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Editorial de les Borges

El Butlletí

Junts ho  
farem possible
Aquests darrers mesos estem veient 
com el protagonisme de les Borges 
Blanques augmenta progressivament. 
Cada dia són més les persones i res-
ponsables institucionals que troben 
bons motius per apropar-se al nos-
tre poble, ja sigui de visita cultural, a 
comprar o a participar en alguna de 
les moltes activitats que generem des 
de la capital de les Garrigues. Amb 
la posada en funcionament del Cen-
tre de Tecnificació del Tennis Taula, 
la nova piscina per als més menuts, 
l’arranjament de les entrades del mu-
nicipi, dels carrers més deteriorats 
i les principals places del municipi, 
entre d’altres actuacions recents, es-
tem construint plegats un nou model 
de ciutat que encara ens faci més 
atractius per a les empreses i els turis-
tes, però sobretot que tingui més en 
compte a les persones que hi vivim.

El pas endavant que, mica en 
mica, estem fent per aconseguir el 
reconeixement a les nostres tradi-

cions, productes de la terra, paisat-
ges extraordinaris i la qualitat de vida 
de què gaudim, ja està començant a 
donar fruits i això es nota fins i tot a 
l’hora de recavar suports per acabar 
amb l’oblit al que sovint hem patit. 

Prou morts a la N-240
En aquest sentit, ens hem de felicitar pel 
clam unànime que hem generat des de 
les Borges, per posar fi a l’elevada sinis-
tralitat de la N-240 i exigir l’alliberament 
del peatge de l’AP2, en l’acte de sig-
natura de la Declaració de Montblanc 
– les Borges Blanques – Lleida que 

hem celebrat recentment a la Casa de 
la Cultura. Allí, les Cambres de Comerç 
de Lleida i Reus, l’Ateneu Popular Ga-
rriguenc, el Col·lectiu Conca 22 i la pla-
taforma “Prou morts a la N-240”, inte-
grada pel municipis d’Artesa, Puigverd, 
Torregrossa, Juneda, Vinaixa, el Con-
sell garriguenc i les Borges, conduits 
pel reconegut esportista Isidre Esteve, 
hem aconseguit que el president de la 
Diputació, Joan Reñé, l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, l’alcalde de Montblanc, 
Josep Andreu; l’alcalde de l’Espluga de 
Francolí, David Rovira, i els represen-
tants del món econòmic i social lleida-
tà i tarragoní, reivindiquin amb força al 
Ministeri de Foment que volem guanyar 
el nostre futur i acabar amb el greuge 
històric al que ens sotmeten, amb una 
gestió més racional, eficient i segura de 
la nostra xarxa viària, que posi fi al pa-
timent innecessari de les famílies i dels 
usuaris d’aquesta via, a més d’evitar 
noves cicatrius al territori i el malbarata-
ment dels recursos. n

EDITORIAL

Pas endavant  
per acabar amb 
l’oblit que sovint 
hem patit
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de les Borges

El Butlletí AlcaldiaALcALDIA

Tel. 625 54 09 56 - 653 67 65 25
Email: fusteria_viladegut@hotmail.com

Av. Santiago Rusinyol, 79
25400 Les Borges  
Blanques (Lleida)
Tel/Fax 973 142 402

INDUSTRIAL, DECORATIVA,  
ARMARIS, CUINES

LàPIDES, AccESSORIS, cORONES
TREBALLEM AMB TOTES LES COMPANYIES DE DECESSOS

TEL. 24H.
625 540 956 / 973 33 72 85

Representació a les Borges

FUSTERIA VILADEGUT

Gestió i Serveis Funeraris, S.L.
Avda. Jaume I. Les Borges Blanques

Al llarg de 400 metres, a més dels plataners 
situats a la vora mateix de la Banqueta del 
Canal, s’han talat freixes, oms i pi blanc, 
sense discriminació ni necessitat, només 
per si un cas podien arribar-los a molestar.

La Casa Canal ha actuat sense de-
manar consentiment ni autorització, ni 
tan sols aportar documentació tècnica 
a l’Ajuntament, tal com hauria hagut de 
fer per l’existència i la declaració d’un 
entorn ambiental protegit, “la Banque-
ta del Canal”, declarada d’interès local 

 Tala indiscriminada d’una quarantena d’arbres a la Banqueta.

OBRES AL CANAL AmB imPACTE AmBiENTAL

n	L’alcalde Enric Mir i el primer tinent d’alcalde, Francesc Macià, durant la visita a la zona desforestada de la Banqueta del Canal d’Urgell. 

i catalogada com a bé cultural. L’equip 
de govern s’ha vist obligat a procedir a 
la suspensió de l’obra per la construcció 
amb tala d’arbres, ja que comporta una 
afectació greu a l’arbrat de la Banque-
ta en aquest tram de la quarta sèquia 
principal. La Casa Canal ha presentat 
les al·legacions corresponents i a hores 
d’ara ja circula de nou l’aigua de reg per 
abastir els conreus.

L’ajuntament ja ha encarregat un 
estudi per la reposició dels arbres i el 

seu manteniment, que entregarà a la 
Col·lectivitat de Regants perquè es faci 
càrrec de la seva execució i minimitzi 
així l’impacte ocasionat en aquest tram, 
que va del darrere del cementiri fins al 
límit de terme amb Juneda. Com hem 
demostrat fins ara, aquest consistori se-
guirà defensant el nostre patrimoni i en-
torn natural davant de la justícia i d’allí on 
calgui, per assegurar la qualitat de vida 
de la nostra i les futures generacions de 
borgencs i borgenques. n
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de les Borges

El ButlletíAlcaldia ALcALDIA

En 5 anys, 21 víctimes mortals

ACABAR AmB LA  
SiNiSTRALiTAT A LA N-240

Les Borges ha reivindicat la fi de l’elevada 
sinistralitat a la N-240, amb les Cambres 
de Lleida i Reus, l’Ateneu Popular Garri-
guenc, Conca 22, i les poblacions afec-
tades, en la Declaració de Montblanc–les 
Borges–Lleida, exigint una solució defi-
nitiva al greuge que patim per la manca 
d’inversió del Ministeri de Fomento.

Un eix viari tant important per a les 
mercaderies entre el Mediterrani i el 
Cantàbric, a través dels ports de Tarra-
gona i Bilbao, no pot seguir durant més 

n	Demostració d’unitat de les institucions i representants de la societat civil per exigir a Foment 
la gratuïtat del peatge de l’AP-2 que permetria posar fi a l’elevada sinistralitat de la N-240.

temps sense desdoblar en el seu tram 
català, pel que hi transiten 10.000 vehi-
cles diaris.

