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Molt bon Nadal i feliç
2014 a tots els amics i
amigues de les Borges
Malgrat la complicada situació econòmica que pateixen moltes famílies,
comerços, empreses i les institucions
públiques, les Borges Blanques continua sent un poble viu, dinàmic i que
cada dia es reivindica amb més força,
reclamant allí on calgui l’espai de protagonisme i notorietat que per potencial, per història i per voluntat li pertoca. Aquest Nadal, tindrem moltes
activitats que ens permetran retrobarnos i compartir bons moments amb
amics, veïns i algunes de les persones
que més estimem, alhora que celebrem i vivim una de les tradicions que
més il·lusions i emocions desperten.
Gràcies sobretot a la comprensió i
els esforços de la ciutadania, dels treballadors municipals, dels regidors i
de les empreses proveïdores, aquest
Ajuntament està sanejant les arques
públiques i reduint els seus nivells
de deute i la pressió fiscal als contri-

buents, per poder afrontar amb majors
garanties tots els reptes de futur que
vindran. Aquesta lluita per evitar que
els ciutadans paguin els plats trencats
de la mala gestió econòmica que s’ha
dut a terme en moltes administracions,
té un clar exemple en aquest butlletí,
que no costa ni un euro a la ciutadania,
gràcies a la publicitat i a una subvenció
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

L’aposta per la Fira que ens
obre al món
De mica en mica, el nostre poble va
millorant el seu aspecte, i tot i que segur que encara queda molta feina per
fer i que mai es pot acontentar a tothom, en aquesta mateixa publicació
hi ha nombrosos exemples de les moltes activitats i actuacions que s’estan
duent a terme a la Capital Verge Extra.
A més de trobar-hi un resum de
tots els fets i notícies destacades

d’aquests darrers mesos, aquest
número també inclou un ampli reportatge sobre la propera Fira de
l’Oli i alguns dels seus aspectes
més destacats. Gràcies al ressò i a
la nova imatge de la Fira, les Borges
i el conjunt de la comarca són avui
encara més valorades. Els nostres
productes agroalimentaris de qualitat, els nostres atractius comercials i
els meravellosos paisatges de pedra
seca estan començant a despertar
l’interès dels turistes per conèixer i
gaudir del nostre entorn i de les diferents activitats i tradicions que s’hi
poden celebrar.
Així que cal que esperem l’arribada
d’aquest nou any 2014 que es a punt
de començar i que ha de servir per
impulsar la vila de les Borges, les
Garrigues i el conjunt de Catalunya.
Moltes gràcies i bones festes a totes
i a tots!
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El darrer Ple ha debatut l’informe de l’auditoria de gestió i comptable

L’Ajuntament, obligat a pagar pel
solar de l’antiga Caserna

n Imatge de la darrera sessió plenària on l’auditor va presentar les seves conclusions.

El consistori, complint una promesa electoral, ha efectuat l’auditoria de gestió i comptable de l’Ajuntament per a l’exercici 20072010. Entre les anomalies detectades en
destaca el litigi que van emprendre dos
representants d’ERC arran de la compra del solar de l’antiga caserna de
la Guardià Civil contra el mateix Ajuntament (governat per CIU i els IBB durant el
període 2003-2007), buscant defectes de
procediment i impugnant el conveni redactat, el qual era imprescindible per a poder
escripturar la propietat del solar en benefici
del municipi, ja que l’Ajuntament no dispo-

sava dels recursos necessaris per adquirirlo, en haver de fer front a deutes trobats
l’any 2003, alguns dels quals ni constaven
en els comptes municipals.

La sentència
La sentència va donar la raó a l’Ajuntament
en primera instància, però el govern entrant
d’ERC l’any 2007 va fer canviar l’advocat
a qui havia donat la raó la justícia. En no estar defensat degudament, el consistori va
perdre el litigi i se li va imposar restituir
el valor del solar al promotor des de les
arques municipals, és a dir, els 365.000

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

euros que l’Ajuntament s’havia estalviat en
origen. Després de diferents recursos, la
darrera sentència obliga a fer efectiu
el pagament a l’empresa, afegint-hi els
interessos per la demora de pagament. No
obstant, actualment l’Ajuntament no disposa de recursos per eixugar aquest deute
heretat. Per aquest motiu el consistori veu
com a única solució factible contractar un
préstec bancari, amortitzable en els anys,
que malauradament hauran de suportar
entre tots els borgencs ja que el jutge obliga a l’Ajuntament a contemplar el pagament als pressupostos municipals. n

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

LÀPIDES, ACCESSORIS, CORONES

INDUSTRIAL, DECORATIVA,
ARMARIS, CUINES
Tel. 625 54 09 56 - 653 67 65 25
Email: fusteria_viladegut@hotmail.com
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TREBALLEM AMB TOTES LES COMPANYIES DE DECESSOS
Representació a les Borges

FUSTERIA VILADEGUT
TEL. 24H.
625 540 956 / 973 33 72 85
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Es congelen taxes i ordenances fiscals

Uns pressupostos a l’alçada de
la delicada situació econòmica
Tenint en compte l’actual situació
d’incertesa de l’activitat econòmica,
amb una important disminució dels ingressos, i establint com a prioritat no
demanar més esforç fiscal als borgencs
a través de les taxes i els impostos locals, l’Ajuntament ha congelat les ordenances fiscals a excepció de la tarifa
d’aigua, que es veurà incrementada un
màxim d’un 5 %, molt per sota de la petició de l’empresa concessionària. Pel
que fa al capítol de despesa, el consistori ha hagut d’incorporar els forts increments de tarifa elèctrica, que no obstant
està sent objecte de revisió de part dels
tècnics municipals per abaratir el cost
energètic total del municipi.

