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SABIES QUE...

Un millor futur
amb les arques
públiques
sanejades

L’excavació a la
plaça Major posa al
descobert valuoses
troballes

Tàrrega ja compta amb el nou pressupost
municipal que vertebrarà les actuacions i
serveis d’aquest 2019. Un any que es presenta
apassionant i ple de reptes col·lectius que
encarem amb la màxima passió i amb la convicció
que cal seguir construint conjuntament una
ciutat i un país del qual la nostra ciutadania se’n
pugui sentir plenament orgullosa.

La prospecció arqueològica finalitzada durant
el passat mes d’agost va permetre documentar
importants vestigis arquitectònics si bé la
troballa més excepcional va ser una trentena
de plats decorats d’entre finals del segle
XVI i principis del segle XVII. Es tracta d’una
troballa de gran transcendència ja que permet
documentar antics rituals funeraris. Tots
aquests tresors arqueològics ja es custodien
per al seu estudi al Museu Comarcal de l’Urgell
– Tàrrega.

Els comptes per aquest curs són un viu reflex de
la política pressupostària rigorosa i de marcat
caràcter social que des de l’Ajuntament hem dut
a terme al llarg dels darrers anys. Una línia d’acció
que ens ha permès, un any més, augmentar
partides claus com són les inversions o la
despesa en benestar, cultura, educació, serveis
socials i foment de l’ocupació. I tot això, sense
posar en compromís l’estabilitat econòmica
del consistori, tot el contrari, finalitzarem aquest
curs reduint novament el nivell d’endeutament
fins a situar-lo al 58%.

L’excavació també va deixar al descobert un
total de cinc dipòsits que podrien ser prop
de l’absis de l’antiga església romànicogòtica. El seu ús podria ser de tipus artesanal,
preindustrial o d’emmagatzematge. D’altra
banda, els treballs també han constatat com
la construcció del temple barroc va afectar el
cementiri anterior al 1672.

Aquest 2019, doncs, seguirem apostant per la
millora dels espais i equipaments públics i per
consolidar iniciatives pioneres al municipi com
els Pressupostos Participatius, encaminades
a dotar els targarins i targarines d’eines de
participació i decisió efectives que apoderin
i impliquin la població en els assumptes públics.
Finalment, aprofito aquestes línies per desitjarvos un feliç 2019!
Rosa Perelló - Alcaldessa de Tàrrega
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L’Ajuntament posa en marxa els seus
primers Pressupostos Participatius
L’Ajuntament de Tàrrega ha endegat el seu primer procés de Pressupostos Participatius. Fins al 21
de desembre es va obrir el termini perquè la ciutadania proposés com invertir una part dels comptes
municipals del proper exercici 2019. En concret, s’ha fixat una partida de 100.000 euros del capítol
d’inversions el destí de la qual es decidirà a partir de les propostes formulades pels veïns.

Fase 1:
Presentació de propostes. Fins al 21 de desembre
de 2018 la ciutadania podia presentar les seves
propostes de forma telemàtica mitjançant el web
www.decidimtarrega.cat i de forma presencial en
bústies instal·lades a l’Ajuntament de Tàrrega, el
Centre d’Entitats, la Biblioteca i el Museu Comarcal
de l’Urgell – Tàrrega

Fase 3:
Celebració del Fòrum Ciutadà de Priorització.
Posteriorment es convocarà un fòrum ciutadà,
obert a tothom, en què es debatran i prioritzaran les
propostes que hagin estat validades. Els assistents
hauran de seleccionar un nombre determinat de
projectes que se sotmetran finalment a votació
popular. La data del fòrum es comunicarà
oportunament

Fase 2:
Validació tècnica de les propostes recollides. Els
serveis tècnics municipals valoraran i quantificaran
les butlletes recollides tan presencial com
electrònicament. Se’n farà una selecció atenent a
requisits tècnics i econòmics. Es comprovarà que
les propostes siguin de competència municipal;
que no contradiguin els plans aprovats; que siguin
realitzables tècnicament i viables econòmicament;
que respectin el marc jurídic i legal; i que puguin ser
considerades una inversió

Fase 4:
Votació final de les propostes. El procés culminarà
posant a votació popular les propostes finalistes.
Serà una votació telemàtica en què podran
participar totes les persones majors de 16 anys
i empadronades a Tàrrega. Una eina electrònica
farà el recompte dels vots

Web del procés dels pressupostos participatius: www.decidimtarrega.cat
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Economia

L’augment de les inversions i la reducció del deute
lideren el pressupost municipal de 2019
El Ple de l’Ajuntament de Tàrrega ha donat llum verda al pressupost municipal de l’exercici 2019, el
qual ascendeix a un total de 19.278.794€.

Augment d’un 20% del capítol d’inversions

%

%

+9,4

+20

19.278.794 €

17.615.923 €

Pressupost
2019

Pressupost
2018

2.432.158 €

1.993.235 €

Partida de 2019
Partida de 2018
destinada a inversions destinada a inversions

Enguany, les inversions se centraran en la millora d’espais i equipaments públics; tenint com a projectes
més destacats:
. Piscina coberta (206.000 €)
. Carrer de Jacint Verdaguer (187.000 €)
. Plaça d’Urgell (120.000 €)
. Plaça de les Bòviles (86.000€)
. Renovació de teulades a les naus 14 i 15 del Museu Trepat (75.000 €)
. Pavimentació de vials (150.000 €)

Reducció del deute i més estabilitat financera
Pel que fa a la càrrega financera, la capital de l’Urgell destinarà 2.385.666€ a l’amortització de deute,
un 12,3% del total dels comptes. Així, es preveu finalitzar el proper exercici rebaixant el deute global
bancari fins a 9.396.144 euros, xifra que suposarà un 58% de nivell d’endeutament i més estabilitat
financera.

Augment generalitzat d’àrees clau per al benestar i creixement del municipi

19 %

10,3 %

8,8 %

Despesa municipal per a
benestar, serveis socials i
foment de l’ocupació

Despesa municipal
per a cultura

Despesa municipal
per a educació
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Millores de seguretat viària a les cruïlles
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha
dut a terme obres de millora de l’accessibilitat
del trànsit a Altet, La Figuerosa i Riudovelles,
on s’ha procedit a modificar les interseccions
construint noves illetes triangulars per a canalitzar
la circulació de vehicles. També s’han habilitat
nous carrils per a facilitar els girs. Els treballs
suposen una millora significativa de la seguretat
viària.
Pel que fa a Altet, a més, s’ha habilitat 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.

Tàrrega reclama la
construcció de carrils
laterals a l’autovia A-2

Finalitzen les tasques
d’arranjament del
pàrquing de l’avinguda
Catalunya
L’Ajuntament ha reobert el pàrquing municipal
de l’avinguda de Catalunya, un cop finalitzades
les tasques de millora al paviment. Les obres han
consistit a aplicar un nou revestiment de pintura a
la superfície de la planta baixa. En aquesta mateixa
àrea també s’ha procedit a sanejar les juntes del
ferm. A més, s’hi ha repintat la senyalització
horitzontal augmentant així l’amplada de les
places d’estacionament.
Així, l’equipament torna a entrar en servei, com
de costum, de 7 del matí a 11 de la nit. També es
compta amb usuaris abonats. La infraestructura
es va construir l’any 2010 per a facilitar l’accés
de clients als establiments comercials del centre
de la ciutat i compta amb més de 200 llocs
d’estacionament distribuïts en quatre plantes.