Després de 10 anys esperant un nou 
projecte pel tram de Montblanc a Lleida 
i sense poder-hi actuar fins l’any 2024, 
segons el Pla d’Infraestructures de 
l’Estat, no queda més opció que exigir 
el rescat de la concessió de l’autopista 
en paral·lel a la N-240 per alliberar el 
peatge, i que tindria un cost molt inferior 
al d’una nova via. n

La tresoreria de 
l’Ajuntament no  
acusa l’acabament  
de les obres

La prioritat d’aquest equip de govern 
han estat la de poder acabar amb el 
retard en el pagament de factures i 
executar les obres de sanejament, tant 
necessàries com massa temps obvia-
des.

Hem aconseguit posar al dia els 
pagament municipals, tot i el volum 
d’obra pública executada darrera-
ment, amb la remodelació del carrer la 
Bassa i de la travessia urbana de la ca-
rretera N-240, el sanejament dels ca-
rrers Santiago Rusiñol (fins a l’estació 
de Renfe), Comerç, Est i inici del ca-
rrer Catalunya, el Centre de Tecnifica-
ció de Tennis Taula, la segona piscina 
d’estiu, el nou passatge del Pavelló 
de l’Oli, entre d’altres, i que gràcies 
en gran part a les subvencions, s’han 
executat sense que se n’hagi ressentit 
l’estat la tresoreria municipal, per a la 
tranquil·litat dels proveïdors.

La recent liquidació del pressupost 
del 2013 ens avala en aquest sentit i 
sense necessitat de repercutir contri-
bucions especials als veïns ni tampoc 
d’haver d’incrementar la pressió fiscal 
amb impostos i taxes més elevats, els 
comptes municipals es mantenen sa-
nejats a l’igual que l’endeutament. n
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de les Borges

El Butlletí

Amb 90 anys complerts, el narrador, 
assagista, traductor i mestre garriguenc 
Josep Vallverdú ha rebut aquest any un 
càlid i merescut homenatge per part dels 
veïns de les Borges, població on va exer-
cir durant una llarga etapa com a mestre 
del col·legi Mare de Déu de Montserrat 
i de l’Institut Josep Vallverdú. L’acte de 
reconeixement, que va incloure un reco-
rregut per la vida i l’obra de l’autor, va fi-
nalitzar amb una conversa sobre El Mes-
tratge, conduida per l’escriptor arbequí 
Vidal Vidal. L’homenatge s’emmarca 
dins el cicle “Josep Vallverdú, passeig 

d’aniversari. Vallverdú al món”, organit-
zat per l’IEI, els Serveis Territorials de 
Cultura a Lleida, i Òmnium Cultural. 

L’autor dóna un centenar 
d’exemplars del “cu-cut” a 
l’Espai macià
Recentment l’escriptor garriguenc ha 
fet entrega d’un centenar de números 
del setmanari humorístic ‘Cu-cut’, una 
publicació editada a principis del segle 
XX, perquè “es faci una acurada divul-
gació d’aquesta publicació històrica”, 
ha explicat. n

n	El regidor de Cultura, Francesc Macià, fa entrega de la placa a l’escriptor Josep Vallverdú. 

CulturaREGIDORIA  
DE cULTURA

Promoció dels  
artistes locals i  
comarcals
Una exposició de Neus Colet que ha 
estat oberta al públic durant tot el mes 
de febrer ha donat tret de sortida a la 
nova programació de l’entitat cultural 
ARTS25400 per aquest 2014, actes 
en què primarà per damunt de tot la 
promoció d’artistes locals i d’altres 
vinculats al territori, creadors que 
amb el seu treball ajuden a promoure 
l’interès per la cultura i per l’art entre la 
població de les Borges. L’associació, 
que compta amb el suport de la re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament, 
preveu programar una desena de 
propostes culturals, com la mostra 
d’Amadeu Bonet, artista que treba-
lla la pintura i l’escultura amb metall. 
L’obra d’aquest autor multidisciplinari i 
autodidacte i molt influenciat per l’Arte 
Povera, art pobre en italià, es pot visi-
tar a la planta 0 de l’Espai Macià fins 
el 29 d’abril. A aquesta proposta la 
succeiran la mostra col·lectiva itine-
rant “Pols, cops i esquerdes”, amb fo-
tografies de Llorenç Melgosa i Andrew 
Cordon i escultures de Marta Pruna i 
Sara Ponsarnal, la mostra de ceràmi-
ca de l’artista local Magda Bragós, i 
l’exposició de pintura, centrada en 
els grafits i les aquarel·les, del pintor 
de les Borges Adam del desert, entre 
d’altres. n

més de 200 persones omplen el Pavelló de l’Oli

LES BORgES HOmENATJA  
AL mESTRE i ESCRiPTOR  
JOSEP VALLVERdú
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de les Borges

El Butlletí

La regidoria de Benestar Social i Famí-
lia ha organitzat al llarg de cinc mesos 
el cicle “Especial Dona”, conjuntament 
amb el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) del Consell Comar-
cal, la biblioteca Marquès d’Olivart i la 
col·laboració de l’Associació de Dones 
La Rosada. Aquest any s’ha apostat per 
treballar les “emocions” i així donar eines 
suficients per poder gestionar aquestes, 
en els diferents moments i situacions de 
la vida quotidiana. Per aquest motiu el 
cicle va començar el passat 25 de no-
vembre, Dia Internacional contra la Vio-
lència de Gènere, amb la xerrada-taller 
“Reinventa’t. Gestió emocional en temps 

n	Cinc dones de les Borges van protagonitzar la taula rodona 
“Sentiments en veu de dona” el passat 8 de març. 

Benestar social REGIDORIA  
DE BEnEsTAR 
sOcIAL  
I FAmILIA

més formació  
en noves  
tecnologies

El voluntariat,  
una eina d’integració 
social

Un total de 22 alumnes han pres part 
en la 3ª i 4ªedició de cursos d’iniciació 
i perfeccionament  d’informàtica gra-
tuïts, impulsats des de la regidoria i 
que han tingut lloc a la Borrassa. Se-
gons la regidora responsable, Pilar 
Chimenos, els participants “han pogut 
fer ús de les noves tecnologies per 
millorar les seves condicions de vida i 
comptar amb una millor integració so-
cial, ja que són persones que no ha-
vien tingut mai l’oportunitat d’accedir 
a l’ensenyament de les TIC”. L’acte 
d’entrega dels diplomes acreditatius 
va tenir lloc el passat 3 de març. n