=
Ordenances municipals

+
Serveis municipals

AUGMENT
DEL PRESSUPOST
10% en seguretat
pública
10% en acció social
4% en promoció
de l'esport
17% en equipaments esportius
12% en
comerç i Fira

Despesa financera

600% en turisme

Equipaments
D’altra banda, ha incorporat el funcionament de dos equipaments esportius nous,
la segona piscina d’estiu, dissenyada especialment per als joves i els més petits,
cosa que suposa un cost de funcionament
i manteniment més elevat del recinte lúdic,
i el pavelló nou, concebut per la pràctica
del tennis taula, esport en el què les Borges és un refent nacional.
A nivell financer l’Ajuntament continua
reduint endeutament municipal per ter-

n Els elements més destacats del presupost per al 2014.

cer any consecutiu, rebaixant pòlisses a
curt termini i amortitzant préstecs bancaris, fet que avala la gestió fins ara duta
a terme i aporta més solidesa i més solvència econòmica.
Per últim, esmentar la celebració de
la Fira de l’Oli, cada vegada més lluïda i amb més notorietat, mitjançant

l’organització de presentacions molt
dignes arreu del indrets més rellevants
de Lleida, com el Castell dels Templers
i les institucions i alguns dels llocs amb
més projecció de Barcelona, Andorra la
Vella, mentre ara estem a punt d’enfilar
els preparatius finals de l’anada a
Brussel·les. n
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Impuls a l’oferta turística i patrimonial del municipi

Rehabilitació de l’antic
molí d’oli de Cal Gineret

n Cal Gineret és un dels 60 molins que antigament treballaven a la capital de les Garrigues.

Dins del nou pla de dinamització turístic, cultural i patrimonial que ha impulsat
la regidoria de Cultura de les Borges
compta amb especial rellevància la rehabilització del molí d’oli de Cal Gineret, una construcció de finals del segle
XIX que va ser utilitzada pels veïns de
les Borges com a refugi antiaeri durant
la Guerra Civil. Els treballs, que van començar la primera setmana de novembre, consisteixen en la pavimentació de
tot l’espai de la coberta i en la recuperació de les voltes de pedra existents i
dels dotze lluernaris dels cubs d’oli per
mantenir la il·luminació i la ventilació de
l’espai interior. Segons el regidor de Cul-

6|

Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat

tura, Francesc Macià, Cal Gineret, “és
un tresor històric del municipi que ens
serveix de recordatori de la nostra història més recent”. Macià també explica
que “aquest espai és un dels gran atractius d’aquest pla municipal de dinamització turística que pretén unir i donar a
conèixer tot el patrimoni de les Borges”.
Aquest impuls a l’oferta cultural de la capital de les Garrigues es complementa
amb altres accions dutes a terme en
matèria de promoció turística, com la integració de l’Espai Macià a la xarxa del
Carnet Jove i a la Ruta del Vi Costers del
Segre, i altres projectes que es preparen, com el planter de guies locals. n

Les BorgesTV
estrena les
emissions en
directe

Coincidint amb el primer aniversari de
la seva fundació, el canal de televisió
online de les Borges, Les BorgesTV,
estrenarà el proper 17 de gener les
seves emissions en directe oferint la
retransmissió de l’acte inaugural de la
Fira de l’Oli de les Borges. El mateix
dia a les set de les tarda, l’equip de voluntaris que formen el canal informatiu
duran a terme la presentació oficial de
Les BorgesTV, un acte que tindrà lloc
a l’Espai Comercial de la Fira de l’Oli
i on es donarà a conèixer el projecte,
els objectius i algunes de les activitats
més rellevants de la televisió online. Per
aquest motiu l’equip de Les BorgesTV
estan ultimant els detalls d’aquest esdeveniment que marcarà un abans i un
després en la història d’aquest nou canal que setmanalment ofereix informació dels principals esdeveniments que
tenen lloc a les Borges i a la resta de la
comarca. n

Benestar social

REGIDORIA
DE Benestar
Social
i Familia
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Les Borges recull
4.500€ per La Marató

Més de 30 entitats s’han volcat novament amb La Marató de TV3, organitzant al llarg del mes de desembre més
d’una quinzena d’actes per recaptar
diners en benefici de la investigació de
les malalties neurodegeneratives. Les
propostes, entre les què destaca el tradicional Festival d’Entitats, han fet arribar la xifra de donacions als 4.500€, a
l’espera de conèixer la recaptació dels
últims dies. Aquests diners es van aportar en directe a TV3, el mateix dia 15 de
desembre, a la mitja part del ball. n

Emotiu homenatge a
27 nous octogenaris
Una càlida festa en honor als padrins i
padrines que el 2013 han complert 80
anys va aconseguir emocionar als 27
protagonistes i als 600 assistents a la 4a
festa promoguda des de l’Ajuntament
(anteriorment ho feia el Casal a través
del Departament de Benestar Social)
dedicada als octogenaris de les Borges. L’acte, que va tenir lloc el passat
17 de novembre al Pavelló de l’Oli. n

Taller per incloure les musulmanes a la vida local

Integració social a
través del voluntariat

n Voluntàries musulmanes i integrants de l’Associació de dones La Rosada van confeccionar el berenar pel Festival d’Entitats.

Des de fa dos mesos la regidoria de
Benestar Social i Família coordina una
activitat d’integració social de les persones immigrants a través del voluntariat,
amb un únic objectiu: aconseguir que
les dones nouvingudes puguin ser autosuficients i no necessitin l’ajuda d’altres
familiars en el seu dia a dia al municipi.
L’activitat, que va començar amb cinc
participants, ja sobrepassa actualment
la vintena de voluntàries musulmanes
que cada dimarts al matí es troben al
Centre Cívic i s’ajuden les unes a les
altres en diferents activitats, com cosir o tenir cura dels infants, alhora que
comparteixen una llengua comuna: el

català o bé el castellà. A partir del mes
de gener totes elles podran prendre part
en les classes de català i d’informàtica
que impulsarà la regidoria. No obstant,
algunes de les participants que ja s’han
integrat suficientment en la vida social
del municipi participen activament en xerrades i activitats, com en la lectura del
manifest institucional del Dia Internacional de la Violència Contra les Dones, que
va comptar amb l’assistència de dones
musulmanes, i en el Festival d’Entitats de
la Marató de TV3, on un grup de voluntàries va confeccionar el berenar solidari
juntament amb l’Associació de Dones la
Rosada de les Borges, entre d’altres. n
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Amb la col·laboració de les entitats i associacions

Les Borges posa en
marxa el Pla Educatiu

n Representants d’entitats, associacions locals, i personalitats polítiques, a la signatura del Pla
Educatiu d’Entorn.

