals, ara l’equip de
govern a reduït el tipus en un 4%. A més, la voluntat
de l’Ajuntament és seguir baixant el tipus de l’IBI
també el proper exercici 2019.

Tipus d’IBI
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0,0

La baixada del tipus de l’IBI s’ha traduït en una disminució dels valors cadastrals, fet que al seu torn
té un seguit de repercussions positives:

g Menys costos d’IRPF o patrimoni
g Menys cost en transmissions patrimonials
g Més oportunitats en la sol·licitud de beques

Factures pendents de pagament
10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

g El volum econòmic de les factures pendents a
proveïdors ha seguit una evolució similar a la
del deute a llarg termini, és a dir, una tendència
continuada a la baixa.

g Si durant el mandat 2011-14 es va aconseguir
reduir l’import de factures impagades a menys
d’una tercera part del que hi havia acumulat, en
aquests tres primers anys del mandat 2015-19
s’ha situat el volum de deutes a proveïdors en
només un 12,5% de les xifres de 2011.
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Total deute a curt i llarg termini

En els darrers 3 any s’ha reduït el termini de pagament a proveïdors a menys de la meitat, situant-lo cada cop més a prop dels 30 dies que
marca la llei.

30000000
25000000

Deute total per habitant
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15000000
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5000000
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Termini mitjà de pagament
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Gràcies a la rebaixa aconseguida en el deute
bancari i el deute amb proveïdors, el deute per
habitant també ha anat disminuint de manera
notable. La càrrega de deute per targarí/ina és
avui gairebé un 60% més baixa del que era al 2011.
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Inversió executada per l’Ajuntament
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El nivell d’inversió ha crescut des del 2013 en
consonància amb l’estat de sanejament de les
finances municipals. És a dir, el govern municipal ha controlat la despesa en inversions per tal
d’acompassar-la a la reducció del deute. En aquest

línia, s’han efectuat inversions necessàries, però
de manera continguda per tal de no acumular
deute i seguir amb el treball d’equilibri financer
dut a terme durant els últims exercicis.
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ENS CONEIXES?
El Centre de Formació La Solana va obrir les seves portes l’any 1997 i en aquests
20 anys hem treballat per a centenars de joves i adults.
És un servei gestionat per l’Ajuntament de Tàrrega. Actualment està duent a
terme programes de formació, orientació i inserció laboral per a joves i adults,
i formació online per a tota la població.

PROGRAMES
Fem ocupació
per a joves

Programa
30plus

Programa integrals
- obrint portes

Destinat a joves entre 18 i 29
anys amb la titulació de l’ESO,
Batxillerat o un Cicle Formatiu
de Grau Mig o equivalent, en
situació d’atur.

Destinat prioritàriament a
persones d’entre 30 i 45 anys
amb nivell formatiu bàsic (no
exclou la participació de persones
majors de 45 anys, com tampoc
amb més nivell d’estudis)

Per a joves entre 18 i 30 anys
amb la titulació d’un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o
universitari, en situació d’atur i
inscrits al Sistema de Garantia
Juvenil.

Què ofereix?
1. Orientació i acompanyament
en el procés de contractació i
formació.

Què ofereix?

Què ofereix?
1. Experiència professional
mitjançant una feina amb
contracte mínim de sis mesos.
2. Formació personalitzada
relacionada amb el lloc de
treball a cobrir.
3. Orientació i acompanyament
en el procés de contractació
i formació.
Destinat a empreses: l’empresa rep una subvenció per a la
contractació de joves en l’atur.
Per inscripcions i informació:
fem@tarrega.cat

1. Accions d’orientació i tutorització.

2. Adquisició de competències i

2. Informació i coneixement de
l’entorn productiu.

formació vinculada al contracte
de treball.

3. Formació a través de diferents cursos.

3. Experiència professional

4. Acompanyament i inserció
en el mercat laboral; acompanyament a la continuïtat
formativa.

mitjançant un contracte laboral
de 6 a 9 mesos.
Destinat a empreses: l’empresa
rep una subvenció per a cada
contractació de persones a l’atur.
Per inscripcions i informació:
30plus@tarrega.cat
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Acció conjunta amb l’IMO de
l’Ajuntament de Lleida i Inlinguá
Més informació: integrals@tarrega.cat
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CURSOS I FORMACIÓ
Fem ocupació per a joves
Programa de formació i ocupació, finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb el
cofinançament del Fons Social Europeu, que s’adreça a persones aturades, de 30 anys o més,
que han exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.
Dins el programa, es duen a terme 2 tipus d’accions: accions d’experiència laboral (contractació
per part de l’administració pública) i accions formatives.

Certificats de professionalitat
S’han realitzat 4 edicions en les quals hi han participat 65 alumnes i amb una inserció superior
al 70%.
Enguany s’ha iniciat una nova formació vinculada al sector de comerç en motiu de les conclusions
d’un estudi sobre les necessitats formatives a Tàrrega i a la comarca. Està dirigida a persones
majors de 16 anys, a l’atur i no exigeix requisits acadèmics ni professionals. Hi haurà una nova
convocatòria al novembre d’aquest any 2018.

Formació online
Va dirigit a majors de 16 anys, tant en situació d’atur com en actiu; persones jubilades; i empreses
i entitats.
Des de l’any 2016 s’han realitzat 111 matrícules en diferents cursos.
Per a més informació: http://www.aulamentor.es/

ALTRES PROGRAMES GESTIONATS DES DE LA SOLANA
Enfeina’t
L’objectiu del programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga durada
proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període
de contractació.