Per tal de promoure el voluntariat i re-
conèixer la seva importància com a 
xarxa transformadora i agent promotor 
de canvis socials, la regidoria va orga-
nitzar els dies 20 i 21 de febrer un curs 
de voluntariat, que ha comptat amb el 
suport de la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social (Voluntaris.cat). La ini-
ciativa, que va tenir lloc a la Casa de la 
Cultura, va comptar amb una quinzena 
de participants. n

LES BORgES, EN LLuiTA 
CONTRA LA ViOLèNCiA  
dE gèNERE

de crisi”. En aquests mesos també han 
tingut lloc propostes com la presentació 
de la col·lecció sobre els valors, de Fran-
cesc Torralba, el 19 de febrer, i la 5a taula 
rodona amb el títol “Sentiments en veu 
de dona”, representada per cinc dones 
de les Borges que van parlar de senti-
ments que transmeten a través dels dife-
rents àmbits de treball. Aquest acte, jun-
tament amb l’obra de teatre “De Joana a 
Gemma, 500 anys d’història” van tancar 
el cicle, commemorant així el 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona. Tots els ac-
tes han estat molt participatius, amb la 
presència  de diferents col·lectius, com el 
grup de voluntàries musulmanes. n
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de les Borges

El Butlletí Educació, joventut  
i comunicació

REGIDORIA 
D’EDUcAcIÓ, 
JOVEnTUT  
I mITJAns DE 
cOmUnIcAcIÓ

Després de mesos de feina per tal de de-
finir les línies d’actuació del Pla Educatiu 
d’Entorn de les Borges, les quatre comis-
sions de treball, formades per voluntaris, 
personal educatiu i de l’administració, 
s’han posat mans a la feina i ja han fet 
arribar les seves primeres propostes 
d’acció al Centre de Recursos Pedagò-
gics de les Garrigues. Entre aquestes s’hi 
troba la possibilitat d’organitzar un taller 
de teatre dirigit als alumnes de primària 
i secundària, i sessions d’aprenentatge 
relacionades amb la cultura popular, com 
sardanes i ball de bastons. El disseny de 
les accions que s’ofertaran quan el Pla 
Educatiu d’Entorn entri en funcionament, 
el setembre, estarà llest durant l’estiu. 

n	Els principals impulsors del projecte, administració i centres educatius, 
han interncanviat propostes a l’Escola de Capacitació Agrària.

n	L’escola Joan XXIII de les Borges ofereix 
teràpia assistida amb gossos. 

inici del Pla Educatiu d’Entorn de les Borges

PROmOuRE LA COHESió 
SOCiAL i L’èxiT ESCOLAR

El Pla Educatiu d’Entorn de les Borges 
vol fomentar la cohesió social, sobretot 
a través d’un Pla d’Acollida per a famí-
lies nouvingudes, i garantir l’èxit escolar, 
un objectiu que es vol assolir mobilit-
zant diferents agents que puguin fer un 
acompanyament als alumnes fora de 
l’escola. Per donar a conèixer la magni-
tud d’aquest projecte transversal i el seu 
valor, també s’organitzen actes paral·lels 
com la xerrada que va impartir el passat 
dia 25 l’exconseller d’Educació i Univer-
sitats, Joan Manuel del Pozo, sobre les 
ciutats educadores i la importància de 
que tenen tots els agents d’un municipi 
com les Borges en el procés educatiu 
dels seus ciutadans més joves. n

Teràpia amb gossos 
per una millor  
socialització dels 
infants

Amb l’objectiu d’oferir un nou element 
de motivació a l’aprenentatge per als 
alumnes amb necessitats educatives es-
pecials, l’escola Joan XXIII de les Borges 
pren part des del mes de febrer en el pro-
jecte d’educació assistida amb animals 
anomenat “El gos de teràpia. Una nova 
oportunitat d’aprendre en un entorn or-
dinari”. Cada quinze dies deu infants de 
la USEE (Unitat de Suport d’Educació 
Especial) treballen bons hàbits i es res-
ponsabilitzen i tenen cura de diferents 
gossos, sota la supervisió de personal ex-
pert. Una activitat que segons la regidora 
d’Educació i Joventut, Maria Fusté, “els 
ajuda a millorar el seu estat físic, social, 
emocional i cognitiu”. El projecte es duu 
a terme amb la col·laboració de l’escola, 
l’Ajuntament de les Borges, el departa-
ment d’Educació i Bayer HealthCare. n
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de les Borges

El ButlletíPromoció  
econòmica

REGIDORIA 
DE PROmOcIÓ 
EcOnÒmIcA

Des de l’àrea de Promoció Econòmi-
ca hem treballat fort per poder donar 
les màximes ajudes i facilitats als em-
prenedors, comerciants, empresaris, 
estudiants i aturats per tirar endavant 
tots els seus projectes. 

Des del Centre d‘Empreses Innova-
dores hem impulsat el programa dels 
“Dijous Emprenedors” així com impor-
tants jornades de presentacions pel 
sector de l’oli, el vi i la pedra. 

Conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament s’ha treballat amb els 
alumnes de l’Institut Josep Vallverdú 
per donar-los les possibilitats forma-
tives que tenen en el món lectiu i les 
opcions d’incorporació al món labo-
ral, i s’ha impulsat una nova oferta de 
llocs de treball a través del SOC (Servei 
Ocupació de Catalunya) i de la borsa 
del Consell Comarcal. 

Pel que fa al comerç, s’han reforçat 
els dos mercats setmanals amb la 
creació del nou mercat de segona mà. 
A més, hem potenciat el lloguer del lo-
cals buits del centre comercial de les 
Borges, amb la campanya “Aixequem 
les reixes”.

Ara el proper repte és el poder 
aconseguir que encara més gent 

n	Els seminaris gratuïts de creació d’empreses innovadores 
“Dijous emprenedors” al CEI Borges. 

Nous certàmens firals i propostes per incentivar l’ocupació laboral

LES BORgES imPuLSA LA SEVA ECONOmiA 
i EL TEixiT COmERCiAL

vingui a les Borges Blanques a rea-
litzar les seves compres, donant a 
conèixer més i millor la nostra ciutat 
i la seva gran oferta als de fora. Amb 
els sis cellers garriguencs hem dut a 
terme els tasts de vins a l’Espai Ma-
cià, per tal de difondre la nostra gas-
tronomia. També hem aplicat canvis 

diversos en fires com la de l’Oli i la 
de Modelisme, ampliant la seva difu-
sió i repercussió i augmentant l’oferta 
amb nous certàmens com “Masco-
tes Borges” i “Firemocions”, per tal 
d’atraure el màxim possible de visi-
tants i possibles compradors a la po-
blació. n
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El Butlletí GovernacióREGIDORIA 
DE  
GOVERnAcIÓ

Des de principis de març funciona a 
les Borges una campanya de recollida 
de taps de plàstic en benefici de les pro-
tectores d’animals del territori. Segons 
membres de la Policia Local, impulsors 
d’aquesta iniciativa amb els voluntaris de 
les Borges agrupats al Facebook sota 
el nom “Gossos al Terrall sí”, els diners 
recaptats –per cada tona de taps les 
plantes de reciclatge paguen uns 200 
euros- serviran per sufragar algunes de 
les despeses de manteniment d’aquests 
animals a les protectores. L’Ajuntament 
ha habilitat tres punts de recollida, ubicats 
al vestíbul del consistori i a la perruqueria 

n	Es van lliurar 2.200 quilos d’aliments a la protectora d’animals Lydia Argilés de Lleida. 