L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, es va
reunir el passat 27 de juliol amb el nou subdelegat
del Govern central a Lleida, José Crespín. En
aquesta trobada institucional, la primera edil va
tornar a demanar al govern estatal la construcció
de carrils laterals a l’autovia A-2 al seu pas pel
terme de Tàrrega. Les calçades discorrerien al
llarg de 5 quilòmetres aproximadament, entre els
punts quilomètrics 505 i 510.
Un altre dels temes que Perelló va tractar amb el
nou subdelegat va ser la possibilitat de cessió del
conjunt de vint habitatges unifamiliars propietat
del MOPT situats al carrer de la Guàrdia Civil de
la capital de l’Urgell. Finalment, Tàrrega també
va sol·licitar la millora en uns terrenys d’ADIF
que facilitarien la mobilitat a l’entorn de la futura
estació d’autobusos.
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L’Ajuntament amplia la vorera del
col·legi Jacint Verdaguer
L’eixamplament de la vorera millora el principal
accés al col·legi i reforça la seguretat dels
vianants, evitant que hagin d’envair la calçada
a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat. En
aquest sentit, s’ha ampliat la vorera fins a 1,85
metres d’amplada en un tram de 90 metres lineals
de longitud i s’ha substituït la vorada i el paviment
de panots, renovant una superfície total de 225
metres quadrats de via pública.
El consistori ja va col·locar fa un temps en aquest
indret 22 pilones delimitant la calçada. Aquestes
pilones s’han mantingut desplaçant-les fins al nou
límit de la vorera. Així mateix, s’ha afegit una
barana de 9 metres al frontal de la porta principal
de l’escola Jacint Verdaguer.

El parc de Sant Eloi tindrà una plaça dedicada
a Gonçal Crespo
La plaça en memòria de Gonçal Crespo, amb una
superfície de 100 metres quadrats, s’ubicarà en
el terraplè arbrat que l’any 2011 ja es dedicà a
l’Escola Pia de Tàrrega. La zona esdevindrà un
mirador amb espectaculars vistes, a tocar també
del tram del Camí de Sant Jaume que voreja la
serra.

El Parc de Sant Eloi de Tàrrega es dotarà amb un
nou espai en homenatge a Gonçal Crespo (19332009), religiós que formà part de la comunitat
de l’Escola Pia de la ciutat durant 23 anys. La
construcció de l’espai tindrà un cost d’execució
de 21.700 euros, dels quals l’empresa targarina
Borges aportarà 12.500 euros. La resta la sufragarà
l’Associació dels Amics de l’Arbre, masovers del
parc municipal.
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En marxa les obres d’adequació de la plaça Major
L’Ajuntament de Tàrrega duu a terme des del mes
de novembre les obres d’adequació de la plaça
Major, les quals s’allargaran durant cinc mesos. El
projecte transformarà aquest emblemàtic indret
urbà en un espai de plataforma única que farà
més còmode el pas de vianants. La superfície
de la plaça serà un paviment integrat per lloses
rectangulars de pedra natural.
Lluirà així un nou aspecte més endreçat, amb ferm
sense desnivells i de fesomia molt similar a altres
indrets del nucli antic com la plaça de Sant Antoni
o el carrer Urgell. En total, es refaran 1.950 metres
quadrats de via pública i al subsòl se substituirà
íntegrament la xarxa de clavegueram, actualment
molt deteriorada. Enllestida l’adequació, la plaça
Major mantindrà el model actual de pacificació
del trànsit. Així, els vianants continuaran gaudint
de prioritat de pas i els vehicles hi tindran prohibit
l’estacionament.

Tàrrega completa la millora del
passeig de Magí Manonelles
L’Ajuntament duu a terme aquest tram final d’any la segona fase de les obres de millora del passeig
de Magí Manonelles, al Parc de Sant Eloi. Es tracta d’un camí de terra per a vianants que ressegueix la
falda del turó pel vessant sud. Actualment es procedeix a construir noves parets de marge en el tram
comprès entre la font dedicada a Mossèn Josep Garriga i la plaça de la Sardana. També es preveu
col·locar bordons de pedra al marge oposat del camí. Tot plegat conferirà estabilitat als talussos
d’aquesta zona del parc i pal·liarà possibles estralls de les pluges.

Els treballs es completaran amb la construcció d’una escalinata que comunicarà amb la plaça
de la Sardana, guanyant en comoditat a l’hora d’accedir a aquest espai de la serra.
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L’Ajuntament licitarà les obres per transformar
els horts vora el riu Ondara
El consistori ha culminat el procés d’expropiació
de parcel·les afectades pel projecte de millora
ambiental que es vol dur a terme al tram de la
llera del riu Ondara vora el Parc Esportiu. Les
expropiacions han afectat 5 horts que ocupen
més de 3.000 metres quadrats de superfície. El
consistori vol transformar aquest espai de la riba
en un lloc de passeig i lleure que s’estendrà fins
al pont de la circumval·lació est, a l’avinguda de la
Ronda. Serà un corredor natural de 885 metres de
longitud que es comunicarà amb l’anomenada Via
Verda, la ruta de passeig que uneix el nucli urbà i
el poble d’El Talladell seguint el curs de l’Ondara.
El projecte preveu la consolidació ambiental de la riba deixant endreçat tot aquest sector. A més
de l’habilitació d’un espai de passeig transitable, es desbrossaran els punts degradats de l’entorn del
riu; es refaran talussos malmesos per la riuada de l’any 2015; i es recuperarà l’hàbitat de ribera que li
correspon. Amb les obres també es contribuirà a pal·liar els efectes de possibles crescudes de l’Ondara,
les quals acostumen a provocar inundacions en finques adjacents.

El consistori renovarà les escales que
comuniquen l’avinguda de la Generalitat
i el carrer Ramón y Cajal
Aquest espai urbà es troba actualment molt
deteriorat pel pas del temps i s’ha optat per refer
la cinquantena d’esgraons. El pressupost del
projecte ascendeix a uns 30.000 euros i els nous
esgraons seran del mateix tipus de pedra amb què
s’han refet enguany les escales d’accés a la plaça
del Carme. La construcció s’arrodonirà amb noves
baranes. El consistori targarí dignificarà així un
espai de via pública la reforma del qual ha estat
sovint demanada pels veïns.
Les escales estan flanquejades, a més, per dos
centres educatius: el Col·legi Jacint Verdaguer
i l’Escola Municipal de Música. Això fa que sigui
un indret molt transitat per vianants. Les obres
contribuiran així a millorar la mobilitat en aquesta
zona.
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Rosa Maria Perelló, nova presidenta de la
Diputació de Lleida
L’alcaldessa de Tàrrega ha estat proclamada nova
presidenta de la Diputació de Lleida després de
la renúncia al càrrec oficialitzada per Joan Reñé.
Rosa Maria Perelló esdevé així la primera dona
que ocupa la presidència de l’ens provincial. És,
a més, la segona persona targarina que accedeix
al càrrec després d’Enric de Càrcer, que ho fou
del 1899 al 1901.