Garantia juvenil
L’objectiu del programa és la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació i beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat
amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.
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Una ciutat exemplar
Tàrrega arranja amb art urbà la caseta de
bombeig d’aigua situada al Raval del Carme
El projecte estarà dirigit per Aleix Serra, alumne del grau d’Assistent al Producte
Gràfic Interactiu.
Tàrrega llueix un nou exponent d’art urbà a la via
pública. L’empresa SOREA, empresa gestora del cicle
integral de l’aigua al municipi, ha arranjat l’exterior
de la caseta de bombeig situada al Raval del Carme
amb un mural de l’artista Aleix Serra.

Perelló, es trobava malmès per actes incívics. Gràcies
al nou mural, la cantonada del Raval del Carme
amb el carrer del Nord guanya una nota de color.
A més, es tracta d’una de les infraestructures més
emblemàtiques de la xarxa d’abastament d’aigua de
Tàrrega: des d’aquest punt es dóna pressió a la part
alta de la ciutat i també s’eleva l’aigua cap al Talladell.

L’edifici, conegut també com la caseta del Pla de

L’Ajuntament cedeix un local a l’ASPID de Lleida
L’immoble, situat a l’edifici polivalent de l’Espai MerCAT, esdevindrà la seu de l’entitat
social a la capital de l’Urgell.
L’Ajuntament de Tàrrega ha cedit un local de
titularitat municipal a l’Associació de Paraplègics
i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) amb la
finalitat que aquesta entitat sense ànim de lucre
disposi d’oficina pròpia a la capital de l’Urgell. Es
tracta d’un local de planta baixa, de 60 metres
quadrats de superfície, que forma part de l’edifici
polivalent conegut com Espai MerCAT. Mitjançant
aquesta cessió, amb caràcter gratuït, el consistori
vol ajudar a potenciar els programes d’inserció
sòcio-laboral de persones amb disminució o
vulnerabilitat social que desenvolupa ASPID al
territori.Actualment, el local on s’instal·larà ASPID
es troba desocupat i sense previsió d’utilització
per part de l’Ajuntament de Tàrrega. ASPID
projecta dur a terme obres d’adequació a la seva
seu a la capital de l’Urgell, que s’equiparà amb
aules i despatxos d’atenció presencial al servei
dels seus usuaris.
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Nova vegetació al tram urbà de la llera de l’Ondara
Es tracta d’una acció mediambiental consensuada amb l’entitat GEMA i que forma
part de la reparació dels danys de la rovinada del 20.
L’Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme una plantada de vegetació al tram urbà del riu Ondara amb
centenars de nous exemplars d’arbres i arbustos.

Són espècies vegetals de ribera, presents en hàbitats fluvials, que vénen a enriquir el patrimoni
natural de la llera. Entre altres, s’han plantat varietats de freixes, salzes, àlbers, ginestes, heures
i ullastres. Es tracta d’una intervenció mediambiental que forma part de l’arranjament dels danys causats per la riuada registrada el novembre
de l’any 2015. L’actuació s’ha acompanyat de la
instal·lació de xarxes d’irrigació per degoteig i
la neteja de talussos. Tot plegat ha suposat una
inversió de 21.477 euros. L’acció, supervisada per
tècnics mediambientals, s’ha consensuat també
amb el Grup d’Ecologia i Medi Ambient (GEMA)
de la capital de l’Urgell. En aquest sentit, l’entitat
havia reclamat una major presència de vegetació
per millorar l’entorn ecològic del riu al seu pas
per Tàrrega.

L’Ajuntament de Tàrrega instal·la sensors a la
capçalera del riu Ondara
Amb aquesta mesura es pretén detectar els augments del cabal i alertar amb
temps del risc d’inundacions.
L’Ajuntament de Tàrrega ha ultimat la instal·lació
d’un conjunt de sensors a la capçalera del riu
Ondara amb l’objectiu de detectar les crescudes
del cabal i preveure possibles rovinades amb temps
suficient. Aquest sistema d’alerta està format per
dues estacions pluviomètriques i dispositius de
mesurament. Els equips s’han instal·lat en diferents
punts de la comarca de la Segarra. En concret, al
nucli de Civit (municipi de Talavera), on es localitza
la capçalera del riu; i aigües avall al pont de la
carretera L-214 al municipi de Cervera. L’acció
s’ha materialitzat gràcies a acords establerts
entre l’Ajuntament de Tàrrega i els dos consistoris
segarrencs esmentats.

Informació en temps real sobre l’estat del riu
Aquests aparells donaran informació en tot moment a temps real sobre l’estat del riu Ondara. Les
regidories de Governació i Serveis Municipals de Tàrrega així com responsables de Protecció Civil
tindran accés a les dades que permetran avaluar el risc d’inundació. Més endavant, es preveu posar en
marxa eines telemàtiques a l’abast de la ciutadania. El sistema d’alerta d’inundacions ha suposat una
inversió de 22.000 euros, sufragats per l’Ajuntament de Tàrrega.
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Una ciutat exemplar
Disminueixenen un 3,4% els delictes denunciats
al municipi durant el 2017
La Policia Local va exposar la memòria
anual a la comissió informativa de la
Regidoria de Governació.
Tàrrega ha reduït un 3,4% el nombre de delictes
denunciats al municipi durant el 2017 en relació a
l’any anterior. Així mateix, es constata un descens
del 14% pel que fa al nombre de robatoris amb
força. La xifra de furts també ha baixat, en aquest
cas un 12%, i s’han reduït un 8,5% els delictes de
lesions i un 21% els delictes contra l’ordre públic.
La memòria de la Policia Local també constata
que els accidents de circulació al nucli urbà de
Tàrrega s’han reduït a més de la meitat: 47 l’any
2017, sense cap víctima mortal.