El passat 11 de novembre l’Ajuntament
i el departament d’Ensenyament de la
Generalitat van signar el conveni que posava en marxa el Pla Educatiu d’Entorn
a les Borges, una iniciativa que vol aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i
promoure la cohesió social a través de
la implicació del teixit associatiu municipal. Per aquest motiu, a l’acte també
hi van assistir els representants dels sis
centres educatius de la població -les
dos escoles (Joan XXIII i Mare de Déu
de Montserrat) i les seves llars d’infants,
l’INS Josep Vallverdú i l’Escola de Capacitació Agrària- a més dels representants
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d’entitats locals, com l’associació Grums
i el Grup de Teatre Nissaga, i d’ens municipals i comarcals, entre ells la biblioteca Marquès d’Olivart i l’Oficina Jove
de les Garrigues. Tots ells van mostrar el
seu compromís en formar part d’aquest
projecte que es preveu que s’implanti al
municipi al setembre del 2014, coincidint
amb l’inici del curs escolar. No obstant,
i per tal de planificar el pla d’actuació i
conèixer quines són les iniciatives que
es consideren prioritàries, tots els agents
implicats es reuniran al gener, quan concretaran programes, establiran comissions i formaran grups de treball. n

La Borrassa adapta
els seus horaris a
nous públics
El Centre TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) La Borrassa, ubicat
al Casal Marino, ha acollit enguany una
vintena de cursos gratuïts impulsats per
les regidories d’Educació i Joventut, de
Benestar Social i Família i de Promoció
Econòmica, relacionats amb les tecnologies de la informació. S’han impartit
cursets de diferents nivells d’informàtica,
classes sobre l’ús de xarxes socials i
sessions de formació dirigides a entitats
i associacions, comerciants i empresaris per aprendre a utilitzar el CliCportal.
Aquest projecte és un portal gratuït al
web de l’Ajuntament on les entitats, associacions i empreses poden mostrar
les seves activitats, productes i serveis,
enllaçant-hi la seva pròpia pàgina web o
ajudant a crear-la si no la tenen. Donada
l’elevada demanda d’aquests cursets,
l’Ajuntament ha adaptat els horaris de
La Borrassa fent-los més flexibles amb
l’objectiu de facilitar l’assistència als cursos a gent que fins ara no n’havia pogut gaudir, majoritàriament per horaris
de feina. El centre TIC ha passat d’obrir
només als matins a fer-ho també durant
els dimecres i els divendres, quan obre
de les 20.00h. a les 22.30h. i de 18.00
a 22.30 h., respectivament. Els dimarts i
els dijous, l’horari és l’habitual, de 09.00
a 13.00 h., mentre que el dissabte el
centre tanca a les 14.00 h. n

Promoció
econòmica

REGIDORIA
DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
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El Mercat de
Segona Mà es
consolida

La crisi econòmica i la possibilitat de
donar una segona vida a molts dels
productes i estris que ja no ens són
útils van ser els motius per tirar endavant el Mercat de Segona Mà de les
Borges, una iniciativa de la regidoria
de Promoció Econòmica que té lloc
el primer dissabte de cada mes al carrer Nou per tal de potenciar el comerç
de la ciutat amb un element més de
dinamització, posant en valor un dels
carrers del casc antic, com és el cas
d’aquest carrer.
La celebració del Mercat de Segona Mà ha anat guanyant públic
i participants fins arribar als 13 actuals estands de veïns de les Borges
i comarca que ofereixen productes en
bon estat com roba, joguines, llibres,
material per nadons i estris diversos
que ja no utilitzen i dels quals se’n volen desprendre però que en canvi poden ser útils a d’altra gent. n

La 2a edició inclourà diferents tipus d’ocells

La Fira de Mascotes
Borges s’amplia a altres
animals de companyia

n El concurs de bellesa canina va ser un dels principals atractius d’aquest esdeveniment.

La I Fira Mascotes Borges va tancar
amb unes dades molt positives: centenars de visitants al llarg de tot el
matí, més de 150 esmorzars despatxats, gairebé 60 gossos participants
al concurs de bellesa canina i 10 parades amb tot tipus de productes per
conèixer i tenir una millor cura dels
animals de companyia. Per aquest
motiu, les empreses organitzadores i
la regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament s’han mostrat molt
optimistes de cara a la propera edició,

una cita que “ja està garantida”, asseguren. Per al 2014, el certamen preveu ampliar la seva superfície de celebració i obrir-se a d’altres d’animals
de companyia, de manera que ara per
ara es garanteix la participació i exhibició de diferents tipus d’ocells. No obstant la Fira Mascotes Borges seguirà
comptant amb els dos grans reclams
que van fer que la seva primera edició
fos tot un èxit: el concurs de bellesa
canina i l’exhibició de doma clàssica
amb cavalls. n
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Nou pas de vianants elevat

Es completa la segOna
fase de les obres a
l’antiga N-240

n L’antiga N-240, una de les principals artèries circulatòries del municipi, llueix un nou aspecte.

Després de sis mesos d’actuacions,
l’Ajuntament va obrir al trànsit el passat
7 de desembre l’antiga carretera N-240
en el tram comprès entre el Terrall i el
Raval del Carme a l’alçada del carrer 11
de Setembre, on s’enllaça amb la primera fase de les obres. Aquest segon
tram, d’uns 600 metres de longitud,
també està finançat pel Ministeri de Foment, ja que l’actuació forma part de
les obres de millora dels trams urbans
de la xarxa de carreteres que van cedir
al municipi. El pressupost de l’actuació
és de 381.554 euros més IVA, amb els

de les Borges Blanques
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què s’ha fet la completa renovació dels
serveis, de la calçada i de les voreres,
que s’han reconstruït molt més amples i
amb mobiliari urbà.
Aquesta actuació també ha permès
habilitar un nou pas elevat de vianants
que enllaça directament el passeig del
Terrall amb el carrer la Bassa. El nou accés dóna una visió més uniforme de la
zona, ja que està construït amb el mateix empedrat de llambordes que el carrer la Bassa, i garanteix una millor seguretat als vianants, ja que els vehicles es
veuen obligats a disminuir la velocitat. n