L’Ajuntament millora l’eficiència energètica al
Pavelló municipal d’esports
El projecte ha consistit en la substitució de les
antigues calderes per unes de tecnologia més
eficient. La modernització del sistema tèrmic també
ha inclòs la renovació integral de la instal·lació de
gas i de l’acumulador d’aigua. Gràcies a aquesta
intervenció, el Pavelló Municipal d’Esports es
posa al dia pel que fa a la nova normativa de
sostenibilitat en aquest tipus d’equipaments. A
més, l’acció també suposa un pas endavant en
estalvi i eficiència energètica ja que s’aconseguirà
reduir un 60% del consum de gas pel que fa a
calefacció i aigua calenta.
El projecte s’ha englobat en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) al qual es va adherir el consistori
targarí amb la voluntat de reduir les emissions contaminants i el consum d’energia en equipaments
públics i mobiliari urbà. En aquest sentit, en el decurs dels darrers anys, Tàrrega ha instal·lat de forma
gradual bombetes de tecnologia LED, més eficients, a la xarxa d’enllumenat públic.

Projecte de recuperació mediambiental a les
lleres dels rius Ondara i Cercavins
Els trams del rius Ondara i Cercavins al seu pas
pel terme municipal de Tàrrega van ser objecte
durant l’estiu d’una significativa actuació de millora
mediambiental. El projecte formava part de les
mesures compensatòries en relació al regadiu
del Canal Segarra – Garrigues. La iniciativa volia
afavorir la recuperació de vegetació autòctona de
ribera al llarg de 8 quilòmetres del riu Ondara i 3
quilòmetres de longitud en ambdós àmbits fluvials.
El gruix dels treballs es van concentrar sobretot
en el segment oest del riu Ondara, des del pont de
l’avinguda de l’Onze de Setembre fins al terme de
Vilagrassa, on no s’havia realitzat mai una acció tan
exhaustiva de desbrossament. El tram es trobava
molt degradat, amb molta vegetació invasiva
i residus que dificulten la circulació del cabal.
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Amb lupa
L’equip de govern fa balanç de mandat
L’Ajuntament es fixa nous reptes estratègics, més inversions i la reducció d’impostos
una vegada assolida l’estabilitat a les arques municipals.
El Govern local de Tàrrega va fer balanç durant el
mes de juliol de la gestió dels tres primers anys
de l’actual mandat en una sessió informativa
celebrada a la Casa Consistorial. L’alcaldessa
Rosa Maria Perelló assenyala com a principal
fita la consolidació de l’estabilitat a les arques
municipals:

Reptes estratègics
Entre els projectes de l’actual mandat
destaquen:
g Reforma d’espais del centre històric
g Gimnàs de l’Àngel Guimerà
g Pàrquings de camions i autocaravanes
g Restauració de la Font del Pati
g Millora dels accessos als pobles agregats
g Programa ‘Sempre acompanyats’ per a gent
gran
g Adhesió a l’Apropa Cultura
g Diversificació de l’oferta de l’Escola Municipal
de Música
g Subvencions per a petites empreses

g Disminució significativa del deute per habitant:
si l’any 2011 la càrrega de deute per habitant a
Tàrrega era de 1.718 euros, a finals del 2017 es va
situar en 719 euros, gairebé un 60% més baixa.
g Racionalització de la despesa: ha permès reduir
el deute municipal fins als 10,7 milions d’euros,
quan sis anys enrere ascendia a 23,6 milions
d’euros.
g Rebaixa de les factures pendents a proveïdors:
en els tres primers anys de l’actual mandat, les
factures acumulades suposen un 12,5% en relació al
volum acumulat l’any 2011. Actualment, el termini
de pagament a proveïdors ha assolit ja els 30 dies
que fixa la llei (l’any 2014 es pagaven les factures
a 100 dies).

Grans infraestructures a l’agenda
Quant a inversions estratègiques, figuren a
l’agenda de l’equip de govern:
g Impuls al projecte Motors del Segarra – Garrigues
g Nova estació d’autobusos vora l’estació
ferroviària
g Variant de la C-14
g Reforma de la plaça Major
g Millora de l’aparcament gratuït a l’avinguda
de l’Onze de Setembre

g Alleugeriment de la càrrega fiscal a la ciutadania:
el tipus de l’IBI s’ha reduït un 4% al 2018 i s’ha
previst una altra rebaixa de cara al 2019. La
disminució del tipus de l’IBI, al seu torn, també
repercuteix en menys costos d’IRPF i transmissions
patrimonials.
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L’Ajuntament rebaixa un 5% l’IBI urbà l’any 2019
El tipus de l’IBI urbà passarà de l’1,1656 actual a l’1,1073 el curs vinent. Si és té en compte que es
mantenen els valors cadastrals, la mesura fiscal suposarà una rebaixa efectiva per a la butxaca
dels contribuents. Aquesta reducció s’afegeix al descens del 4% que ja s’aplica en l’exercici 2018,
de manera que l’IBI urbà a Tàrrega s’haurà abaixat un 9% en dos anys. En els càlculs fets sobre
el padró previst, els ingressos en concepte d’IBI disminuiran 99.733 euros. El volum total d’ingressos
en relació a aquesta previsió és de 5.443.627 euros
Mentrestant, també s’ha donat llum verda a un augment del 10% de l’IBI de naturalesa rústica,
passant el tipus impositiu del 0,6433 al 0,7076. En els càlculs fets sobre el padró previst, aquestes
variacions en els tipus suposen una disminució d’ingressos de 99.733 euros en concepte d’IBI. El volum
total d’ingressos en relació a aquesta previsió és de 5.443.627 euros. D’altra banda, l’Ajuntament
de Tàrrega preveu una congelació general de la resta de taxes i impostos.

EL CENTRE DE FORMACIÓ
CONTÍNUA DE LA UDL
ARRIBA A TÀRREGA

TÀRREGA ESTRENA UN NOU
WEB QUE POTENCIA ELS
ATRACTIUS TURÍSTICS DE LA
CIUTAT

El passat mes de setembre, Tàrrega va
impartir la primera activitat com a subseu
del Centre de Formació Contínua (CFC) de
la Universitat de Lleida (UdL). Es tractava
d’un curs sobre aspectes de la nova llei de
contractació en el sector públic, al qual hi
van assistir presencialment una trentena
d’alumnes.
El web www.tarrega.cat/turisme ofereix
a l’usuari un plànol de la ciutat amb els
principals espais d’interès, equipaments
i atractius. També s’hi pot consultar un
directori d’establiments de restauració,
hostaleria i allotjaments a més d’una agenda
d’actes, galeria fotogràfica i vídeos. No
hi falten tampoc curiositats sobre la capital
de l’Urgell i informació sobre els principals
esdeveniments anyals com fires, festes i
mercats.

S’ha posat en marxa així aquest nou servei
que descentralitza l’acció docent de la UdL
més enllà de la seu central. La iniciativa, a més,
és fruit d’un conveni de col·laboració que
van signar la UdL i el consistori targarí, acord
al qual també dóna suport la Diputació de
Lleida. Al seu torn, l’Escola de Sobreestants
de Tàrrega també ha cedit una aula per acollir
les sessions.