Noves mesures per millorar el reciclatge
El consistori vol augmentar l’índex de
reciclatge a la ciutat, que actualment se
situa en un 33,70%.
L’Ajuntament de Tàrrega aplica una nova distribució de contenidors d’escombraries a la ciutat
amb l’objectiu de potenciar el reciclatge de residus entre els veïns. La mesura es duu a terme en
una primera fase al nucli antic i part de la zona
centre.Algunes de les illes verdes ja existeixen
en l’actualitat i es procedirà a estendre aquest
model.Així, s’han incorporat a la via pública més
contenidors de selectiva completant noves illes
verdes, com és el cas del carrer Hospital; carrer
Capellans; carrer Torras i Bages; i plaça Urgell.En
aquests punts s’agrupen contenidors de rebuig
juntament amb els corresponents a fracció de paper i cartró, vidre, envasos i orgànica. Mitjançant
aquesta reorganització es vol facilitar als usuaris
la disponibilitat vora casa tant de contenidors de
rebuig com de recollida selectiva.

Objectiu: assolir el 50% de volum de reciclatge al municipi
La mesura arriba després que la Regidoria de Medi Ambient i el consorci Urgell – Net hagin detectat
que nombrosos veïns no separen els residus i dipositen fraccions de reciclatge dins els contenidors
generals de rebuig. Això ha generat que, durant l’any 2015, Tàrrega només hagi reciclat un 33,70% dels
residus que genera, quan la mitjana catalana se situa en un 38,93%. Amb aquesta mesura es podria
assolir el 50% de volum de reciclatge al municipi.
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Pobles agregats

TRRG

L’Ajuntament desplega la banda
ampla d’Internet a Claravalls
El consistori inverteix 3.085€ per proveir la infraestructura de telecomunicacions,
subministrar el servei als veïns i posar fi a les deficiències de connexió.
Claravalls, nucli del terme municipal.
Mitjançant un contracte de subministrament subscrit amb el consistori, Lleida Wifi Networks ha
proveït i ha instal·lat els equips de telecomunicacions sense fil que proporcionen banda ampla
a Claravalls, tot garantint el 100% de cobertura a
la zona. Així, la inversió, xifrada en 3.085 euros,
ha posat fi a les deficiències de connectivitat que
patia Claravalls.
La infraestructura de telecomunicacions, de darrera generació, s’ha situat en un terreny de titularitat
municipal situat als afores del poble i el servei
inclou el trànsit de veu, dades i canals de televisió.
La regidora de Turisme, Desenvolupament Rural
i Pobles, Mireia Caus, afirma que “Claravalls ja
gaudeix d’una connectivitat ràpida i moderna
que facilita la igualtat d’oportunitats als nuclis
de menys habitants”.

L’Ajuntament de Tàrrega i l’empresa Lleida Wifi
Networks han dut a terme el desplegament del
servei de banda ampla d’Internet al poble de

Es milloren els accessos
a Altet, La Figuerosa i
Riudovelles
Actuacions llargament reivindicades per
l’Ajuntament de Tàrrega
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha dut a terme obres
de millora de l’accessibilitat als pobles d’Altet,
La Figuerosa i Riudovelles. En els tres casos s’ha
procedit a modificar les interseccions construint
noves illetes triangulars per a canalitzar la circulació
de vehicles. També s’ha habilitat un carril central per
a facilitar els girs. Els treballs suposen una millora
significativa de la seguretat viària.
que fa a Altet, a més, s’ha habilitat també un doble
encreuament que permetrà l’accés a un camí. La
intervenció s’ha emmarcat en l’arranjament global
de totes les cruïlles dels nuclis de població a la L-310
entre Tàrrega i Torrefeta i Florejacs, projecte al qual
se sumà la intersecció d’Altet a la C-14.

Les cruïlles de La Figuerosa i Riudovelles corresponen
a la carretera L-310 mentre que la d’Altet se situa a la
C-14. La Generalitat de Catalunya és titular d’ambdós
vials. L’Ajuntament de Tàrrega havia reivindicat
sovint la necessitat d’actuar en aquestes cruïlles,
ja que es tracta de punts negres molt transitats. Pel
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Tàrrega es mou
La FiraTàrrega omplirà els carrers d’arts
escèniques, teatre i circ
La Fira té com a eix de referència principal les arts de carrer i els espais no convencionals
de la ciutat.
Del 6 al 9 de setembre, la ciutat acollirà una nova
edició del FiraTàrrega, el mercat internacional
de les arts escèniques. Fundada el 1981, és un
gran aparador de l’actualitat escènica, amb una
programació eclèctica que inclou espectacles
de sala i que posa una atenció especial en les

arts de carrer, els espectacles visuals i els no
convencionals. La Fira ofereix anualment una
selecció d’espectacles de teatre, moviment i circ
que vol seduir el públic i estimular els professionals
assistents; una oferta eclèctica que combina les
diferents disciplines escèniques i que posa una
atenció especial en la presentació de talents
emergents i en les avantguardes creatives
nacionals i internacionals. La programació es
converteix en un catàleg de vivències úniques,
que fa una aposta decidida per l’excel•lència i
la riquesa de formats i escriptures, i que té les
arts de carrer i altres espais urbans com a eix de
referència principal. L’estructura organitzativa
de FiraTàrrega està emparada per un Consell
d’Administració del qual formen part l’Ajuntament
de Tàrrega, la Diputació de Lleida, la Generalitat de
Catalunya i el Ministeri de Cultura. Podeu consultar
més informació a www.firatarrega.cat.