El carrer la
Bassa mostra la
seva nova cara

Veïns, comerciants i visitants del municipi poden gaudir aquestes festes
nadalenques del nou aspecte del
carrer la Bassa, que compta amb un
nou paviment i noves voreres, que
es diferencien de la calçada pel tipus
de rajola amb què estan fetes, ja que
s’ha eliminat l’alçada que tradicionalment separava la via dels vehicles i la
dels vianants. El nou aspecte d’aquest
carrer, un dels eixos comercials de les
Borges, ha estat possible després de
l’acord al què van arribar Ajuntament i
els comerciants de la zona per aplaçar
les obres, previstes per l’estiu, a mitjans de setembre. Els treballs, que han
tingut un cost aproximat de 50.000
euros, inclosos dins el Pla de Barris
i finançats al 75% per la Generalitat,
també han inclòs el canvi del col·lector
del sanejament. Amb tot l’actuació ha
permès solucionar un greu problema
de seguretat per als borgencs, ja que
l’empedrat del carrer, un dels que rep
més afluència de vianants, estava molt
malmès. n
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L’equipament acollirà els primers partits a primers de febrer

El nou Centre de Tecnificació de
Tennis Taula, a punt per estrenaR
El Centre de Tecnificació de Tennis
Taula ja està gairebé del tot llest per la
seva obertura, prevista per mitjans de
febrer, quan els equips que integren el
Club Tennis Taula Borges es traslladaran al nou equipament de manera definitiva. La construcció de l’edifici d’alt
rendiment esportiu, ubicat al xamfrà de
l’Avinguda Francesc Macià amb el carrer
Maria Codina, ja han quedat acabats i
només queda pendent la instal·lació de
la il·luminació, amb un sistema de tecnologia LED que permetrà la regulació
de la intensitat lumínica amb un estalvi
energètic important, i la instal·lació del
sistema de calefacció a la pista. Pel que
fa a l’interior, l’edifici compta amb dos
zones diferenciades. L’esportiva, formada per una pista de 705 m² amb cabuda
per a 12 taules reglamentàries de manera simultània i amb graderies mòbils
amb capacitat per a 55 persones, i la
zona de serveis, on s’hi ubiquen la recepció, els banys i la zona de vestidors.
L’acondicionament exterior compta amb
una característica singular: la instal·lació
de vidre U-glas a la cara Nord, el que
proporcionarà molta claror a la zona poliesportiva. També s’ha adequat l’exterior
del recinte, amb la plantació de diversos

n El nou equipament, al servei dels esportistes després de gairebé un any d’obres.

arbres i plantes i la instal·lació de mobiliari urbà. A més de tots els partits de la
base i del primer equip del CTT Borges,
el nou equipament esportiu també podrà acollir la pràctica d’altres esports,
així com partits de competicions internacionals, ja que durant el febrer s’hi
instal·larà el nou paviment tècnic que
compleix els requisits establerts per la
Federació Internacional de Tennis Taula.
En aquest sentit, està previst que a mi-

tjans de febrer s’hi celebri el Campionat
de Catalunya de Tennis Taula amb persones discapacitades, que comptarà
amb uns 300 esportistes participants.
La construcció del Centre de Tecnificació de Tennis Taula ha comptat amb
un pressupost de 429.860,67 euros, que
assumiran el Consell Català de l’Esport,
la Diputació de Lleida i el Consejo Superior de Deportes, sense que impliqui cap
cost per l’Ajuntament de les Borges. n

Ajuntament de les Borges Blanques
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regidora de GOVERNACIÓ

“No pretenem fer grans
obres sinó petites actuacions
que influeixin en la vida
dels ciutadans”

Quines són les novetats de la
regidoria de Governació durant
la legislatura?
La regidoria de Governació és molt àmplia i moltes vegades col·labora amb
la d’Urbanisme. No obstant, hem fet
actuacions molt concretes com la renovació del servei policial, i l’adquisició
d’una màquina per netejar carrers, el
que suposa un estalvi a nivell de personal. També s’han fet actuacions en
matèria de sanejament, d’adequació
de locals, senyalització de passos de
vianants, enllumenar rotondes...coses
del dia a dia per facilitar la vida a la gent.

És important el contacte amb
la gent?
Molt. La gent fa peticions contínuament, quan ens troba, o també a través
d’instàncies o de qualsevol dels molts
canals oberts per transmetre’ns quines
són les seves necessitats, cosa que
agraïm molt.
de les Borges Blanques
12 | Ajuntament
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Què aporta la recuperació del
servei de Policia Local a la nit?
Amb aquest equip de Govern, a més
de garantir la seguretat dels nostres
veïns, ara presten atenció als ciutadans
les 24 hores del dia els 365 dies de
l’any. Això garanteix un servei de proximitat, pensat per ajudar i fer més fàcil
la vida dels veïns de les Borges, ja que
els agents també fan tasques d’ajuda,
com l’acompanyament nocturn a les
farmàcies. A més, el fet de recuperar el
torn policial de nit incrementa la sensació de seguretat dels veïns i per tant, fa
que se’n vegi beneficiada la seva qualitat de vida.

Quines són les prioritats al capdavant de la regidoria?
Una de les més destacades és
l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Amb aquesta intenció hem
planificat les actuacions a l’hora de
fer obra nova. Al llarg de tot el tram

nou que s’ha construït al Raval del
Carme, ja s’han fet passos elevats i
s’ha adaptat. El pas de vianants del
carrer la Bassa i el Terrall, un dels que
compta amb més volum de gent del
municipi, també s’ha anivellat. D’altra
banda, també s’han dignificat les
entrades del municipi. Hem arreglat
l’Avinguda Santiago Rusiñol, l’entrada
a les Borges des d’Arbeca, i ara està
previst arreglar l’entrada des de Lleida. Tenim la intenció de recuperar
una antiga premsa i s’instal·larà a la
rotonda d’entrada, ja que som la Capital de l’Oli. Pel que fa a l’entrada des
de Tarragona, estem en negociacions
amb la Diputació per la carretera de
la Floresta. També preveiem enjardinar
la zona de l’Avinguda Francesc Macià, on està prevista una actuació per
reduir carretera i fer un passeig per a
vianants amb arbres per poder anar a
la piscina i al Centre de Tecnificació de
Tennis Taula.