Reedició actualitzada del plànol turístic de
Tàrrega
L’acció, a més, coincideix amb la reedició
del plànol turístic de Tàrrega, el qual s’ha
actualitzat i ha incorporat referències als
6 nous itineraris culturals de Tàrrega: Ruta
al Call Jueu; Ruta del Modernisme; Ruta
Industrial; Ruta del Pou del Gel i Adoberia; La
Parròquia; i El Parc de Sant Eloi. La publicació
física inclou a més un codi QR que condueix
cap al nou web municipal de turisme. El plànol
té un tiratge de 10.000 unitats.
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Una ciutat exemplar
L’Ajuntament ofereix un Servei d’atenció integral
per a garantir la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI
El consistori va subscriure el mes d’octubre
un acord amb la Direcció General d’Igualtat
mitjançant el qual s’impulsa al municipi el Servei
d’Atenció Integral (SAI) en defensa dels drets
de les persones LGTBI. Es tracta d’un nou punt
de suport i acompanyament a persones que hagin
patit o estiguin en risc de patir LGTBI fòbia per la
seva orientació sexual o identitat de gènere. També
té com a objectius fer visible la diversitat sexual
i de gènere a la societat; dissenyar estratègies
de sensibilització; i elaborar informes sobre la
situació de les persones LGTBI al territori.

En paral·lel, l’Ajuntament ha incorporat una partida
de 6.000€ al pressupost municipal d’enguany per
impulsar campanyes de sensibilització a favor de
la igualtat de tracte i la no-discriminació de les
persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
D’altra banda, el consistori també va aportar al
fons de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega una
cinquantena de llibres pedagògics que advoquen
per la normalització i la supressió d’estereotips pel
que fa a l’orientació sexual de les persones. També
s’incideix en valors de respecte en relació als nous
models de família, principalment homoparentals.
En la mateixa aportació bibliogràfica s’han
inclòs contes i novel·les per a infants i joves que
divulguen valors d’igualtat entre gènere. En
aquest sentit, proporcionen eines per a gestionar
a nivell familiar i educatiu aquesta diversitat. La
Biblioteca Comarcal de Tàrrega, de titularitat
municipal, amplia així notòriament el seu catàleg
pel que fa a aquest àmbit temàtic.
Punt SAI de Tàrrega
Carrer de la Solana, 6 (antic escorxador)
puntsai@tarrega.cat · Tel. 973 502 670

Tàrrega s’adhereix a la campanya ‘No puc esperar!’
L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
(ACUU) i l’Hospital Universitari de Girona Josep
Trueta han impulsat una iniciativa que, sota el
lema ‘No puc esperar!’ té com a objectiu millorar
la qualitat de vida de les persones que, a causa
d’un problema mèdic no contagiós, necessitin fer
ús d’un lavabo urgentment.

lavabos. Els destinataris d’aquesta iniciativa són
persones amb malalties inflamatòries intestinals
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), pacients
ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos
a cirurgia per un càncer de recte,...
Les persones afectades, quan surten de casa,
acostumen a patir angoixa per la necessitat
contínua i imprevisible d’anar al lavabo. Mitjançant
aquesta acció, se’ls vol proporcionar una solució
fent-los la vida més còmoda. Entre els equipaments
municipals que cedeixen els lavabos figuren, entre
d’altres:
g Casa Consistorial

En una primera fase s’hi ha sumat l’Ajuntament
de Tàrrega. Properament, el consistori també
es posarà en contacte amb els establiments
comercials perquè també col·laborin en la
campanya i cedeixin desinteressadament els seus

g Centre d’Entitats
g Jutjat de Pau
g Llars d’infants
g Espais culturals
g Ràdio Tàrrega
g Parc Esportiu
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El Protocol per prevenir violències sexuals en
espais de festa i oci encara una nova fase
La Regidoria de Polítiques d’Igualtat es troba
immersa en l’elaboració del protocol per a prevenir
violències sexuals en espais de festa i oci. El consistori
vol dotar-se així d’una eina per a garantir unes
festes segures i lliures de violències sexistes al
municipi. Sota l’assessorament de l’Observatori
Noctambul@s, es mantenen reunions de treball
mitjançant metodologies participatives cercant
la implicació d’entitats i ciutadania en general.
L’objectiu és comú: detectar i eradicar possibles
situacions d’assetjaments o agressions sexistes en
els espais de festa.

dones. L’activitat estava dinamitzada pel Col·lectiu
Punt 6 i va consistir en una passejada pels carrers
buscant possibles espais i elements que generessin
sensació d’inseguretat o llibertat a les dones.
g Comissió participativa: posteriorment, el 27
d’octubre, va tenir lloc una comissió participativa
a l’Oficina Jove de l’Urgell, sota la coordinació
de l’Observatori Noctambul@s, on es van recollir
propostes per a garantir unes festes segures i lliures
de violències sexuals o sexistes.

Què s’ha fet fins ara?
g Marxa exploratòria: la fase inicial se centrava a
fer una diagnosi per tal de conèixer les dinàmiques
d’oci del municipi i així saber com incidir-hi. Així, el
26 d’octubre es va convocar una marxa exploratòria
des de la Plaça Major adreçada a la participació de les

Sanció a un establiment comercial per deixar
residus a la via pública
El mes de setembre Policia Local de Tàrrega
va aixecar acta de denúncia a un establiment
comercial de la ciutat per incompliment de
l’ordenança municipal de recollida de residus. El
fet es va registrar arran de la presència detectada
de nombroses restes de plàstic i cartró abocades
a la via pública. La brossa es trobava vora la illa
de contenidors de l’avinguda de Catalunya, prop
de la cantonada de la plaça del Carme. Quan es
va detectar l’abocament, es va comprovar que
els contenidors de la zona no eren plens i que
era possible dipositar les deixalles dins els
receptacles; i que per tant va ser una conducta
incívica. Operaris de la Brigada Municipal van
retirar les restes i van deixar de nou net el carrer.
Al mateix temps, agents de la Policia Local van
fer una recerca per esbrinar l’autoria dels fets.

recorda als usuaris que la brossa s’ha de dipositar
a l’interior dels contenidors i que fer-ho fora és
una acció d’incivisme que embruta l’espai públic.
D’altra banda, és en vigor a Tàrrega un conveni
amb l’empresa social Cartaes per a recollir el
cartró comercial. El consistori també ha impulsat
recentment una campanya de civisme perquè es
dipositin els voluminosos a la Deixalleria Municipal.

Què diu al respecte l’Ordenança
municipal?
L’ordenança municipal de recollida de residus
preveu sancions de fins a 750 euros per aquest
tipus d’infraccions. L’Ajuntament de Tàrrega
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Tret de sortida a la campanya de sensibilització
per no deixar voluminosos al carrer
La Regidoria de Serveis Municipals impulsa
aquesta iniciativa després de detectar un augment
del nombre d’andròmines deixades prop dels
contenidors d’escombraries. Són conductes
incíviques que embruten el carrer, dificulten
sovint la mobilitat dels vianants i donen una mala
imatge de la ciutat. Amb la voluntat de posar fi
a la presència de voluminosos a la via pública, el
consistori ha instal·lat plafons informatius prop
de les illes de contenidors arreu del nucli urbà. Es
tracta dels punts on es constata una major xifra
d’andròmines abandonades.

recollida a domicili de trastos vells que efectua
Cartaes, empresa d’inserció que gestiona el servei.

Crida al civisme
El regidor de Serveis Municipals, Josep Castelló,
fa una crida al civisme per mantenir endreçada
la via pública i no ocupar les voreres amb residus
domèstics. També recorda que és prohibit deixar
qualsevol tipus de deixalla fora dels contenidors
ja que això pot generar problemes de salubritat.
S’entén per voluminosos a mobles, electrodomèstics,
matalassos, pneumàtics, bateries, pintures, olis,
runes d’obra, restes de poda...