Recollida solidària de taps de plàstic  
i d’aliments per a gossos i gats 

CAmPANyA d’AJudA A LES 
PROTECTORES d’ANimALS

Can Laura i al Quiosc Terrall, membres 
col·laboradors de la iniciativa. Aquest 
grup de voluntaris, que compta amb uns 
430 seguidors a Internet, han organitzat 
la tercera campanya anual de recollida 
d’aliments per a gossos i gats, a través 
de la qual es van recollir 1.200 quilos de 
pinso i unes 250 llaunes de carn en una 
col·lecta que va tenir lloc al Carrefour, el 
Caprabo i l’Àrea de Guissona de les Bor-
ges. Els voluntaris han rebut diferents 
aportacions econòmiques amb les quals 
s’ha pogut comprar 1.000 quilos més 
de menjar que també s’han entregat a la 
protectora Lydia Argilés de Lleida. n

La Policia Local 
col·labora amb els 
mossos

La cavalcada de 
Reis, més segura

Una patrulla mixta formada per un agent 
rural de la Policia Local i per un Mosso 
d’Esquadra treballa diàriament fent tas-
ques de vigilància i prevenció a la zona 
rústica de la població per tal de prevenir 
furts i robatoris al camp. A més, pel que 
fa a l’abocament de purins, la patrulla 
mixta proporciona informació als rama-
ders per tal que gestionin l’abocament 
dels fertilitzants orgànics d’acord amb els 
paràmetres establerts en la normativa vi-
gent. D’altra banda també han posat en 
marxa un operatiu conjunt que estableix 
setmanalment punts de vigilància i control 
de vehicles al nucli urbà per evitar furts, 
estafes i robatoris. La mesura, “permet 
donar una resposta immediata davant el 
coneixement de fets il·lícits i alhora genera 
tranquil·litat i confiança al veïns”. n

Amb la col·laboració de la Policia Local, 
l’Ajuntament de les Borges ha reforçat la 
seguretat aquest any durant la cavalcada 
de Reis per evitar qualsevol accident que 
pogués patir la canalla a l’hora de recollir 
els caramels. Per aquest motiu la caval-
cada va comptar amb més agents mu-
nicipals a peu de carrer, garantint el bon 
funcionament de la rua. n
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El ButlletíLa Borrassa nOVEs  
TEcnOLOGIEs

El Centre TIC (Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació) aposta aquest any 
per la formació encarada als joves, sen-
se deixar de banda els altres sectors de 
la població. Així, els tècnics estan duent 
a terme un catàleg d’activitats forma-
tives i cursets, com el de manteniment 
d’equips informàtics, que a finals del 
mes d’abril presentaran als alumnes de 
l’Institut Josep Vallverdú. D’aquesta ma-
nera s’espera que escullin la proposta 
que més els atregui i passin a formar part 
del públic que habitualment freqüenta 
les instal·lacions del Centre TIC. D’altra 
banda, la Borrassa segueix oferint les 
sessions de formació sobre la plataforma 
CliCportal a les empreses i entitats del 
municipi a més de cursets gratuïts sub-
vencionats per les diferents regidories, 
com sessions d’iniciació i perfecciona-
ment d’informàtica impulsades per Be-
nestar Social i Família, que han comptat 
amb 21 assistents. 

Nous horaris
La Borrassa ofereix des de finals de 
l’any passat nous horaris amb l’objectiu 
d’arribar al màxim nombre d’usuaris 
possible. Així, el centre TIC obre també 
durant els dimecres i els divendres a la 

n	La Borrassa compta amb un 
horari més ampli per arribar a 
més public. 

Noves propostes als alumnes de l’iNS Josep Vallverdú 

LA BORRASSA VOL dESPERTAR  
L’iNTERèS dELS méS JOVES

tarda, concretament des de les 20.00 
hores i fins a les 22.30 hores, i de les 
18.00 hores a les 22.30, respectivament. 
Els dimarts i els dijous La Borrassa no-
més obre als matins, de 09.00 hores a 
13.00 hores, mentre que els dissabtes 
tanca a les 14.00 hores. n
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El Butlletí

Quines són les actuacions més 
destacades de la regidoria?
En aquests tres anys que portem 
de legislatura el canvi que ha fet les 
Borges a nivell urbanístic és evident. 
La millora més evident és la finalitza-
ció de la segona fase de les obres 
a l’antiga N-240, el que ha canviat 
completament la fisonomia del mu-
nicipi, donant prioritat als vianants a 
través de la construcció de voreres 
més amples i amb la col·locació de 
mobiliari urbà. Recentment també 
hem substituït els antics semàfors 
per d’altres més eficients que fun-
cionen amb llums LED i que inclo-
uen un sistema que compta el temps 
que els vianants tenen per creuar el 
carrer, una mesura basada en el nou 
urbanisme de proximitat que facilita 
molt la vida a la gent gran de la po-
blació. 

S’han renovat altres carrers 
amb molt volum de pas?
Una altra de les actuacions del consis-
tori en aquest sentit l’hem dut al Carrer 
la Bassa, on a més d’embellir la zona 
s’ha millorat la seguretat dels ciuta-
dans. Perquè aquesta és una de les 
nostres prioritats, no només fer les ac-
tuacions urbanístiques pertinents sinó 
d’alguna manera incidir en la qualitat de 
vida dels borgencs i les borgenques. 
En aquest cas, les obres de millora del 
carrer la Bassa, a més de renovar un 
dels eixos comercials del municipi, han 
permès la instal·lació d’un pas de via-
nants elevat que connecta amb el Te-
rrall per on els vehicles han de reduir la 
marxa, el que fa que tots guanyem en 
seguretat en aquesta zona del munici-
pi que rep tanta afluència de gent. Pel 
que fa a la resta de carrers, hem millo-
rat els vials del carrers Catalunya, Est i 
Comerç, actuacions molt necessàries 
degut a la mala situació del ferm. 