La Jamborinada: la
trobada escolta més
gran de Catalunya
Va tenir lloc el 29 i 30 d’abril de 2017 i, a
l’acte central, 13.000 infants i joves van
ocupar l’esplanada central
Tàrrega va viure amb un gran èxit, el 29 i 30 d’abril
de 2018, la Jamborinada, la trobada més gran feta
mai a Catalunya al voltant del moviment escolta.
Uns 13.000 infants i joves van ocupar l’esplanada
del CAP per celebrar l’acte central tot distribuintse per branques i dibuixant un mosaic de colors
taronja, groc, blau, vermell i verd. Durant aquest
acte central es va llegir un manifest elaborat a
partir d’una declaració d’intencions de diferents
escoltes i guies d’arreu del territori, per demostrar
que volen deixar el món millor de com l’han trobat.
El manifest també va incloure una part centrada
en els conflictes i les desigualtats que existeixen
actualment al món i es va demanar, amb el lema
“Open the borders!”, l’obertura de les fronteres.
Tot plegat amb el fi d’entendre la diversitat com
una font de riquesa per fer una societat millor i a

favor de la igualtat. A la Jamborinada van assistir
càrrecs institucionals com la llavors consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; la
llavors presidenta del Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell i l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa
Maria Perelló. L’Ajuntament de Tàrrega va fer una
valoració molt positiva de la Jamborinada com a
projecció de la ciutat a l’exterior.
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La font dedicada a Mossèn Josep Garriga
Es tracta d’un reconeixement impulsat per entitats de Tàrrega en col·laboració amb
l’Ajuntament i Els Amics de l’Arbre.
La Comissió d’Homenatge a Mossèn Josep Garriga,
juntament amb l’Ajuntament de Tàrrega i els Amics
de l’Arbre, van inaugurat l’any 2017 la font que
porta el seu nom al Parc de Sant Eloi. Aquesta
iniciativa ha estat impulsada per l’Associació Alba–
Fundació Alba Futur, Frater, Càritas Tàrrega, la
Fundació Tutelar Terres de Lleida, Grup Missions
i Mans Unides, la Parròquia Santa Maria d’Alba i
la Parròquia Sant Pere El Talladell. “Mai no he fet
res sol” és la inscripció de la placa que resumeix
la trajectòria de qui va ser fill adoptiu de Tàrrega,
rector de parròquia de Tàrrega durant 37 anys i
impulsor de diverses iniciatives que treballen per
a les persones en risc d’exclusió social. La font s’ha
erigit al Passeig de Magí Manonelles, camí que
circumval·la el pla de l’ermita. L’Ajuntament de
Tàrrega edità l’any 2015 dins la Col·lecció Natan
un llibre biogràfic sobre la seva figura, Mai no he
fet res sol, en què ressegueix

“Sempre acompanyats”, en contra de la soledat no
volguda en gent gran
El programa pretén sensibilitzar al conjunt de la població sobre aquest repte social.
anys i, d’aquestes, el 36,5% tenen més de 80 anys.
Aquest augment de l’esperança de vida suposa
un gran repte social pel sorgiment de necessitats
i situacions de dependència que hi poden sorgir
connectades a aquest procés. Davant la possibilitat
que augmentin les situacions de soledat no volguda
entre aquest col·lectiu, s’ha posat en marxa un
programa que vol sensibilitzar al conjunt de la
població sobre el fenomen de la soledat no volguda
i construir una xarxa sòlida dins la comunitat per
enfortir el suport social i acompanyar a les persones
grans. “Sempre acompanyats” es desenvolupa
des de fa tres anys a Terrassa, Girona i Tortosa,
acompanyat d’un procés d’avaluació a càrrec de
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte
s’amplia a altres territoris com Tàrrega, i donarà
les primeres passes amb una ronda de contactes
amb tots els agents, l’elaboració d’un diagnòstic
compartit, i la construcció d’un grup de treball per
tal de donar una resposta integral i coordinada a
aquestes situacions.

L’ajuntament de Tàrrega, Obra Social “La Caixa”
i Creu Roja desenvoluparan el projecte “Sempre
acompanyats”, que pretén pal·liar les situacions
de soledat no volguda entre les persones grans.
A Tàrrega, el 15,8% de la població és major de 65
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Tàrrega es mou
Tàrrega creix en
habitants per segon any
consecutiu
La capital de l’Urgell guanya 187 residents durant el 2017. La població d’origen estranger suposa un 20,13% del cens
demogràfic
El municipi de Tàrrega va registrar, durant l’any
2017, un augment de població del 1,1%, guanyant
187 habitants en relació al 2016. La xifra de volum
demogràfic se situa ara en 16.857 habitants,
segons les dades que es desprenen del padró
municipal. Continua així per tercer any consecutiu
la tendència de creixement de població al municipi
que s’inicià el 2015. Val a dir que els anys 2013 i
2014 el cens demogràfic de la capital de l’Urgell
va decréixer. D’altra banda, també s’ha produït
durant els darrers dotze mesos un lleuger augment
demogràfic pel que fa a veïns d’origen estranger,
situant-se en el 20,13% de la població, o sigui
3.394 habitants (l’any 2016 suposaven el 19,26%
del padró). Pel que fa a comunitats estrangeres,