Els plafons recorden als usuaris, amb to
didàctic, que els trastos vells s’han de dur a la
Deixalleria Municipal. Així mateix, es destaca
que dipositar els voluminosos provinents de la
llar en aquest equipament és gratuït. A més, en
cas de no disposar de mitjans per desplaçar-se
a la deixalleria, es dona a conèixer el servei de

Deixalleria Municipal
Lloc: Polígon Riambau
Horari: de dilluns a dissabte,
de 9h a 13h i de 16h a 19h

Servei de recollida a domicili
Telèfon: 973 314 079

El Cementiri Municipal disposarà d’un espai de
dol per a recordar els nadons morts en període
gestacional o perinatal
El consistori dóna resposta així a una petició
formulada pel Servei de Suport al Dol de Ponent.
Aquesta entitat ha argumentat que els nadons
que neixen morts amb menys de 25 setmanes
de gestació o menys de 500 grams, segons els
protocols sanitaris, no són lliurats a les famílies
per enterrar-los o incinerar-los. Aquest espai de
record facilitaria el procés del dol davant aquesta
pèrdua. L’esmentat espai, que constarà d’un petit
monument funerari en forma de placa, s’ubicarà
a la part nova del cementiri.

Projecte de rehabilitació de cobertes
al cementiri
D’altra banda, i també pel que fa a la necròpolis municipal de Tàrrega, el l’Ajuntament ha aprovat
el projecte de rehabilitació de cobertes en un dels sectors del recinte, de 533 metres quadrats de
superfície. En aquesta zona, on s’han detectat algunes patologies estructurals, és previst de refer
els sostres i consolidar arcades. Les obres consistiran en el desmuntatge i la col·locació d’una nova
coberta reaprofitant teules recuperades. El projecte de rehabilitació de cobertes del cementiri ha
estat pressupostat en 80.000 euros i figura a l’agenda d’obres del consistori per als propers mesos.
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Tàrrega imparteix
tallers de memòria per
a la gent gran

240è aniversari de
l’Escola d’Arts i Superior
de Disseny Ondara

La Regidoria de Promoció de la Salut ha impartit
la segona edició dels seus tallers de memòria
anomenats ‘Gent Activa, Ment en Forma’.
Dinamitzat per professionals de NeuroLleida amb
el suport de la Diputació de Lleida, consisteix en un
programa d’entrenament cognitiu en grup i adreçat
especialment a gent gran. Els participants milloren
les seves funcions cognitives i desenvolupen
estratègies de salut cerebral per prevenir el seu
empitjorament amb el pas del temps. Els tallers
es van realitzar amb 27 sessions i un total de 23
persones participants, amb una mitjana d’edat
de 70-75 anys d’edat.
Els resultats aconseguits són:
. Les persones participants consideren que pel fet
d’haver-hi assistit la seva memòria està “molt millor”
o “bastant millor”.
. La freqüència de les queixes de memòria ha
disminuït potenciant el funcionament i l’autonomia
de les persones en el seu dia a dia.
. Es manté la qualitat de vida dels participants i
manifesten menys problemes lleus i moderats
relacionats amb el dolor i l’àmbit emocional.
. Les persones participants tenen un grau de
percepció de recolzament social

Tàrrega va acollir fins al 15 de juliol una exposició
commemorativa que recorria els 240 anys d’història
de l’Escola d’Arts i Superior de Disseny Ondara
(EASD) de la localitat. La mostra es podia visitar
al Museu Comarcal de l’Urgell i el públic va tenir
l’ocasió de descobrir documents, fotografies,
peces artístiques, objectes i articles de premsa que
testimonien l’evolució d’aquest centre, els orígens
del qual es remunten a finals del segle XVIII.

Sabies que...?
Fundat per la Societat Econòmica d’Amics del
País de Tàrrega l’any 1777 com a ‘Escuela pública
provisional de dibujo’, el centre ha viscut diferents
etapes en diverses seus. Ha estat una trajectòria
atzarosa però que es va consolidar amb força a partir
de l’Escola d’Arts i Oficis del segle XX.

El 21è Paupaterres atreu més de 10.000 espectadors
Tàrrega ha certificat el poder d’atracció del
Paupaterres amb una nova edició, la que ja fa 21,
de caràcter multitudinari. El certamen va congregar
del 12 al 14 de juliol més de 10.000 assistents i es
consolida com una de les principals convocatòries
pel que fa a festivals de música en directe a Catalunya.
El seu èxit es va basar una vegada més en l’ampli
ventall sonor que concentrava el cartell i variades
propostes adreçades a espectadors de totes les
edats. En aquest sentit, les activitats infantils del
PaupaKids es van saldar amb molt bona resposta
a l’igual que els sopars a la fresca. D’altra banda,
l’ampliació de la programació a altres espais
de la ciutat també va contribuïr a fer créixer el
Paupaterres.
Pels dos escenaris del Càmping Municipal van
desfilar artistes com Gossos, Luar Na Lubre, David
Hillyard, Buhos, Lágrimas de Sangre, Sense Sal,
Pupil·les, Bemba Saoco o Korrontzi entre altres.
Tampoc hi va faltar la participació targarina de

la mà dels aplaudits La Terrasseta de Preixens.
Finalment, una part dels ingressos recaptats s’han
destinat a la creació d’aules de música per a
infants i adolescents sense recursos. Els fons
s’han obtingut de la venda d’un nou vas reutilitzable
anomenat “Got Solidari”.
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Èxit de la
1a Marxa
BTT de Tàrrega

Tàrrega acull la fase
final de la Copa
Catalunya absoluta
femenina

Tàrrega va estrenar el mes de setembre la seva 1a
Marxa BTT, un nou esdeveniment esportiu que vol
potenciar aquesta modalitat de ciclisme al territori.
En la seva primera convocatòria va aplegar uns 300
participants, xifra que certifica la bona resposta
del públic. La prova oferia dos recorreguts (de 25
o 50 quilòmetres) i va arrencar des del Càmping
Municipal – Espai Felip Robinat Felip per resseguir
els entorns de Tàrrega: El Talladell, La Mora, Granyena
de Segarra, Mas de Bondia i Verdú.

La ciutat va ser l’exitosa seu el mes d’agost de les fases
finals de la Copa Catalunya AbsolutaFemenina i
Amateur Masculina, organitzades per la Federació
Catalana de Futbol. Els partits es van disputar al
Camp Municipal de Futbol Joan Capdevila Méndez
registrant una elevada afluència de públic.
El 23 d’agost van tenir lloc les dues semifinals de la
màxima categoria femenina entre el RCD Espanyol
i el SE AEM; i el FC Barcelona i el CF Pardinyes.
Per tant, va ser una fase final amb participació
lleidatana. Es van imposar el RCD Espanyol i el FC
Barcelona, que s’enfrontarien a la gran final el 25
d’agost amb victòria blaugrana per 7 gols a 0.
Malauradament, el partit del tercer i quart lloc
es va cancel·lar en senyal de dol per la mort del
tècnic lleidatà Dani Rodrigo, reconegut impulsor
del futbol femení.

Els seus artífexs, agrupats sota el nom de BTTTàrrega,
són la UE Vallfogona, Bici 3.0 Cycling Bike Shop, Club
Ciclista Tàrrega, Agrupació Excursionista de l’Urgell
i Associació Alba; i en la seva estrena va comptar
amb diversos patrocinadors i col·laboradors.