Núria Palau
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A nivell de mobilitat, quines
actuacions s’han dut a terme?

També s’ha millorat la seguretat a les zones infantils...

Nosaltres fem un urbanisme humà, de
proximitat, pensat per fer més fàcil la
vida de les persones que viuen a les
Borges. Un exemple n’és l’actuació
que hem fet des del Terrall fins al Cap,
on a través de la petició de ciutadans
de certa edat, s’han instal·lat bancs per
seure-hi cada certs metres. Aprofitant
que ara no és moment de grans obres,
estem duent a terme petites actuacions
que influeixen molt directament en la
qualitat de vida dels ciutadans. Fins i
tot vam consultar als usuaris, la gent
gran que habitualment passa l’estona
al Terrall, sobre quins bancs els semblaven més adequats. Finalment els
vam col·locar al Terrall, unificant així
la zona, i els que vam treure d’allà els
vam reutilitzar i instal·lar a les voreres
del Raval del Carme, cap al CAP i cap
a la residència, on hi ha més afluència
de gent gran.

Sí, sobretot dels entorns escolars i del
centre sanitari, indrets on l’afluència
dels col·lectius més vulnerables (infants i gent gran), és més elevada.
Per això hem repintat tots els passos
de vianants i hem instal·lat senyalització específica que indica que es
tracta d’una zona on s’ha de disminuir la velocitat i on els vianants tenen
prioritat.

Les Borges compta des
d’aquesta legislatura amb més
aparcament gratuït?
Sí. Nosaltres vam crear noves places
gratuïtes al Terrall, davant la cooperativa La Borgenca. I també vam fer tota
l’anella del Terrall lliure de pagament.
Ara només queda de zona blava
les places del carrer la Bassa i de
la plaça, a petició dels comerciants,
perquè volen que es garanteixi la

mobilitat dels vehicles. A més, a
la plaça hem creat 4 noves places
d’aparcament de pagament. Pel que
fa als gratuïts, se n’han creat 20 més
al Raval del Carme, totes ubicades al
marge dret en direcció al CAP.

La regidoria també ha mostrat
la seva sensibilització amb els
animals de companyia...
El consistori va signar un conveni amb
una canera de la Conca de Barberà
on els portem els gossos abandonats
en cas que la Policia Local no pugui
localitzar el propietari del gos a través
del lector de xips.
No obstant, fem campanyes de
conscienciació cívica per la convivència de les persones amb els animals
de companyia. Per aquest motiu vam
repartir pales recollidores entre els
propietaris i es van instal·lar expenedors gratuïts de bosses de plàstic per
tota la població.
Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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a la N-240 i el
Reunió entre els alcaldes de la plataforma Prou morts
Reñé.
Joan
ió,
president de la Diputac

.
Campanya “Comerç Segur” als establiments de les Borges

Bibliocursa.
Promoció de la lectura entre els infants a través de la

pàlia
Participació de les empreses del CEI Borges a Munici

Celebració de la Festa de la Independència (versió beta)
i Fira Aficionàlia.

Inauguració de l’exposició de gravats de Roser Ripollès.

Ntra. Sra. de Montserrat, 8 · 973 14 01 95 / 973 14 27 11
25400 Les Borges Blanques (Lleida)
de les Borges Blanques
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Biblioteca
Projecte d’Acció Local Jocs Antics i Tradicionals a la
Marquès d’Olivart.

Actuació dels infants en benefici de La Marató de TV3.

Elaboració de panellets a la Llar d’Infants durant la Castanyada.

morts a la
Reunió dels alcaldes integrants de la Plataforma Prou
N-240 amb el conseller d’Interior, Santi Vila.

Sessió formativa ‘Joves emprenedors’ a l’INS Josep Vallverdú.

Obert.
Trobada entre els padrins voluntaris i els infants del Centre

Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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Espai Macià

L’Espai Macià, visita obligada
del món cultural i polític

n L’expresident Pasqual Maragall durant la visita a l’Espai Macià, acompanyat de la seva dona Diana Garrigosa.

El centre museogràfic dedicat a Francesc Macià ha comptat, des dels seus
inicis, amb el suport de personalitats
destacades que, amb la seva visita,
han mostrat l’interès del món cultural
i polític pel llegat de l’Avi Macià. Al llarg
d’aquests dos anys de vida, han passat
per l’equipament cultural els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Maragall; els diputats Salvador Milà,
Joan Puigcercós i Albert Batalla; el conseller d’Ocupació i Empresa, Francesc
Xavier Mena; el president de la Diputa-

de les Borges Blanques
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ció de Lleida, Joan Reñé, i els alcaldes
de Lleida i de Toluges, Àngel Ros i Joan
Caselles, respectivament. També han visitat el centre representants del món cultural com l’escriptor Josep Vallverdú, el
director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Josep Maria Solé i Sabaté; el president
de l’Orfeó Català de Mèxic, Arcadi Artís
Espriu, i Josep Mª Murià, membre de
la Academia Mexicana de la Historia.
D’entre tots ells cal destacar però la visita de Maria Teresa Peyri i Macià, néta
de l’Avi Macià.