la població amb nacionalitat del Marroc continua
sent la més nombrosa (1.226 habitants), seguida
de Romania (734), Ucraïna (411), Bulgària (120),
Guinea (109) i Senegal (105). A Tàrrega conviuen
actualment fins a 66 nacionalitats diferents.
Alhora, el creixement natural o vegetatiu continua
sent positiu, ja que durant el 2017 hi ha hagut 156
natalicis en front de 137 defuncions. Pel que fa a
sexes, la xifra de dones (8.463) supera la d’homes
(8.394). Quant a piràmide d’edats, les persones
menors de 18 anys suposen un 23% del padró i les
majors de 65 anys un 16%.

Apropa Cultura oferirà preus reduïts de diferents
espectacles a persones amb risc d’exclusió
La iniciativa vol afavorir la inclusió social facilitant l’accés a les programacions d’arts
escèniques i concerts impulsades des de la Regidoria de Cultura.
L’Ajuntament de Tàrrega ha signat un acord
d’adhesió al programa Apropa Cultura, el qual
promou la inclusió social facilitant l’accés a la
programació cultural del municipi. La iniciativa
s’adreça específicament a entitats, centres i serveis
socials dedicats a les persones amb risc d’exclusió
social, posant a l’abast dels seus usuaris activitats

d’arts escèniques i música. El consistori targarí
s’ha sumat al projecte a través dels diferents
equipaments, espectacles i esdeveniments que
gestiona al llarg de l’any la Regidoria de Cultura.
Gràcies a l’adhesió a Apropa Cultura, els usuaris
de les entitats socials de Tàrrega gaudiran d’una
tarifació reduïda a l’hora d’accedir a les propostes
culturals de pagament del municipi, amb preus
que oscil·laran de 0 a 3 euros. Se’n beneficiaran
persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió, amb
grups mínims de 5 persones. També es posaran a la
venda entrades amb un 50% de descompte per a
altres entitats vinculades a l’àmbit de la salut, amb
grups mínims de 10 persones. A més, l’Ajuntament
reservarà un mínim del 2% de l’aforament dels
espectacles als inscrits al programa Apropa
Cultura. Seran localitats de fàcil accessibilitat.
També s’habilitaran places de cadires de rodes
per a persones amb mobilitat reduïda.
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Recordant l’1 d’Octubre
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1-O: una mobilització sense precedents
El passat 1 d’octubre de 2017, milers de targarins
i targarines van sortir al carrer per tal de protegir
les urnes del referèndum i garantir que es pogués
dur a terme la votació. L’alt nivell d’implicació
popular va convertir automàticament aquesta
jornada en una data històrica per al municipi,
que no havia viscut mai un nivell de mobilització
ciutadana tan gran més enllà de la Festa Major i de
Fira Tàrrega. Des de l’Ajuntament, que va cedir els
locals electorals habituals com a centres de vot,
es felicita els veïns i veïnes per l’enorme exhibició
de civisme que van realitzar aquell dia, sense la
qual no hauria estat possible assolir el 52,38% de
participació que es va aconseguir. Recordem que
el SÍ a la independència es va imposar amb un
95% dels vots.

El Ple de l’Ajuntament aprova canviar la
denominació del carrer de la ‘Guàrdia Civil’ per la
d’’1 d’octubre de 2017’
Amb aquesta modificació en el nomenclàtor, Tàrrega “homenatja la jornada històrica
del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya”.
tor, Tàrrega “homenatja la jornada històrica del
Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya”,
segons manifest l’alcaldessa Rosa Maria Perelló.
“Reconeixem així la dignitat que la ciutadania
mostrà l’1 d’octubre passat defensant les urnes
amb pacifisme tot i la por que van generar les
càrregues dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplegats”, apuntà la primera edil.

El carrer de la Guàrdia Civil de Tàrrega passarà a
dir-se carrer de l’1 d’octubre de 2017. Així ho va
aprovar el Ple municipal de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el 26 d’abril. La proposta
d’acord va rebre llum verda amb els vots favorables
de PDeCat i ERC (equip de govern), CUP i CdT. Per
la seva part, el grup del PSC es va pronunciar en
contra. Amb aquesta modificació en el nomenclà-
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Postals de Festa Major
El programa d’aquest 2018, celebrat del 10 al 14 de maig, va integrar una cinquantena
de propostes encapçalades per la cultura popular, les tradicions, la música i la
gastronomia. L’Ajuntament fan un balanç molt positiu de la festivitat i expressa
l’agraïment a les entitats per la seva contribució a oferir un programa atractiu,
potent i integrador.
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Opinió
La Festa Major d’enguany representa la culminació definitiva del canvi de model que el
govern municipal ha vingut impulsant durant els darrers anys.
Lluny dels elevats dispendis
econòmics que es feien en el
passat, una de les prioritats de
l’actual govern municipal va ser,
des del primer dia, retornar la
festa als seus orígens, és a dir,
erigir novament les entitats en
protagonistes principals; recuperar el caràcter tradicional de
les activitats; fugir dels actes
o concerts faraònics que un
poble de les nostres característiques no es pot permetre;
oferir als targarins, en definitiva, una festa amb identitat
pròpia i genuïna.
La recuperació de l’Eixida i
l’Eixideta, la potenciació d’activitats tan sòlides com la Nit
del Tararot, la incorporació de
nou bestiari i el treball conjunt
realitzat amb les associacions
i entitats són només algunes
mostres de la transformació
assolida en el plantejament de
la Festa Major. I tot plegat sense
oblidar el berenar popular totalment gratuït que va aplegar
prop de 1.5000 persones, una
iniciativa mai vista a Tàrrega.
Com us deia, la Festa Major
de Tàrrega només té sentit si
es pensa des d’una mentalitat
molt local, amb les entitats com
a motor principal i els targarins
i targarines en el punt de mira.
Gràcies a tothom que hi ha contribuït per l’esforç realitzat. Us
ben asseguro que, veient el resultat, ha valgut la pena.