L’Ajuntament homenatja l’equip sènior
masculí A del CN Tàrrega pel seu ascens
El consistori va oferir una recepció institucional a l’equip Sènior Masculí A del Club Natació Tàrrega, el
qual es va proclamar campió en la categoria de 2a Catalana de Bàsquet. El campionat li va valer l’ascens
a 1a Catalana, refermant una trajectòria ascendent
que s’inicià l’any 2014. L’alcaldessa Rosa Maria
Perelló i el regidor d’Esports, Jaume Folguera,
van rebre l’equip i la directiva del Club Natació
Tàrrega a la Sala de Plens de la Casa Consistorial,
on els van felicitar oficialment per aquesta fita.
L’Ajuntament, a més, va obsequiar la plantilla amb
una reproducció en miniatura de l’Àliga, símbol
de la ciutat, mentre que el Club Natació Tàrrega
va lliurar una samarreta de l’equip signada per
tots els jugadors.
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Del 5 al 8 de setembre, la ciutat va esdevenir
la capital de les arts escèniques amb una
participació
de públic,
així com del
La Fira té com a eix de referència principal les artsgran
de carrer
i els espais
no convencionals
sector
professional,
a
la
Fira
Tàrrega
2018.
de la ciutat.
El conjunt de la programació va oferir un
cartell ric en formats, gèneres i estils: per
a tot tipus de públics i edats, on s’hi van
poder veure 50 espectacles nacionals i
internacionals. Durant els quatre dies, a
més, hi va haver un total de 227 sessions,
ubicades en 22 espais d’exhibició.
Enguany Fira Tàrrega va registrar un
total de 1.013 professionals de 588
entitats, superant així la barrera del
miler d’acreditats. D’aquests, 616 són
catalans, 173 de la resta de l’Estat i 224
internacionals. La Llotja va acollir un total
de 59 expositors i 54 activitats, reunions
i presentacions professionals.

Fira Tàrrega es fa forta
a l’espai públic
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Fira Tàrrega estrenarà
nova directora
Anna Giribet i Argilès s’encarregarà de la
programació de l’edició 2019 de Fira Tàrrega,
que tindrà lloc del 5 al 8 de setembre. El passat
5 de novembre es va resoldre el concurs per la
nova direcció artística de Fira Tàrrega, que es va
convocar el passat mes de maig i es va tancar
el 14 d’agost. Anna Giribet va guanyar entre les
cinc candidatures presentades. La resolució del
concurs va estar avaluada per una comissió tècnica
de valoració amb representants de diverses
administracions, equipaments i programacions.
La comissió va valorar l’excel·lència del projecte
presentat on s’hi defensava una sòlida línia
discursiva i estètica centrada en els eixos del
territori, les identitats, la política i la formació.

companyies, de les quals un 50% de la programació
serà catalana, un 25% de la resta de l’Estat i un
25% serà internacional. L’equilibri entre carrer i
sala serà d’un 60% i 40 % respectivament, tot i
que no ha de ser un percentatge infranquejable
en favor dels espectacles de carrer.

Anna Giribet, que prendrà possessió del càrrec a
partir de l’1 de gener de 2019, s’encarregarà ja de
la programació artística de la propera edició de
Fira Tàrrega. Una programació integrada per 50
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Tàrrega i Escòcia uneixen llaços culturals
Vincles entre Tàrrega i Edimburg a
través de les arts escèniques

Rosa Maria Perelló, va formar part el mes d’agost
de la delegació de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) que va visitar Edimburg per a
conèixer de primera mà els projectes culturals de
la ciutat. A la capitat d’Escòcia, la delegació va
mantenir reunions amb representants de l’entitat
municipalista Convention of Scottish Local
Authorities (COSLA), de l’Ajuntament d’Edimburg,
amb el cap de projectes internacionals de Festivals
d’Edimburg, i amb el cap de relacions exteriors.
fet res sol, en què ressegueix

L’alcaldessa de Tàrrega, també en qualitat de
presidenta del Consell d’Administració de Fira
Tàrrega, va aprofitar l’estada a Escòcia per a
estrènyer vincles entre el certamen targarí i els
Festivals d’Edimburg i divulgar la significació de
Fira Tàrrega en el conjunt de les arts escèniques.

Josep Bou reuneix en un llibre
un centenar d’imatges de Fira Tàrrega
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i l’Ajuntament
de Tàrrega han presentat el llibre ‘Teatre Territori
Tàrrega’, que aplega un centenar d’imatges de
Fira Tàrrega captades en el decurs de 25 anys pel
fotògraf Josep Bou. L’autor projecta una mirada
personal vers el certamen targarí, referent teatral
al món. El volum esdevé així un testimoni gràfic
de com han evolucionat les arts escèniques de
carrer durant un quart de segle. L’obra es completa
amb un text del gestor cultural Pau Llacuna, antic
director executiu de Fira Tàrrega, el qual aporta la
seva visió de com s’ha transformat la Fira de Teatre
al Carrer des del seu naixement i fins a l’actualitat.
El fotògraf para atenció no només en la plasticitat
dels muntatges i fixa també l’objectiu en la intimitat
de les bambolines o en el públic. Pel que fa al
seu segell personal, Josep Bou explica que les
imatges “es belluguen en la força suggeridora
de les ombres que donen relleu a protagonistes
i espais”.
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Tàrrega inaugura el carrer
de l’1 d’Octubre de 2017
La memòria de la jornada històrica de l’1-O ha
quedat perpetuada en el nomenclàtor dels
carrers de Tàrrega. El passat 1 d’octubre, quan
es complia el primer aniversari del Referèndum
d’Autodeterminació, la capital de l’Urgell va
celebrar la inauguració oficial del Carrer de
l’1 d’Octubre de 2017. No és un vial de nova
construcció. Es tracta de l’antic carrer de la
Guàrdia Civil, que ara adopta la nova denominació
fruit d’un acord del Ple del passat 26 d’abril.
L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, i
regidors dels grups municipals del PDeCAT, ERC,
CUP i CdT van descobrir una de les noves plaques
que identifiquen el carrer.
“Amb aquest reconeixement, Tàrrega honora la
dignitat que la ciutadania mostrà l’1-O defensant
les urnes amb pacifisme tot i la por que van
generar les amenaces de l’Estat espanyol i les
càrregues policials de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional”, explica l’alcaldessa. La primera edil
també va exigir durant la inauguració la llibertat
dels presos polítics i el retorn dels polítics exiliats.
L’acte institucional va comptar amb l’actuació
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Tàrrega a més d’un nombrós públic que va
proclamar missatges a favor de la independència.
Després, les entitats de la Plataforma Tàrrega
per la República va convocar una marxa fins a la
Plaça Major, on van fer projeccions d’imatges de
l’1 d’octubre del 2017 a la ciutat.
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Èxit de participació a la 20a Fira d’Artistes
i Activitats Tradicionals
Tàrrega va tancar el 9 de desembre la 20a edició de la Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals després
de tres jornades intenses d’activitats i multitudinària afluència de visitants. El certamen ha mantingut el
seu poder de convocatòria congregant més de 18.000 visites, fet que certifica el seu atractiu comercial
amb tendència a l’alça i consolida el caràcter referent de la fira com aparador comercial d’art, disseny
i artesania durant la campanya de Nadal.
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Grups polítics
PDeCAT
LIDERANT LA COHESIÓ
TERRITORIAL I EL CREIXEMENT
ECONÒMIC DE L’URGELL
El sector agrari representa un dels
pals de paller de l’activitat i del desenvolupament econòmic, tecnològic,
social i cultural de la ciutat i del conjunt de la nostra comarca. Un actiu
que és una font de riquesa i treball
per a la nostra ciutadania, del qual
ens en sentim plenament orgullosos,
que ens dota d’una personalitat i un
caràcter propis com a territori, i que
des de les institucions públiques cal
que preservem i potenciem per garantir-ne la seva màxima competitivitat, sostenibilitat i creixement.
L’equip de govern és conscient i ens
sentim plenament identificats amb
aquesta realitat compartida. I és per
això que aquest 2019 hem promogut
des de l’Ajuntament el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Motors per al Segarra-Garrigues; un pla estratègic gestionat
i coordinat des del consistori amb
l’objectiu d’impulsar el creixement
econòmic de l’Urgell a partir dels
usos que genera la posada en marxa
del canal Segarra-Garrigues.
Amb el PECT volem capitalitzar
des de la nostra ciutat un nou model
d’agricultura intel·ligent, competitiu,
rendible i sostenible que millori la
qualitat de vida de la nostra població rural i que representi un vertader valor afegit. I ho fem de forma
decidida apostant per la innovació
als regadius, per una gestió eficient
de l’aigua, per la compartició de coneixement, per la cooperació vertical entre tots els agents públics i
privats implicats, per la generació de
nous llocs de treball i la incorporació
d’agricultors joves al territori, i dotant
els nostres productors de coneixements innovadors.
Un repte majúscul i una oportunitat
de futur, com a ciutat i com a comarca, que no podem deixar escapar per
seguir posicionant Tàrrega i el sector
agrari de l’Urgell com a referent en
matèria d’innovació i sostenibilitat
arreu del nostre país.