Adhesió a la xarxa Carnet Jove
L’Espai ha realitzat importants accions de
promoció a través de l’adhesió a iniciatives com la integració dins la xarxa del
Carnet Jove, que permet als joves accedir a l’equipament cultural amb un 40%
en el preu de l’entrada, i l’adhesió de la
ciutat a la ‘Ruta del Vi Costers del Segre’.
L’Espai ha seguit incorporant noves adquisicions relacionades amb la figura de
Macià. La més recent, una col·lecció de
71 números de la revista “Horitzó”, publicat entre el 1932 i el 1936. n
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El certamen segueix creixent i amplia la seva projecció

Continua l’aposta per una
Fira de l’Oli de qualitat
Les Borges acollirà els propers 17, 18
i 19 de gener una nova edició de la
Fira de l’Oli i les Garrigues, una cita
que un any més tornarà a situar el
municipi en el punt de mira de la resta
del país. Les Borges, Capital de l’Oli,
tornarà a ser en aquesta 51ª edició del
certamen, centre d’atenció de totes
les mirades, aconseguint una major
difusió arreu de Catalunya a través
dels mitjans de comunicació, de les
xarxes socials i d’Internet, i sobretot,
d’un programa radiofònic de difusió
nacional.
Per donar a conèixer tot el potencial
i els principals atractius d’aquesta Fira
de l’Oli, durant els dies previs s’està
presentant l’esdeveniment en diferents espais emblemàtics vinculats
a l’oli i el territori, com el Castell dels
Templers, que acollirà l’acte el proper
9 de gener, i el Museu de l’Oli, el dia
13 de gener, o altres presentacions en
indrets destacats d’Andorra la Vella i
Barcelona, entre d’altres.
L’edició d’enguany ha ampliat fins a
6.363 el metres quadrats d’exposició,
repartits entre el Pavelló de l’Oli i el Pavelló Comercial. També s’ha guanyat
superfície al recinte exterior, amb la
incorporació de nous carrers com el

n El president Mas va inaugurar la passada edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les
Garrigues en un multitudinari acte que va comptar amb la presència de centenars de veïns.

T. 973 14 09 74
M. 626 30 67 63
arnipm@terra.es

Construccions París
Carrer Josep Irla, 4
25400 Les Borges Blanques (LLeida)

Ajuntament de les Borges Blanques
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n A dalt. L’Espai Gastronòmic acollirà els tastos de vi i demostracions gastronòmique. A baix. L’acord entre Catalunya Ràdio, el Patronat Fira les
Garrigues i la DOP les Garrigues va incloure una àmplia cobertura a la ràdio nacional. Xavier Trias, va rebre el premi “Cultura de l’Oli” de mans de
l’Ajuntament de les Borges durant un dels actes previs a l’edició 2013 del certamen.

Comerç, l’ampliació al carrer Indústria,
i al carrer Catalunya –incrementant
amb 100 metres lineals l’exposició- i
la instal·lació d’una nova carpa a la
plaça Europa que acollirà els àpats
populars i els concerts musicals pel
jovent organitzats per la Comissió de
Festes. Pel que fa la imatge del pavelló

de les Borges Blanques
18 | Ajuntament
www.lesborgesblanques.cat

Comercial, la Fira de l’Oli lluirà un nou
disseny basat en el color negre dels
estands i la moqueta verda en forma
d’oliva després de l’èxit que va tenir
aquest proposta durant la passada
edició firal. També serà novetat la distribució dels estands del recinte comercial, amb la incorporació d’un nou

espai de demostracions vinculades al
sector agroalimentari de qualitat que
se suma al que ja existeix al Pavelló
de l’Oli.
El certamen també acollirà diferents
actes d’agermanament, com el que tindrà lloc entre el Patronat Fira de les Garrigues i ‘La Ruta del Vi de Lleida’, que

Fira de l’Oli

FIRA
DE L’OLI

El Butlletí
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n A dalt. Els diferents estands de la Fira de l’Oli mostraran enguany una imatge uniforme, senzilla i elegant basada amb els colors negre i verd. A
baix. Ferran Adrià va donar suport a la Fira en la visita a la Boqueria. L’escriptor Josep Vallverdú, autor de la lletra de l’himne oficial de la comarca,
“Oliver de les Garrigues”, durant la darrera edició del certamen.

unirà productes típics de les Garrigues,
com són l’oli d’oliva verge extra i el vi
dels sis cellers garriguencs, que formen
part de la DO Costers del Segre.
Pel que fa a les novetats, destaca
l’emissió en directe d’alguns dels actes més rellevants de la Fira de l’Oli,
com l’acte inaugural, que emetrà la

televisió online local Les BorgesTV a
través d’internet. Per la seva part, el
públic assistent a la Fira ho podrà visionar a través de les tres pantalles
gegants ubicades als pavellons.
Per últim la Fira de l’Oli comptarà
amb la participació i col·laboració
desinteressada de nombroses entitats

i associacions locals i de la comarca,
que participaran en actes, demostracions, xerrades, exposicions, tallers i
presentacions de tot tipus de productes i activitats vinculats al territori i a la
cultura de l’oli que tant ens representa
i als que us demanem que, en la mesura del possible, hi participeu. n

Ajuntament de les Borges Blanques
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n Les integrants del Cor Eurídice.

n Cursa de l’Oli.

n Festa de Sant Cristòfol.

Cor
Eurídice

Club Atlètic
Borges

Amics de la
Font Vella

El Cor Eurídice es va fundar l’any 1993
amb la voluntat d’oferir als alumnes
més avantatjats i als exalumnes de
l’Escola Municipal de Música de les
Borges Blanques, la possibilitat de
formar un cor de cambra. Tot i que
en els seus inicis el Cor Eurídice era
un cor mixt, actualment el formen 14
persones i s’ha consolidat com a cor
femení.
La formació musical, dirigida per
Dolors Ricart, compta amb un repertori molt variat que inclou cant coral,
gospel, versions de pop i rock fins a
música del segle XX. Al llarg de l’any
el Cor Eurídice acostuma a oferir diferents actuacions arreu de Catalunya,
tant en solitari com amb altres formacions. n

El Club Atlètic Borges és una entitat esportiva creada l’any 2003 per una colla
d’amics amants de l’atletisme. Durant
el primer any de vida, el club incorpora
esportistes i es marca els objectiu més
immediats: formar un grup per realitzar
els entrenaments conjunts, marcar una
sèrie de circuits pel terme de les Borges i crear una cursa atlètica al municipi.
Aquest últim es va fer realitat el gener del
2004, quan aprofitant la Fira de l’Oli el
Club Atlètic Borges crea la I Cursa de
l’Oli, una cita consolidada al calendari
de curses lleidatà en el gener de 2014
celebrarà la seva 11a edició amb més
de 800 atletes inscrits. Des de llavors,
l’entitat s’ha anat fent gran -ara compta
amb més de 100 socis dels quals bona
part són menors de 30 anys- i diàriament
es dóna a conèixer arreu de Catalunya a
través de les diferents proves en les què
prenen part els seus corredors. n