Raül Palacios
Regidor de Cultura
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Grups polítics
PDeCAT
APOSTEM PER UN NOU MODEL
D’AGRICULTURA INTEL·LIGENT I
COMPETITIVA
Des de l’equip de govern de l’Ajuntament liderem actualment un
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que té
com a principal objectiu impulsar el
creixement econòmic de Tàrrega i
del conjunt del territori a partir dels
nous usos generats per la posada en
servei del canal Segarra-Garrigues.
I tot, plenament conscients que el
nostre municipi juga un paper bàsic
en l’equilibri territorial, i fermament
decidits a convertir Tàrrega en la
punta de llança per a nous projectes
europeus centrats en la innovació, el
coneixement i la sostenibilitat.
El PECT Motors pel Segarra-Garrigues significa una aposta clara del
consistori per un nou model d’agricultura intel·ligent i competitiva, que
impulsi la innovació, la transferència
de coneixements, l’aprenentatge i
l’apoderament del petit empresari
agrari; i tot, mitjançant l’aliança de les
diferents parts interessades. Aquest
nou model, a més, també ens ha de
permetre afrontar els grans reptes
pel que fa a producció d’aliments de
forma econòmica, social i ambientalment sostenible.
Per a tot això, el projecte té tres
premisses principals: consolidar el
model de cooperació vertical entre
explotacions agràries i agroindústries, incorporar la innovació i el desenvolupament tecnològic per a una
gestió més eficient de l’aigua i millora
de la qualitat dels productes, i potenciar el rol dels governs locals com el
nostre en el procés de transformació
econòmica dels seus territoris.
Així, la iniciativa, que és previst que
tingui un impacte estimat al territori
de 2.393.068€, anirà acompanyada
de la creació de 3.300 hectàrees noves de regadiu i de la generació directa de nous llocs de treball qualificats.

ERC

CUP

GESTIÓ REPUBLICANA, AL SERVEI
DE LA CIUTAT
Gràcies als 905 votants que el 24 de
maig de 2015, van donar 3 regidors
al Grup Municipal de ERC-Mes, tots
3 entraven per primer cop a formar
part del Consistori.
Una legislatura marcada ja des de l’
inici per molts canvis, tant dins dels
propis partits, amb el trencament de
la coalició de CiU, com en l’ àmbit
del Parlament, amb la llista conjunta
de Junts pel Sí, a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre del
mateix 2015.
El nostre programa electoral deia
que donaríem suport al Pla Financer
d’ ajust que tenia marcat l’ Ajuntament fruit de la difícil situació econòmica en que es trobava, emmarcada
dins un context de greu crisi que havia afectat tot el país, i així ho vam
fer donant el nostre suport a l’ aprovació dels pressupostos municipals
de 2016 i de 2017 des de l’ oposició,
fent aportacions com: l’ execució del
Gimnàs de l’ escola Angel Guimerà, l’
implantació d’ un espai per autocaravanes o l’ inici de les tarifes socials
a les escoles bressol, entre d’ altres.
Dins del context vertiginós en que
hem viscut, s’ ens va plantejar la
possibilitat d’ entrar a formar part
de l’ equip de govern i de fer-nos
responsables d’ una amplia àrea de
gestió municipal que vam anomenar
Àrea de polítiques de la ciutadania,
que engloba 4 de les 10 regidories
del cartipàs municipal. Això va comportar també implicar-nos a fons en
totes les decisions que es van haver
de prendre durant els dies del passat
setembre, el Referèndum del 1 d’ Octubre i la proclamació de la República
des del balcó de l’ Ajuntament del dia
27 d’ Octubre.
La República està en camí, però
mentrestant la nostra preocupació
es centra en la ciutat, estabilitzant
la càrrega fiscal dels veïns i veïnes
( reducció del 4% del IBI pel 2018 )
i treballant des del govern en general i des de les regidories del nostre
àmbit en particular per millorar
l’
atenció i els serveis que la ciutadania
necessita i demanda.
Tàrrega, salut i República.
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UNA REVISTA
L’equip de govern de l’Ajuntament
de Tàrrega va decidir publicar una
revista en nom de l’Ajuntament de
Tàrrega, una revista institucional. Durant l’època de govern del tripartit
local també se n’havia publicat una.
El fet és que l’equip de govern va decidir durant l’any 2017 que necessitava una revista pròpia per a “informar”
de les seves proeses. Sembla que no
n’hi ha prou amb una ràdio local, una
revista local i una televisió local (també mantingudes total o parcialment
amb diner públic). La CUP considerem que som davant d’un espai de
difusió institucional pagat entre tots
i utilitzat per l’equip de govern per a
fer propaganda electoral, interessada
i partidista, de tot allò que han estat
fent a Tàrrega els grups municipals
a govern, especialment el PDeCAT.
Ara mateix només sabem que els
grups municipals disposem de 1.850
caràcters per omplir aquest espai que
esteu llegint. Desconeixem els continguts de la revista. Segons el contracte amb l’empresa Mirada Local,
la revista s’havia d’haver començat a
publicar l’any passat; 8 números en
tres anys que costen 24.200 euros
amb IVA inclòs, però ara només n’hi
ha quatre de previstos. Cada número
tindrà 8.000 exemplars. Casualment
ara que es van apropant les eleccions
del maig de 2019!
Triar i redifondre les notícies que
genera l’Ajuntament creiem que no
és ben bé informar sinó fer propaganda, un cop més, del que han fet els
partits que governen Tàrrega. Atès
que aquest n’és l’objectiu, el més just
seria que es fessin i es paguessin una
revista pròpia. Com a CUP és el que
vam fer i vam publicar l’InfoCUP l’octubre de 2017.
El que sobren són espais de propaganda institucional i el que cal és
transparència i participació; espais
d’informació de qualitat i debat públic, per una ciutadania crítica, amb
opinió formada i ben fonamentada.
Ens podeu seguir a tarrega.cup.cat, a
les xarxes i a #infoCUPTàrrega.