Per què s’ha actuat a les prin-
cipals entrades al municipi? 
Volem que el nostre municipi ofe-
reixi el millor aspecte possible, i per 
aconseguir-ho cal que les entrades 
des de Lleida, Tarragona i Mollerussa 
ofereixin una bona imatge. Per això 
hem enllestit les obres d’adequació 
i millora de l’Avinguda Santiago Ru-
siñol, un dels punts d’entrada al 
municipi on s’ha renovat tota la xar-
xa de sanejament, s’ha reposat tot 
el paviment, molt malmès, i s’hi ha 
construït uns trams de vorera més 
amplis que permeten un millor tràn-
sit de vianants.  Aquestes millores se 
sumen a la resta de renovacions dels 
principals accessos al municipi com 
la travessia de la N-240 a l’altura del 
Raval del Carme, punt d’arribada na-
tural dels vehicles que vénen de Ta-
rragona, i l’arranjament de la rotonda 
del cementiri, l’entrada a la ciutat per 
carretera des de Mollerussa. 

“Entre tots, estem fent un 
municipi més dinàmic, 
segur i sostenible”

REGIDOR D’URBANISmE I ESPORTS

Entrevista ambREGIDORIA  
D’URBAnIsmE I 
EsPORTs
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El Butlletí

Pel que fa a futures actua-
cions, quines són les priori-
tàries?
Per aquest 2014 comptem amb 
dues propostes de millora prou im-
portants al centre de la població. La 
primera se centra en el carrer Ca-
putxins, on està prevista la renova-
ció del sanejament i les llambordes, 
molt malmeses. L’altra actuació tin-
drà lloc a la plaça Ramon Arqués, 
amb un vial actualment molt dete-
riorat. En aquest indret es renova-
ran les llambordes i s’instal·laran 
contenidors soterrats. També es 
renovarà la mitja illeta que utilitzen 
els vehicles per incorporar-se al Ra-
val de Lleida. D’altra banda també 
tenim previstes altres millores, com 
la construcció d’una zona d’esbarjo 
ubicada entre les piscines i el Cen-
tre de Tecnificació, que estarà llesta 
abans de l’estiu, i l’adequació de la 
plaça de l’església. 

com a regidor d’Esports, l’obra 
clau ha estat el centre de Tecni-
ficació de Tennis Taula?
Des d’aquest abril comptem amb un nou 
equipament esportiu municipal que ens 
permetrà portar el nom de les Borges 
encara més lluny. Aquest nou pavelló, 
que ha tingut un cost zero per a la ciuta-
dania, permetrà que els millors jugadors 
d’aquest esport visitin el nostre municipi, 
i que un club de primer nivell com el CTT 
Borges compti amb unes instal·lacions 
adequades a la seva categoria per po-
den disputar competicions i formar als 
futurs jugadors, els equips de la base.

No obstant, les Borges compta 
amb un gran planter d’esportistes 
en altres disciplines...
Sí, i estem molt orgullosos de tots ells. 
Per aquest motiu les Borges celebra 
anualment la Festa de l’Esport, on es 
premia als millors esportistes locals. 
És un reconeixement completament 

necessari, ja que cal tenir en comp-
te que tots ells porten el nom de les 
borges el més amunt possible. Tenim 
l’equip de futbol amateur, que milita a 
2a Catalana i està format íntegrament 
per jugadors de les Borges i de la co-
marca, a més de més de 200 infants 
i joves que formen l’escola Comarcal 
de Futbol i que a més de formar-se es-
portivament i en els valors de l’esport, 
nodreixen el planter del primer equip. 
També hi ha el bàsquet, un esport que 
mai havia comptat amb tanta afició a 
les Borges com la que té actualment, 
amb set equips federats. Pel que fa a 
l’atletisme, cal anomenar la tasca del 
Club Atlètic Borges, que cada any se 
supera amb l’organització de la Cursa 
de l’Oli i que veu com dia rere dia aug-
menten els seus socis i seguidors. Per 
últim cal fer incís en el Club Patins, que 
mobilitza una gran qualitat de nenes i 
joves que disputen trofeus a nivell pro-
vincial. 

Francesc Mir REGIDORIA  
D’URBAnIsmE I 
EsPORTs
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El Butlletí

Plantada d’arbres conjunta entre les Borges i Juneda en defensa de la 

Banqueta.
Dia Mundial de la Poesia a la biblioteca Marquès d’Olivart.

SocietatAcTIVITATs

Ntra. Sra. de Montserrat, 8 · 973 14 01 95 / 973 14 27 11
25400 Les Borges Blanques (Lleida)

Carnestoltes infantil al Pavelló de l’Oli I Cros Intercomarcal Ciutat de les Borges.

Les Borges s’incorpora al programa FutbolNet juntament amb Bell-

puig i Almacelles.

Campionat de Catalunya de tennis taula i bàdminton organitzat per Acell.
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El Butlletí

Visita a la planta on s’elaboren les pedres de la Sagrada Família. Josep Vallverdú entrega exemplars del Cu-cut al municipi. 

Societat AcTIVITATs

Taller d’educació financera al col·legi Mare de Déu de Montserrat.
L’Escola de Música de les Garrigues celebra la Setmana Cultural. 

Més de 600 puntaires es donen cita al Pavelló de l’Oli. 

El filòsof Francesc Torralba parla de la seva col·lecció sobre  valors. 
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El Butlletí Espai MaciàEsPAI mAcIÀ

Espai macià

RECuPERACió dE LES  
ANTiguES FiTES dE TERmE

n	L’Ajuntament homenatja als 
germans López Sans.

L’Oficina de Turisme local, ubicada a 
l’Espai Macià, exposa des d’aquest 
mes de febrer dues de les antigues Fi-
tes de Terme recuperades pel consis-
tori, símbols històrics que antigament 
s’utilitzaven per delimitar el terme mu-
nicipal. Les fites són dos monòlits de 
pedra un dels quals data dels segles XIII-
XIV i compta amb un relleu medieval, un 
lleó rampant en acció de lluita que rela-
ciona directament la Fita de Terme amb 
Arnau de Sanahuja i els seus familiars, 
els primers senyors feudals de les Bor-
ges. L’altre monòlit, que com el primer 
ha estat restaurat, és una peça del se-
gle XVII que compta amb un altre relleu 
estretament vinculat a les Borges com 
és l’escut del municipi, amb les quatre 
barres i un bou. 