Una quinzena de persones van fundar l’any 1985 els Amics de la Font
Vella, una agrupació que va nàixer
amb l’objectiu de recuperar un entorn
abandonat i una festa, la de Sant Cristòfol, que feia anys que s’havia deixat
de celebrar i que ara té lloc cada any
el dissabte més proper al 10 de juliol.
Actualment són cinc les persones que
formen els Amics de la Font Vella,
però en són moltes més les que poden gaudir d’aquest espai tan emblemàtic de les Borges gràcies a les tasques de manteniment d’aquest grup
que any rere any, s’ocupa de millorar
aquest indret en col·laboració amb
l’Ajuntament.
Entre altres treballs que s’hi han dut
a terme cal destacar la reforma i acondicionament dels focs per fer brasa, la
reconstrucció de la font i la reposició
de l’enllumenat. n

de les Borges Blanques
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El Consell promou iniciatives per facilitar l’accés a la feina

Impuls PER MILLORAR la formació
i l’ocupació dels joves
Les principals accions del Consell Comarcal en aquests darrers mesos han
estat orientades a millorar la formació i
l’accés del jovent al mercat laboral. En
aquest sentit, el 4 de novembre els 13
alumnes del projecte Fórmula Jove, impulsat per la direcció general de Joventut,
van iniciar les pràctiques a sis cooperatives agrícoles de la comarca. El programa, que per primera vegada s’implanta
a les Garrigues en col·laboració amb el
Consell Comarcal, l’Ajuntament de les
Borges i les cooperatives, està dirigit a
joves que van acabar els seus estudis
d’ESO, però que no van continuar estudiant i que no han trobat feina o que són
a l’atur.

Taula Comarcal de Joventut
Per altra banda, el 18 de novembre, va
tenir lloc la Taula Comarcal de Joventut,
a la qual van assistir els 24 regidors de joventut de la comarca, el conseller comarcal de joventut, Jordi Sarlé, i la coordinadora territorial de Joventut, Anna Feliu.
La Taula és l’encarregada de fer el diagnòstic, identificar les problemàtiques, establir les prioritats i elaborar les propostes
en matèria de joventut a la comarca.

n El projecte Fórmula Jove ha promogut que
13 aturats poguessin fer les pràctiques en
cooperatives de la comarca.

n Els integrants a la Taula Comarcal de
Joventut identifiquen les problemàtiques
dels joves de les Garrigues.

A més, el 30 de novembre, 18 joves
de les Garrigues van rebre els diplomes
del curs de Gestió administrativa i atenció al públic, del programa del SOC Joves per l’ocupació al Consell Comarcal.
L’objectiu del programa és promoure la
formació per millorar l’ocupabilitat, facili-

tar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu i va destinat a
persones joves d’entre 16 i 25 anys en
situació d’atur. El programa ha estat un
èxit ja que dels 20 joves que van iniciar la
formació, 18 l’han superat i, actualment,
10 estan treballant. n
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Un poble millor

Sobre la reforma de la
N-240 i altres

Mentre al Parlament de Catalunya les
forces polítiques catalanes intenten
estar a l’alçada dels transcendents
moments que viu el país, posant-se
d’acord en qüestions cabdals per al
nostre futur, aquí a les Borges la situació
no és la mateixa, ja que sembla evident
que als companys d’ERC no poden suportar estar sense governar enlloc, després d’haver-ho governat gairebé tot.

El grup d’ERC de les Borges es congratula que les obres de l’antiga N-240
al seu pas per l’intern de la població
s’hagin acabat. El motiu d’alegria és doble: primer, perquè es tractava d’un projecte que vam deixar aprovat l’anterior
legislatura i també amb el finançament
garantit amb més de 600.000 € gràcies
al conveni que vam firmar amb l’Estat
per fer-ho possible; segon, perquè les
obres s’han endarrerit tantíssim (sense
que ningú ho hagi entès) que el fet que
acabin és un motiu d’alegria per a tota
la ciutadania i sobretot per no prendre
mal (com ha passat en diversos casos).
Malgrat aquesta alegria perquè els projectes finançats quan ERC vam governar s’estan duent a terme (pavelló del
tenis taula, piscina mitjana, carrers comercials, centre d’empreses de noves
tecnologies, etc.) volem fer constar que
alguns canvis en l’antiga carretera no
ens han semblat escaients: hi ha diversos “queixals” a les voreres que han
escanyat l’accés a alguns carrers i pot
portar problemes greus de circulació ja
que tampoc s’han previst canvis en els
sentits; en alguns trams les voreres han
quedat amb rajoles irregulars; les clavegueres del tram del Raval de Carme no
s’ha substituït íntegrament; en el ferm
previ a l’asfaltatge s’ha combinat l’asfalt
amb el formigó i la terra compactada i
en cas de filtracions hi pot haver estovaments; s’ha reduït la zona del pàrquing
pel vehicle de la policia; i, sobretot, s’ha
canviat la zona d’aparcaments a la Raval provocant uns corba, en plena cruïlla, que pot ser molt conflictiva i perillosa.