Grups polítics
PSC
PUBLICITAT PAGADA AMB DINERS
DE TOTS, UN MAL ESTIL
L’actual Equip de Govern, conformat
des del juliol de l´any passat per Convergència i Unió i ERC, vol editar una
revista publicitària a menys d’un any
de les eleccions. Davant aquest despropòsit, volem realitzar les següents
consideracions:
g El Grup Socialista vam formar dos
anys del Govern. Del 2015 fins al 2017.
Fruït del pacte signat llavors, amb voluntat de servei a la ciutat i a les persones, vam començar a treballar.
g Gestionàrem dos anys les àrees Socials i d’Esports amb seriositat i rigor,
pensant en el benefici dels ciutadans.
La feina feta i el que ens menifesten
les entitats ens fa estar força satisfets.
Malgrat intents miserables de desvirtuar-ho estem globalment orgullosos
del pas pel Govern Municipal.
g Així mateix, hem col·laborat amb
les decisions de Govern, i en moments
que ha calgut posar seny i asserenar
tensions absurdes també hi hem sigut.
g Aquesta legislatura, va arribar en un
moment en què es va veure contaminada pel tsunami extern d’un procés
fracassat, però que va servir d’excusa
per trencar el pacte de Govern. Tensions internes i alienes van fer que la
que havia de ser l’alcaldessa de tots
només ho volgués ser d´una part. Es
va aprofitar per vendre l´impossibilitat
de mantenir el pacte. Això no s´ha produït en d’altres ajuntaments i consells
comarcals però.
g Es va vendre el trencament per motius externs per amagar tacticisme municipal i no reconèixer que no ho fèiem
malament i això no els agradava. De
passada, acollien als braços convergents el grup d´ERC, que maldaven per
desaparèixer de l’anonimat de l’oposició i guanyar visibilitat amb vistes al
futur municipal. Un futur incert, també.
Un full d’informació municipal periòdic com a eina comunicativa, està bé si
s’hagués fet quan tocava. Ara, a menys
d’un any per les municipals, havent-ho
deixat al calaix tres anys i poc, mostra la
intencionalitat que persegueix.
Gastar diners públics per iniciar una
campanya electoral és una mostra del
nivell del govern que tenim. Nosaltres
no ho haguéssim permès.
El Grup Socialista, quant realitza alguna publicació, la paga amb fons propis,
mai dels diners de tots els ciutadans.
Segur que els ciutadans en prendran
bona nota en el futur immediat.

TRRG
CdT
EL CAS DEL BANC DE MEDICAMENTS: DINERS SOCIALS DELS
PRESSUPOSTOS NO UTILITZATS
En els pressupostos de l’any 2016,
vam aprovar la instauració del Banc
de Medicaments per a malalts crònics que no podien pagar-se la seva
medicació. Se li van assignar 10.000€
que no es van gastar. El mateix ha
passat en el pressupost del 2017, i
previsiblement passarà en l’any en
curs. Ens diuen des del CAP que no
és pas que no hi hagi malalts que
ho necessitin, sinó que els diners no
arriben a aquesta gent necessitada. I
no arriben perquè hi ha un gran filtre
que ho està impedint. Aquest filtre
són els Serveis Socials del Consell
Comarcal que és per on està establert que es canalitzin aquests ajuts.
Efectivament, aquesta via ha resultat
impròpia per a aquests casos, perquè
es demana una gran qualitat de documentació, hem comptat fins a 26
documents, que la majoria de gent
no està en condicions de presentar.
Semblaria talment que es volgués
impedir que aquest tema funcionés
posant una gran barrera de gran dificultat per a la gent. Per això, des del
mateix CAP, ja gairebé s’ha descartat aquest camí per als seus malalts
necessitats al considerar-lo inútil,
i s’ha optat per altres possibles no
municipals. Creiem que el problema
rau en què aquest ajut s’ha canalitzat pel Consell Comarcal de manera
incorrecta, i proposem a l’equip de
govern que es canalitzi per altres vies
com és ara la Creu Roja o Càritas o
una ONG anomenada Banc Farmacèutic, i d’aquesta manera poder
donar sortida a aquests diners que,
si continuem igual que ara, es van
perdent any rere any, i s’empren en
altres temes, però no pas en qüestions socials, que és precisament per
a allò que s’han destinat.