Agraïment als germans  
López Sans
D’altra banda el consistori ha organitzat 
recentment un acte de reconeixement 
als germans López Sans, descendents 
del fundador de la massa coral, Lluís 
López Sans, en motiu de la donació del 
fons de l’Orfeó Borgenc a la població 
de les Borges. La mostra està formada 
per més de 3.000 arxius, entre els quals 

s’hi pot trobar material fotogràfic i docu-
mental sobre aquesta massa coral des-
apareguda l’any 1952 així com sobre el 
municipi i la seva gent. n
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El ButlletíFira de l’Oli FIRA  
DE L’OLI

51a Fira de l’Oli Verge Extra i les garrigues

méS COmPROmíS AmB LA quALiTAT  
dE L’OLi gARRiguENC i EL TERRiTORi

n	El president de la Diputació, Joan Reñé, 
amb la comitiva inaugural. 

Després del gran èxit assolit en la da-
rrera edició de la Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra i les Garrigues, el Patronat 
Fira de les Garrigues i l’Ajuntament 
de les Borges ja treballen en el que 
serà el 52è certamen dedicat a la 
promoció de l’oli verge extra i el te-
rritori. Per aquest motiu, s’està treba-
llant en un conveni de col·laboració 
amb la Universitat de Lleida (UdL) 
a través del què s’establiran activi-
tats dedicades a donar a conèixer 
aquest producte d’excel·lent qualitat. 
L’objectiu és apostar per les jornades 
tècniques i la difusió de les novetats 
en el camp de la investigació sobre 
l’oli verge extra mitjançant l’IRTA (Ins-
titut d’Investigació de la Generalitat 
de Catalunya) adscrit al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural. D’altra ban-
da, i segons ha explicat el regidor 
responsable de la Fira, Jordi Ribalta, 
la propera edició del certamen man-
tindrà el disseny i la carpa pels que 
es va apostar durant la última edició, 
i es mantindran la resta d’activitats 
paral·leles a la Fira, tant les engega-
des aquest any, com el Concert de 
l’Oli, com les que compten amb més 
tradició, com la Cursa de l’Oli. 

Des de l’organització també es seguirà 
treballant per promocionar la Fira de l’Oli 
arreu, com ho demostren els milers de 
visitants foranis que cada any gaudeixen 
d’aquesta cita, així com les visites de 
personatges compromesos amb el món 

de la gastronomia i dels productes de 
proximitat com el xef Josep Maria “Xixo” 
Castaño, del restaurant Malena de Gi-
menells, que durant l’acte de cloenda 
de l’edició 2014 va reivindicar l’ús de l’oli 
d’oliva de les Garrigues a la cuina. n
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El Butlletí Fira de l’OliFIRA  
DE L’OLI

La Cursa de l’Oli celebra l’11a edició. Els alumnes de la Llar d’Infants Joan XXIII, durant els Tres Tombs de 
Sant Antoni. 

Presentació del certamen al Temple de la Sagrada Família.
Presentació de la Fira de l’Oli al Castell dels Templers de Lleida.

Els més petits esmorzen pa amb oli a l’escola. Presentació de la Fira al Parc Temàtic de l’Oli.
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El ButlletíFira de l’Oli FIRA  
DE L’OLI

Agermanament entre la Fira de l’Oli i la Ruta del Vi DO Costers Segre. Les pubilles i hereus de Catalunya van poder gaudir de la Fira. 

La consellera de Benestar Social, Neus Munté, durant la visita al 

certamen.
Demostració de cuina de l’Escola d’Hoteleria de Lleida. 

Tast de vins del Celler Clos Pons. 

Josep Maria “Xixo” Castaño va clausurar aquest any la Fira de l’Oli i 

les Garrigues. 
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El Butlletí EntitatsEnTITATs

Associació 
Grums  
L’any 1990 va nàixer a les Borges 
l’Associació de Pares i Joves Club Juve-
nil Rio, l’actual Club juvenil Grums, amb 
l’objectiu de crear un espai de lleure pels 
joves des de 6è de primària fins a l’ESO. 
Per aquest motiu ofereix activitats tots els 
diumenges i festius a la tarda a la sala de 
l’entitat, on s’hi pot trobar servei de bar, 
discoteca, zona de projeccions multimè-
dia, billar, futbolins i tennis de taula entre 
altres. L’entitat sociocultural, que compta 
amb una seixantena de socis joves, tam-
bé organitza mensualment cursos de ball 
de saló, tai-xi i aeròbic, a més de sopar 
i ball pels associats. L’Associació Grums 
compta també amb el suport de socis 
col·laboradors i patrocinadors i partici-
pa en activitats que transcendeixen de 
l’àmbit de la pròpia associació com són 
la participació amb una carrossa als Tres 
Tombs, els actes pro Marató de TV3 i al-
tres esdeveniments de caire solidari que 
s’organitzen a la població, a més de la 
commemoració de les principals festes de 
tradició catalana. n

Associació Gent 
Gran (casal) 
El Casal de Gent Gran de les Borges Blan-
ques, adscrit a la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del Departament de 
Benestar i Família, es va inaugurar l’any 
1975 i actualment té més de 2000 persones 
usuàries inscrites. És un equipament cívic 
destinat al col·lectiu de les persones grans i 
té com a finalitat promoure el seu benestar i 
la seva participació com a membres actius 
de la societat. Dins del marc del civisme com 
a eix vertebrador, ofereixen als usuaris serveis 
i activitats i col·laboren amb el teixit associatiu 
cedint a les entitats l’ús d’espais per fer ac-
tivitats de caire cívic i social. Al Casal hi té la 
seva seu social l’Associació de Gent Gran les 
Garrigues que ofereix als seus més de 700 
socis/sòcies diverses activitats lúdiques, fes-
tives, esportives i culturals. n

club motards 
Fot-li Gastoo
L’any 2004, i arran de la mort del company 
motard Eusebi, es funda a les Borges el Club 
de Motards Fot-li Gastoo, entitat formada per 
apassionats de la moto que periòdicament 
organitzen sortides i activitats relacionades 
amb tot aquest món. L’entitat compta amb 
45 socis tot i que els col·laboradors i parti-
cipants en les diferents propostes són uns 
90. El club rep el suport econòmic i les aju-
des, sobretot de material, dels comerciants 
i entitats de les Borges Blanques, a més de 
l’Ajuntament i del Consell Comarcal de les 
Garrigues. Entre les activitats més rellevants, 
destaca la Trobada de Motards, que aquest 
any arribarà a la desena edició. La iniciativa, 
que tindrà lloc la primera quinzena de juny, in-
clourà una sortida amb moto, un dinar popu-
lar amb paella i a la tarda country per tothom. 
El Club de Motards Fot-li Gastoo col·labora 
activament amb el Centre d’Iniciatives Soli-
dàries Àngel Olaran de Mollerussa i partici-
pa activament en altres iniciatives solidàries, 
com la recollida d’aliments que va tenir lloc 
l’any passat juntament amb nombrosos 
grups motards de l’estat. n

n	Carnestoltes a l’Associació Grums. n	Casal de la Gent Gran. n	Trobada motard a les Borges.  
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El ButlletíComarca LEs  
GARRIGUEs

El Consell Comarcal de les Garrigues va 
dedicar enguany el Dia de la comar-
ca a les dones garriguenques que han 
treballat i treballen en política municipal 
en un acte emmarcat en la Fira de l’Oli 
de les Garrigues celebrada al gener a les 
Borges Blanques. En l’acte, presidit per 
la consellera de Benestar Social i Famí-
lia, Neus Munté, es va homenatjar una 
quinzena d’alcaldesses, regidores i con-
selleres comarcals per la seva tasca de 
servei a la ciutadania.