Mentre a les Borges tenim un alcalde
completament diferent, que escolta i rep
a tothom, i un Equip de Govern que intenta sempre consensuar amb els veïns
i comerciants afectats les seves actuacions, el líder de l’Oposició continua fent
gala del seu estil superb, sentint-se moralment superior i que el porta a intentar
atribuir-se constantment tots els mèrits
de la magnífica tasca que duen a terme
els nostres tècnics, i alhora carregar durament contra la seva feina, si creu que
això els portarà beneficis electorals, encara que per fer-ho hagi de tergiversar la
realitat fins a límits increïbles.
Per sort, el temps acaba posant a tothom al seu lloc i avui ja és evident que
ni els seus propis caps polítics recolzen
aquest estil prepotent i que en lloc de
buscar l’acord en els grans temes del
municipi, o en aquells que contribueixen
a millorar el dia a dia de les persones,
només destil·la rancúnia, la crítica a tot
el que es fa i la voluntat de destruir els
seus adversaris. Amb tot, aquest equip
de govern no entrarà al seu joc i continuarà treballant cada dia per construir,
entre tots, un poble millor on puguin
créixer i viure els nostres fills i néts.
Francesc Mir Salvany
Portaveu de CiU
de les Borges Blanques
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Jordi Satorra Marin
Portaveu d’ERC

L’equip de govern ha donat l’opció de
poder escriure unes línies a la revista
de l’ajuntament.
Després de parlar-ho el nostre grup
polític, el PSC, ha optat no fer servir
aquest recurs per diferents raons:
- En moments com els que estem
vivint actualment no creiem oportú
fer ús d´un recurs municipal, el qual
recau directament als ciutadans de
les Borges.
- Qui vulgui fer un butlletí que se’l pagui ell.
- Per sort, disposem de mitjans de
comunicació, com pot ser els diaris
locals, comarcals... per poder assabentar a la gent del poble
Per tant agraïm que se´ns informi
que s´emet un butlletí, però no trobem coherent que en uns moments
de dificultat econòmica i d´augment
d´impostos, l´Ajuntament gasti diners
en un butlletí quan existeixen mitjans
suficients per a fer aquesta tasca. Bé,
tot és qüestió de prioritats, polítiques
d´ocupació o butlletí.
PSC Les BORGES
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COMISSIÓ DE FESTES

Un exemple a seguir

Per a tranquil·litat
de tots

Aquests darrers dies hem assistit a
l’escenificació d’un acord històric, que
pot canviar a millor el futur d’aquest
país. La generositat mostrada pels líders nacionals de les formacions que ho
han fet possible constitueix un veritable
exemple a seguir per part de la majoria
de representants polítics locals. Els partits catalans han sabut respondre a les
reiterades peticions del seu poble, en el
sentit de fer alguna cosa per a trencar
aquest marc de relacions actual que
tant ens limita.

No serem els de la CUP els qui ens
queixarem per haver auditat l’anterior
equip de govern (ERC i PSC), de fet,
era una proposta electoral amb la
que vàrem concórrer a les passades
eleccions municipals. De forma sistemàtica, CIU i IBB, cada vegada que
governen al consistori, realitzen una
auditoria als “anteriors”, i fins aquí tot
normal. El que passa és que aquesta
dèria no compartida per ERC i PSC
ens deixa un període mai auditat. Parlem de l’etapa en que la Sra. Benet i
el Sr. Macià es repartiren l’Ajuntament.
Època convulsa en la qual –si recordeu-, diferents projectes urbanístics
van ser objecte de polèmica i fins hi
tot algun d’ells arribà als tribunals,
en concret el cas de la “Constructora Riera” amb la “TURBIA PERMUTA/
PELOTAZO URBANISTICO” (segons
interlocutòria de 2010 redactada pel
Jutjat del Contenciós Administratiu nº
1 de Lleida) de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil.

Malauradament, encara massa regidors
encara estan dedicats a cultivar la seva
petita parcel·la, segurament enyorats
d’un poder del que havien gaudit en altres temps. Ells no han entès el que demanda ara la societat i les circumstàncies, esclaus d’una rancúnia constant i
diària, són incapaços d’aprendre la lliçó
de sentit d’estat a la que hem assistit
aquests dies, tant necessari en uns moments excepcionals com els que vivim.
Estem convençuts que la societat demana cada dia amb més fermesa que
els nostres polítics apartin la visceralitat i
el protagonisme personal de la seva acció diària, per poder construir els consensos que ara ens calen per a superar
amb èxit els importants reptes de futur
col·lectius que tenim plantejats. Els Independents de les Borges considerem
que qui no sigui capaç de fer-ho, no ha
de tenir cap mena de representativitat
política.
Francesc Macià Fusté
Portaveu dels IBB

Que ningú s’ofengui, però a criteri de
la CUP si hi ha un període de gestió
municipal al nostre poble digne de ser
revisat, i és aquest. Esperem que les
mateixes motivacions en matèria de
transparència municipal que han dut a
l’actual equip de govern a auditar els
comptes d’ERC i PSC siguin les mateixes a l’hora de voler auditar la gestió de l’antiga alcaldessa de CIU. Per
a tranquil·litat de tots...
Gerard Cabezuelo Hospital
Portaveu de la CUP

Us desitgem
bon Nadal i
un feliç 2014
a tots
Les festes de Nadal s’apropen i un any
més la Comissió de Festes està treballant de valent en la preparació dels diversos actes que és duran a terme a Les
Borges.
Per a poder celebrar el cap d’any aquest
cop ens acompanyaran dos grups que
ens faran ballar i gaudir de valent. A partir de la 1 de la matinada fins les 4 tindrem el grup Quartz a partir de les 4 fins
ben entrada la nit podrem ballar amb el
grup de versions Tapeo Sound System.
L’entrada serà gratuïta i les persones
que vulguin reservar taula per al ball de
nit ho podran fer a l’oficina de recaptació
de l’ajuntament o als balls del diumenge.
Nens i nenes, un cop més els Reis Mags
d’Orient arriben a les Borges carregats
de regals per a tothom. Aquest any ja
ens han anunciat que arribaran a les 6
de la tarda amb tren, per tant, us esperem a tots a l’estació de trens amb les
cartes preparades.
Per acabar us volem informar que la Comissió de Festes, en motiu de la Fira de
l’Oli, està treballant en l’elaboració del 1r
Fira Rock que és celebrarà el dissabte
de Fira, 18 de gener. Més endavant us
detallarem el programa complert.
Només ens falta desitjar-vos un bon Nadal amb aquest poema de Miquel Martí
i Pol.
Quan bé Nadal fem el pessebre amb
rius, muntanyes de colors, el caganer,
l’estrella, l’àngel, el nen, la mare i els pastorets, cantem cançons i mengem neules, també torrons i altres llamins, i per
arrodonir les festes que omplen de joia
grans i nins ens aboquem a les finestres
a esperar els Reis que van venint.
Comissió de Festes de l’Ajuntament
de les Borges Blanques
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