ADRECES DE CONTACTE
DELS PORTAVEUS DELS
GRUPS MUNICIPAS
PDeCAT
Portaveu:
Rosa Maria Perelló
rmperello@tarrega.cat

ERC - MES
Portaveu:
Jaume Folguera
jfolguera@tarrega.cat

CUP
Portaveu:
Montserrat Garcia
mgarcia@tarrega.cat

PSC
Portaveu:
Silveri Caro
scaro@tarrega.cat

CdT
Portaveu:
Josep Maria Cucurull
jmcucurull@tarrega.cat
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L’ENTREVISTA
JORDI DURAN ROLDÓS
Director artístic de Fira Tàrrega
Jordi Duran Roldós va néixer a Sant Antoni de Vilamajor l’any 1974. És llicenciat en Filologia Catalana i
Filologia Hispànica. També va cursar estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre, on
ha col·laborat en diverses produccions. Posteriorment, de la mà de Llorenç Corbella, ja va entrar a formar
part del projecte de Fira Tàrrega com a adjunt, on el 2011 es va convertir en director artístic de la fira.

Heu començat a treballar en el disseny de la Fira
Tàrrega d’aquest 2018? Què ens en pots avançar?
En aquests moments la programació ja està definida del tot i el 21 de juny presentarem la fira en roda
de premsa. Al llarg del darrer trienni, que enguany
cloem, hem defensat els grans actius de les arts de
carrer contemporànies i el motiu pel qual les formacions del nostre país i d’arreu són imprescindibles.
Aquest trienni el tanquem incidint en el tema de
l’espai públic contemporani: la realitat que vivim, els
temes que ens preocupen i des d’on ens relacionem
i comuniquem amb els altres. Tot plegat, travessat
per quatre subtemes que han estat bategant en
aquestes darreres edicions: la memòria, la inclusió,
la identitat i el territori. La fira, doncs, és un equilibri
d’equilibris que hem de ser capaços de resoldre per
arribar arreu.
Enguany clouràs la teva etapa de director de la Fira
Tàrrega. Com afrontes aquests propers mesos?
A nivell personal, porto molts anys vinculat a la Fira
Tàrrega i aquesta edició l’estic celebrant moltíssim.
M’ho estic passant molt bé. L’any passat sí que hem
va venir vertigen en pensar que ja s’acabava. Tenia
ganes d’acabar-ho. Ja són molts anys i tant la fira
com jo necessitem aire. Estic surfejant aquesta edició d’una forma que no em pensava i està sent molt
gratificant i lúdic.
Com ha evolucionat Fira Tàrrega des de la teva
arribada? Quin segell propi li has volgut donar?
Hem instaurat un projecte que té a veure amb el
model de fira que estem tirant endavant avui. Hi
ha hagut una renovació de direcció artística i en
la direcció executiva. Amb l’Oriol Martí hem fet un
tàndem amb qui he viscut moments molt dolços.
M’he sentit molt acompanyat. He d’agrair moltíssim a l’equip que ha seguit aquest canvi. Tots hem
possibilitat una fira que avui ve d’una fira-exhibició,
una fira-mercat... a un projecte que ara passa per
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la ciutat els 365 dies a l’any. Un canvi de manera de
fer a la fira que té a veure amb l’abans, el durant i el
després. Hem passat a un model que se sustenta en
tres pilars que estan molt clars i entesos pel projecte i la gent que ve a gaudir a la fira: la formació, la
creació i l’exhibició. En aquest canvi de model ens
hi hem deixat la pell al llarg dels darrers vuit anys.
I ara toca que algú arribi i ho sacsegi i ho millori.
A nivell professional, què et fa sentir més orgullós
de la teva trajectòria a Fira Tàrrega?
Aparèixer poc com a director artístic i que, en canvi,
sí que ho facin les companyies que hi ha treballat.
Al llarg dels darrers vuit anys, moltes companyies,
artistes i maneres de fer al carrer s’han fet molt
fortes. Hem insistit en acompanyar artistes, en donar veu a persones que no estan representades i
tocar tecles en un moment en el qual tots estàvem
preocupats per la crisi. Hem entès que es podien
fer moltes coses; entre elles, jugar a una carta que
en el nostre país es juga poc: la carta del risc. El risc
controlat i estratègics. En això ens hem fet valents
i aquest és en bona part el segella de la fira avui
en dia. Del que estaré més satisfet és que la gent
continuï treballant i que els artistes continuïn ben
forts més enllà de nosaltres.
En clau de futur, quins projectes tens pensats a
nivell professional?
Encara és aviat, però està clar que hi dono voltes.
Crec que el futur ha de passar per parar una mica en
l’àmbit de la gestió. Tinc moltes ganes de continuar
sabent què és això de fer transmissió de coneixement en l’àmbit de la formació d’artistes. La part
d’acompanyament d’artistes m’ha descobert una
metodologia interessant que m’agradaria continuar
treballant i cultivant. L’educació, l’ensenyament, la
recerca i la creació també han de formar part del
meu futur.

Redacció, disseny
i impressió:
Mirada Local, SL

Dipòsit legal: L 963 – 2018

Tiratge:
8.000
exemplars