ERC

CUP

BALANÇ DEL DARRER ANY I MIG
A L’EQUIP DE GOVERN
Amb l’aprovació del pressupost pel
2019 i la seva execució, s’assolirà una
reducció de 2/3 parts de l’endeutament que tenien els comptes municipals a l’inici d’aquesta legislatura,
deixant-lo per sota del 50%. Aaquest
va ser el nostre compromís electoral i així s’acomplirà. Tot això, havent
aplicat una reducció del principal impost a la ciutadania, l’IBI, del 9%.Fruit
de l’acord de govern, són també les
millores de confort i senyalització al
pàrquing de l’avinguda Catalunya,
les obres de remodelació de la plaça
Major i la recent licitació del pàrquing
de l’avinguda Onze de Setembre, totes elles amb la voluntat de millorar
la mobilitat de la ciutadania i reactivar
l’activitat econòmica.L’impuls i gestió de les polítiques d’ocupació des
de l’entrada a l’equip de govern ha
donat com a resultat la contractació
laboral, durant el 2018, de més de 90
persones de col·lectius de joves, majors de 45 anys, aturats/des de llarga
durada i de difícil inserció; així com
passar de 2 a 7 programes d’ocupació, executant un pressupost de més
de 500.000 euros.S’ha reforçat l’àrea
de Serveis Socials amb la contractació de 2 tècniques més, la signatura
i posada en marxa del SAI (Servei
d’Atenció Integral) i la transformació
del Centre Obert en el SIS, augmentant l’atenció de les famílies, infància i
adolescència. Dins l’àrea de Polítiques
de la Ciutadania, estem en la fase final
de la redacció del Protocol per unes
festes sense violència masclista, treballat conjuntament amb les entitats
de la ciutat. També amb la col·laboració d’aquestes entitats, s’ha creat el
Grup d’Acció Social dins el programa
“Sempre Acompanyats” d’atenció a
les persones grans.En l’àmbit de la
promoció turística i en col·laboració
amb altres ajuntaments del camí de
Sant Jaume, és on s’emmarquen les
millores projectades per aquest any
al parc de Sant Eloi, amb actuacions
als Torreons i l’adequació de la plaça
de les Barques.Finalment, ens sentim
molt orgullosos que per primer cop
a la ciutat i, amb la nostra presència
a l’equip de govern, estiguem ja a la
fase final de la validació tècnica de les
propostes recollides als Pressupostos
participatius 2018. Més de 300 aportacions de la ciutadania... SEGUIM.
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PARTICIPAR DES DE ELS
FONAMENTS
La salut democràtica es mesura
pel grau d’implicació ciutadana en
les decisions d’un govern i per la implementació d’eines perquè aquesta
pugui expressar-se adequadament i
ser propositiva, més enllà de fer de
comparsa de decisions premeditades
per l’elit governant.
Fomentar i engegar aquest feedback participatiu és una feina a llarg
termini, i com hem proclamat sempre,
la participació ha de ser un eix transversal a tot el programa de govern.
A Tàrrega què tenim?
Pla de Mobilitat: externalitzat per
17.990 euros. S’anuncia fase participativa. L’Ajuntament no fa seguiment
del procés participatiu i el delega a
l’empresa. Es presenta el pla i, efectivament, com ja havíem advertit, la
fase participativa està esbiaixada i
coixeja. L’equip de govern no ho havia detectat i nosaltres aconseguim
que siguin consultats tots els centres
escolars, clubs esportius, Casal Cívic,
Escola Alba i Associació Alzheimer.
Simbologia franquista a l’espai públic: demanem reiteradament retirar
les plaques amb el jou i les fletxes i
el símbol franquista de la creu de la
plaça Major. Proposem realitzar una
Audiència Pública sobre aquesta simbologia i la restitució de la memòria
històrica col·lectiva a l’espai públic.
Què s’ha fet? Reunions a porta tancada, decisions preses en Juntes de
Govern. Tot en el més escrupolós
silenci i opacitat, publicitant posteriorment fets consumats a base de
comunicats de premsa.
Pressupost participatiu: externalitzat per 13.900 euros. Precipitadament, l’últim any de legislatura,
encetant la precampanya electoral
i posant un pegat al fet que el reglament de participació està desat en
un calaix i redactat d’esquena a la
ciutadania, dificultant la possibilitat
d’articular processos participatius
que ajudin a conèixer les diferents
realitats i necessitats de la ciutadania
i vehicular solucions entre totes.
Comencen la casa per la teulada i
només els preocupa la façana.