L’11 de març va tenir lloc al Consell 
Comarcal l’acte territorial de presentació 
del 7è congrés Nacional de la Gent 
Gran de catalunya, que està previst 
que se celebri el proper 1 d’octubre al 
Bages. A l’acte van assistir més de tren-
ta representants de tots els casals de la 
gent gran de la comarca, tècnics del De-
partament de Benestar Social i Família, 
el president de la Comissió de Benestar 
Social del Consell i la coordinadora de 
Benestar Social del Consell Comarcal. 
Aquest congrés pretén obrir el debat so-
cial i perfilar la línia de treball que cal se-
guir per donar resposta a les necessitats 
a curt i mig termini de la gent gran.

I el 27 de març, l’Oficina Jove, junta-
ment amb l’àrea de promoció econò-

mica del Consell Comarcal i el Consorci 
Garrigues per al Desenvolupament del 
Territori, van organtitzar una jorna-
da d’emprenedoria i joventut amb 
l’objectiu de promocionar el producte 
de proximitat i, al mateix temps, pro-
moure l’esperit emprenedor dels joves 
a la comarca, a través d’un Networking 

n	Dia de la Comarca dedicat a les dones garriguenques. 

El Consell reivindica la seva tasca de servei a la ciutadania

RECONEixEmENT A LES dONES quE 
TREBALLEN EN POLíTiCA muNiCiPAL

entre empreses del sector turístic i de la 
restauració i empreses proveïdores de 
productes agroalimentaris. A la mateixa 
jornada es va fer entrega del 7è Premi 
Jove Emprenedor/a i el 1r Premi 
Idea (Idea Emprenedora=Idea de Nego-
ci), convocatòria a la qual es van presen-
tar un total de 29 candidatures. n
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Que un ajuntament que estava hipote-
cat per una gestió poc curosa dels seus 
recursos en el passat i caracteritzat per 
pretendre estirar més el braç que la 
mànega, sigui en l’actualitat objecte de 
descrèdit de part dels mateixos autors, 
ara sortosament a l’oposició, pel fet de 
reconduir amb èxit els desajustos que 
van generar, ens sembla simplement 
al·lucinant.

Dins del marc actual de dificultats i 
d’austeritat, el sol fet de mantenir el ni-
vell dels serveis municipals i de millorar-
los en molts aspectes fins i tot,  hauria 
d’estar altament valorat, sobretot per 
ells. Si a més resulta que les millores no 
signifiquen costos afegits pels ciutadans 
en forma de contribucions especials, 
per l’acondiciament dels carrers per 
exemple, amb la incorporació d’un cla-
vegueram nou, ni tampoc s’augmenta 
la pressió fiscal al contribuent mitjançant 
els tributs, doncs difícilment es pot exigir 
més en un context com l’actual.

Si a la vegada la imatge de la ciutat en 
queda enfortida, tant pel nou aspecte 
que se li ha volgut donar com pel res-
pecte que es demana a certes empre-
ses que a través de la seva actitud o 
activitat malmeten l’entorn ambiental i 
paisatgístic de la ciutat, aleshores tenim 
la quadratura perfecta del cercle. Ne-
cessitem d’una ciutat moderna, agra-
dable de visitar i amb un entorn patri-
monial protegit, en la que la qualitat de 
vida estigui protegida, tant per les ge-
neracions actuals com en el futur. Les 
Borges és l’únic que tenim i el que millor 
hem de cuidar!

 
Enric mir i Pifarré 

Alcalde de les Borges

Ja som a prop del final de la legislatu-
ra i el balanç de la gestió de creació de 
riquesa i ocupació a les Borges és ben 
trist.
El polígon industrial privat (el de Vaca-
roja) que l’alcalde Mir ens va dir el 2005 
(llavors regidor d’indústria) que tardaria 
un any encara no té ni un pam de sòl a 
disposició dels empresaris. Només ser-
veix perquè l’empresa a qui li van cedir 
els drets dels terrenys especuli.
El centre d’empreses innovadores que 
els vam deixar finançat i gairebé acabat 
és ocupat en un 5% de la seua capaci-
tat després que  l’equip de govern fixés 
uns preus de lloguer per damunt dels de 
mercat. L’avarícia els va fer perdre les 
empreses que ja estaven disposades a 
anar-hi i a ser un motor econòmic.
El centre històric i el seu comerç con-
tinua sense tenir cap pla específic per 
al seu impuls més enllà de dos accions 
puntuals mal divulgades que no han 
servit per gaire cosa.
El foment del turisme d’identitat i de l’oli, 
amb l’Espai Macià al capdavant, s’ha 
truncat. Hem passat de tenir una oficina 
de turisme compartida amb el Consell 
Comarcal a veure com els caps de se-
tmana el turisme d’oli és orfe de saber 
on ha d’anar. 
La Fira de l’Oli s’ha convertit amb una 
fira amb pocs estands d’oli i un munt 
de petits venedors ambulants que no 
aporten cap valor afegit ja que són els 
mateixos que els de les altres fires del 
voltant. Cada vegada tenim menys as-
sistents malgrat que es continuï unflant 
les xifres!
Massa passivitat i incompetència en un 
món competitiu!

Jordi Satorra marin
Portaveu d’ERC

El camí que cal Sense iniciativa 
econòmica

Aquest grup municipal ha  
declinat fer ús d’aquest espai.
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Un 2014 ple 
d’activitats

Un cop més des de la Comissió 
de Festes volem donar les gràcies 
a tota la població per participar ac-
tivament en les activitats que es-
tem duent a terme aquest any. Tal 
com ja saben, aquest 2014 vam 
apostar per una nova iniciativa, el 
Concert de l’Oli, després de veure 
l’èxit aconseguit i la gran partici-
pació per part de petits, joves i 
grans estem treballant per poder 
dur a terme un II Concert de l’Oli 
per l’any vinent. Durant el mes de 
febrer vam organitzar el Carnes-
toltes infantil i jove, on es va poder 
gaudir d’un grup d’animació per 
als més petits i d’una nit de Dj’s 
per als més joves, en un acte en 
què hi van participar prop de 400 
persones.

Actualment, estem preparant la 
revetlla de Sant Joan i la Festa 
Major del 2014, que aquest any 
tindrà lloc els dies 5, 6, 7, 8 i 9 de 
setembre.

També els volem informar que la 
Comissió de Festes, juntament 
amb la proposta d’un grup de 
joves de la població estem treba-
llant conjuntament per poder dur 
a terme un acte durant el mes de 
maig. Més endavant rebran més 
informació detallada sobre aquest 
esdeveniment.

Esperem poder trobar-nos tots en 
les activitats que es celebren a les 
Borges, ja que és important que 
tan petits, joves i grans participem 
en les tradicions del nostre poble 
i contribuïm a continuar fent-lo 
gran. Moltes gràcies a tots!

comissió de Festes de 
l’Ajuntament de les Borges 

Blanques

cOmISSIó DE FESTES

GRUPs  
mUnIcIPALs

L’actual equip de govern està duent a 
terme una de les accions de recupera-
ció del patrimoni històric i cultural més 
necessàries al nostre municipi: l’històric 
molí d’oli de Cal Gineret, a través del 
qual es podrà donar a conèixer la nos-
tra història més recent i ens permetrà 
millorar l’oferta d’atractius turístics de la 
capital. 

L’objectiu és donar un ús social a aquest 
equipament. Per això l’equip de Govern 
preveu plantejar una pregunta a la ciu-
tadania per saber què és el que volen 
que s’hi faci. Una primera proposta seria 
la d’acollir l’actual Museu Arqueològic. 
La segona opció seria utilitzar el recinte 
com a espai per a la memòria històrica, 
dotant-lo d’un arxiu fotogràfic que mos-
tri el pas del temps a la població. Per 
últim, el consistori contempla la possibi-
litat de destinar Cal Gineret a usos cul-
turals. No obstant, es vol ampliar l’oferta 
dels possibles usos d’aquest edifici do-
nant l’opció a tots els veïns i veïnes de 
les Borges d’aportar les seves idees per 
definir-ne la seva utilitat. 

Aquest equipament recordarà a les ge-
neracions futures com era el municipi 
i quins fets s’hi van viure. Des de l’any 
1913 fins al 1919, Cal Gineret era un 
col·legi privat de tipus catòlic ocupat per 
frares de l’orde de la Mercè. Al 1920, 
van agafar el relleu els frares caputxins, 
i Cal Gineret va passar a ser el que ac-
tualment seria el col·legi dels Frares, fins 
al 1927, quan es van instal·lar a l’edifici 
que ocupen avui en dia. L’antic molí 
també fou clau en la Guerra Civil, ja que 
anys més tard serviria com a refugi an-
tiaeri pels borgencs i borgenques. 

Francesc macià Fusté 
Portaveu dels IBB

Ras i curt: el desviament pressupostari 
en la construcció del canal Segarra-Ga-
rrigues ja és del 81%. 

Inicialment, aquesta obra pública va 
ser pressupostada en 1.069 milions 
d’euros, però resulta que pot acabar te-
nint un cost final de 1.928 milions o més.

Més dades: si a més ens fixem en la 
classificació de les inversions reals a les 
Garrigues que ens atorga el Govern de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014, 
podrem comprovar que, dels 7.655.579 
milions d’euros assignats, 5.900.009 es 
destinen a les obres del canal en detri-
ment d’altres inversions com ara l’hospital 
comarcal, la nova ubicació del CRAE de 
les Garrigues o l’arranjament de la nostra 
xarxa de carreteres i camins comarcals 
–per posar uns exemples- que s’haurien 
pogut finançar amb aquest 81% de des-
viament pressupostari. 

Si tot això ja és un desgavell, cal tenir 
en compte, a més, que l’actual Govern 
de la Generalitat (CiU) és coneixedor del 
resultat de l’informe del Consell Asses-
sor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS) sobre la viabilitat econòmica del 
canal -que ells mateixos van encomanar 
i que no volen fer públic-.

Senyors de CiU, volem transparència. 
Aquesta obra s’està enduent any rere 
any quasi la totalitat de les inversions 
reals a les Garrigues. Tenim el dret a 
saber com s’estan gastant els nostres 
diners, per això és necessària, i amb ur-
gència, una auditoria externa que revisi 
com s’han gestionat els recursos públics 
destinats al canal Segarra-Garrigues. 

Vosaltres mateixos: canal o forat negre?

Gerard cabezuelo Hospital 
Regidor no adscrit a l’Ajuntament de 

les Borges Blanques.

Canal o forat negre?La rehabilitació de 
Cal Gineret



Laura Echevarria, treballadora 
de banca de les Borges Blanques.
Amb Excom em puc connectar on vulgui i com 
vulgui. És el més cómode i pràctic. I, a més, estalvio!

Ens tens al teu costat.
Pots venir a veure’ns a les nostres oficines.

LES BORGES BLANQUES
Centre d'Empreses Innovadores
Av Francesc Macia s/n

LA GRANADELLA
"Centre Civic" Centre d'Empreses 
Vall d'en Roher, 9, Oficina-3

Comprova-ho!

973 87 00 00

Posa’t en contacte amb nosaltres.

info@excomcloud.cat www.excomcloud.cat
ELS DE L’INTERNET

Tarifa plana les 24 hores i sense límits.
Sense permanència i sense necessitat de línia 
telefònica ni quota de línia. Una connexió 
simètrica, permanent i de qualitat per a que 
disfrutis d’Internet.

Internet 
de la nova 
generació

T’oferim

Ara et podràs connectar 
siguis on siguis

Informa’t dels nostres packs de veu i dades.

Per a productes superiors no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.
Estarem encantats d’informar-te.

Pack INICI

La banda ampla per 
començar a Internet.
Tarifa plana de 0,5Mb 
amb connexió simètrica.
Sense permanència.

Quota d’alta: 90€. IVA no inclòs.

10 €Per 
només al mes

Pack CONNECTA

Connectat amb 
garanties.
Tarifa plana d’1Mb amb 
connexió simètrica.
Sense permanència.

Quota d’alta: 90€. IVA no inclòs.

20 €Per 
només al mes

Pack VEU

Parla amb qui vulguis i 
quan vulguis.
Trucades il·limitades a 
fixes nacionals i a mòbils 
per 0,14€/minut.

IVA no inclòs.

13 €Per 
només al mes