Grups polítics
PSC
Al juliol del 2015 vam aterrar a
l’equip de govern i vam assumir, a
petició pròpia, les àrees d’Esports i
la Social.
L’àrea Social estava fragmentada
i inconnexa, dividida més per motius polítics que funcionals. Si bé és
de justícia reconèixer que l’anterior
responsable de la regidoria havia estat una persona compromesa amb
la ciutadania, la realitat era que les
partides, els ajuts i els projectes ja
no corresponien a la realitat del moment; i que de l’àrea Social només
se’n parlava per donar a conèixer
projectes buits de contingut però
de gran rèdit electoral.
La crisi econòmica que havíem patit
(i patim) havia agreujat encara més la
situació de les persones ateses i havia
fet sorgir un col·lectiu de persones
vulnerables que no corresponia al
col·lectiu de “vulnerabilitat” definit i
objecte de totes les ajudes i projectes
existents. Ens trobàvem, per tant, davant d’un context en el que molts dels
nostres ciutadans patien una situació
extrema no catalogada per l’actual
sistema de Benestar Social.
La gestió de l’àrea havia de canviar;
i en això vam incidir tots els nostres
esforços. Vam estudiar a fons els nostres recursos i projectes i ens vam
adonar de la necessitat de modificar-los, fer-ne de nous i, fins i tot,
eliminar-ne alguns. La manera en que
s’havien gestionat fins aquell moment no feia més que retro-alimentar
situacions de vulnerabilitat i tampoc
donaven resposta a les noves necessitats. L’evolució de l’àrea d’Atenció
a les Persones havia de ser titànica,
però no impossible. El primer canvi
va ser a les partides del pressupost;
i el segon, molt important (lent, però
possible), el de començar a mirar més
enllà per intentar recuperar competències.
Malauradament, la nostra feina va
quedar a mitges quan Convergència
va trencar unilateralment el pacte i
va paralitzar la majoria de les nostres propostes. S’ha de dir, però, que
últimament comencen a treure-les
del calaix... Ja se sap, comença el
compte enrere i els projectes bons
es venen bé...

TRRG
CdT
D E L P L E M U N I C I PA L D E L D I A
2 2 -1 1 - 2 01 8
En el Ple Municipal del passat mes
de novembre es va debatre, entre altres qüestions, dos mocions que van
presentar diferents grups municipals
allí representats.
La primera moció feia referència al
nou marc regulatiu integral de l’espai
del migdia als centres educatius de
titularitat pública, presentada per
les AMPES del col·legis públics de
primària de la ciutat. Tots els grups
ens vam adherir a aquesta proposta.
La segona moció la van presentar
el COMÚ de Tàrrega i el PSC. Instava
el Departament de Salut a reconèixer
l’atenció primària com el veritable eix
del sistema sanitari públic, a resoldre
tota la problemàtica que han generat
les retallades i es donava suport al
col·lectiu sanitari en les seves protestes. Hi van votar a favor tots els
grups excepte els que formen l’equip
de govern (CiU i ERC).
En l’exposició de la 1a moció el Sr.
Folguera va dir que era un tema complex i molt tècnic, i difícil pel que fa
especialment a l’encaix de les AMPES
en tot el procés, però amb tot estaven
a favor de la proposta.
En defensa del ‘no’ a la segona moció, el Sr. Folguera va dir que era un
tema tècnic i pressupostari i que no
ens corresponia entrar-hi. El vaig replicar perquè crec que estem on estem per defensar per damunt de tot
els interessos de la ciutat i dels seus
habitants, i no recolzar el personal del
CAP de Tàrrega no està en aquesta
línia. I en canvi entràvem massa sovint
en temes polítics massa globals. La
seva resposta va ser que no és el mateix el recolzament d’idees polítiques
que els temes merament tècnics.
La diferència de raser es veu clarament en ambdós actuacions. En un
cas abordem temes tècnics i en l’altre
els temes tècnics són l’excusa per no
entrar-hi.
Conclusió: no fem tanta política de
partit i més acords de ciutat pel bé
de la nostra ciutadania.
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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

L’ENTREVISTA
MIREIA FONTANET

Coordinadora de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
Mireia Fontanet Viladot és Diplomada en Educació Social (UAB) i té un Postgrau en Mediació Intercultural
des de la Perspectiva de Gènere (UV). Compta, tanmateix, amb més de 950 hores de formació sobre
igualtat, gènere, feminisme, LGTBIQ+; més de 300 hores de formació sobre immigració; més de 600
hores en gestió de projectes i més de 500 hores en altra formació complementària. També exerceix com
a docent i ponent en cursos.
Quina és la missió de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat?
El seu propòsit és assolir la plena igualtat entre dones i homes; així com de les persones nouvingudes i
del col·lectiu LGTBIQ+. El fet que aquesta regidoria,
a més, comparteixi espai amb Joventut i Promoció
de la Salut fa que algunes accions siguin transversals; entre elles, les polítiques de prevenció de la
violència masclista.
Un dels eixos de treball de l’àrea és la coordinació
de les polítiques de gènere; entre elles, el desenvolupament de projectes com la campanya ‘Digues
Prou, No Estàs Sola’. Quin balanç feu d’aquesta
iniciativa?
La valoració que en fem és positiva. Al ser un municipi de menys de 20.000 habitants, no disposem
de competències en l’atenció directa de dones que
han patit violència de gènere. El que intentem fer a
través d’aquesta campanya, doncs, és sensibilitzar
i informar a la ciutadania perquè pugui detectar situacions i interpretar els diferents tipus de violència
que s’exerceixen envers les dones. Així, cada any,
mitjançant aquest projecte organitzem diverses activitats adaptades al públic al qual ens dirigim on
expliquem les diverses tipologies de violència. Ho
fem amb col·laboració de persones expertes i dels
diversos agents locals, comarcals i governamentals
implicats. Enguany la campanya l’hem centrat en
un homenatge a totes les dones assassinades per
les seves parelles o exparelles des del 2003, any en
el que es van començar a registrar de forma oficial
aquest tipus d’assassinats. Pensem, però, que la
prevenció de la violència de gènere ha d’anar més
enllà del 25 de novembre. Per això, al llarg de l’any
endeguem diverses iniciatives que impliquen els
nostres comerços, entitats i centres educatius.
Quines són les principals accions que s’han dut
a terme des de l’actual equip de govern durant

Edita:
Ajuntament
de Tàrrega

aquest mandat en matèria de polítiques de gènere?
Caldria destacar el projecte de visibilització ‘On són
les dones targarines?’ iniciat l’any 2015, que té com a
objectius la recerca i difusió de biografies de dones
vinculades amb Tàrrega; o, en matèria d’identitat
de gènere i orientació sexo-afectiva, el conveni per
a l’obertura del servei d’atenció integral al col·lectiu LGTBIQ+. També cal destacar la presentació de
‘L’equip = (igual)’ que treballa per aconseguir la
igualtat.
I en els àmbits de salut, joventut, gent gran i persones immigrades? Pel que fa a Promoció de la Salut,
és important posar en valor dues iniciatives: les de
foment dels hàbits saludables –mitjançant l’esportque duem a terme conjuntament amb el CAP; i les de
formació, informació i sensibilització sobre temes de
salut. Pel que fa a Gent Gran, destacaríem els tallers
de memòria, i com a novetat el taller de logopèdia
neurològica dirigit a persones grans que viuen en
residències. I en matèria de persones immigrades,
des de l’Ajuntament oferim un servei d’acollida amb
el Consell Comarcal. Finalment, amb els i les joves
treballem accions de prevenció de la violència de
gènere i de sensibilització sobre el col·lectiu LGTBIQ+
i organitzem activitats de lleure per a joves a l’estiu
i per Nadal; sempre, amb una mirada transversal.
Un altre dels focus d’actuació de la Regidoria és
l’atenció integral al col·lectiu LGTBI. En què consisteix aquesta prestació? A través d’aquest servei
oferim atenció, assessorament i acompanyament
a persones del col·lectiu LGTBIQ+. A més, també
atenem i recollim denúncies. Aquestes, però, no cal
que les presentin únicament les persones que pateixen una discriminació de forma directa; sinó que
també ho pot fer qualsevol persona que detecti una
situació discriminatòria per qüestió d’identitat de
gènere o orientació sexoafectiva.
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