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Més progrés i benestar
per als borgencs
L’actualitat d’aquest trimestre ens torna a donar bones mostres de la vitalitat i potencial que tenim a les Borges
Blanques. Així, els resultats del procés
participatiu del 9 de novembre, amb
2.841 vots registrats i un 90’35% de
dobles Sí, ens han situat com la capital de comarca lleidatana amb el
percentatge més alt i en una de les
més elevades de Catalunya. A més, la
campanya ens ha permès viure imatges inèdites a les Borges, com la de
veure els principals partits del Govern
i de l’Oposició un al costat de l’altre,
demanant expressar massivament el
desig de fer un nou i millor país on viure plegats.
A més, el concorregut homenatge
als octogenaris i la segona centenària
d’aquest any al municipi, exemplifiquen la qualitat de vida de que disposem aquí, que permet fer-se gran a la
població cada vegada amb més benestar. Una altra bona notícia ha arribat amb l’anunci de congelació dels
impostos i taxes municipals per l’any

vinent, que permetrà afrontar amb
majors garanties les dificultats econòmiques que encara pateixen un bon
nombre de famílies i comerços.
D’altra banda, la consolidació de les
noves fires i que la de l’Oli i les Garrigues s’ompli cada vegada més aviat,
també permeten projectar el poble i la
comarca amb més força i més lluny.
Igualment, el dinamisme de les entitats
i equipaments socials i culturals fa que
continuem gaudint d’una potent oferta

Els resultats
del 9N ens han
situat com la
capital lleidatana
amb l’índex més
alt de dobles Sí

de poble; com en l’àmbit esportiu, on
els nostres clubs i associacions gaudeixen d’uns moments molt bons, que
garanteixen l’oportunitat de practicar
un ampli ventall d’activitats esportives,
sense haver de marxar fora.
La major coordinació entre els cossos i forces de seguretat fan que tinguem un municipi més segur, amb índexs de fets delictius més baixos, i una
Policia Local més professionalitzada i
al servei de les persones. Seguint amb
la col·laboració institucional, també cal
destacar les inversions que les altres
administracions públiques estan fent a
les Borges, que ens ajuden a preparar millor als nostres joves i a gaudir de
nous i més eficients serveis i equipaments.
En definitiva, tot i que cal continuar
progressant i millorant altres aspectes
del nostre dia a dia, observant aquest
butlletí també és evident que avui els
habitants de les Borges disposem de
més elements per encarar amb major
optimisme els nous reptes de futur. n
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Els valors cadastrals de l’IBI, revisats un 20% a la baixa

Impostos i Taxes congelats pel 2015
L’equip de govern municipal ha plantejat una nova congelació d’impostos
i taxes per al pressupost vinent. Segons ha manifestat l’alcalde Enric Mir,
“per damunt de tot hem valorat el moment actual i hem volgut ser sensibles
a les dificultats de bon nombre de famílies i comerços de les Borges”.
Així, l’impost més important com és
la contribució urbana (IBI) tampoc es
veurà afectat l’any vinent, desprès de
revisar en un 20% a la baixa els valors
cadastrals ja en aquest 2014. Segons
Mir “els forts increments aprovats amb
anterioritat entre els anys 2007 i 2011,
entre un 15% i un 20% de mitjana anual,
ja van castigar prou els contribuents”.
L’objectiu dels actuals governants
és mantenir i seguir millorant el nivell
de serveis municipals, sense repercutir-ho econòmicament a la ciutadania. L’estalvi anual en la despesa
corrent aconseguit aquests darrers
exercicis, d’entre 400.000 i 500.000
euros de mitjana, permet compensar
increments significatius de la despesa
com han estat l’augment de l’IVA, que
l’Ajuntament no recupera, el descens
dels ingressos procedents dels tributs
que recapta l’Estat, i l’augment de la
despesa financera, per amortitzar i rebaixar el deute bancari.
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n Reunió recent de la
Junta de Govern Local

L’alcalde també ha volgut destacar “l’esforç efectuat per mantenir
els 60 dies com a data límit de pagament a proveïdors, tot i el volum

d’inversions executades, a diferència
d’èpoques passades on el termini de
pagament va arribar a ser d’entre 6 i
12 mesos”. n
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Important victòria del consistori

L’Ajuntament recupera
217.416,12€ pagats al banc

n Solar de l’antiga caserna de la Guardia Civil a les Borges Blanques.

Fruit de l’auditoria comptable i de gestió que es va encarregar en relació al
mandat anterior, el govern municipal
va presentar un recurs contra una entitat bancària pels elevats costos que
significava per les seves arques públiques la contractació d’una permuta
financera.
Aquesta operació efectuada per
l’equip de govern anterior, considerada
d’alt risc i per tant improcedent per a
un ajuntament al tenir vocació de servei

públic, suposava un greuge important
en quant a costos financers, que rondaven els 40.000 euros anuals.
L’alcalde Enric Mir ha considerat que
“una vegada depurades les responsabilitats jurídiques amb la sentència actual, seria hora de tenir les explicacions
dels responsables polítics que l’any
2008 van decidir tirar-ho endavant
sense aportar els informes preceptius
de l’Àrea d’Intervenció ni sotmetre-ho
al debat i aprovació del Ple”. n

Contractació
d’un crèdit de
250.000 euros
L’Ajuntament de les Borges
haurà de contractar un crèdit de
250.000 euros, per fer front a la
sentència per un recurs que van
interposar el mandat passat un
regidor d’ERC i l’anterior alcalde per l’adquisició del solar on
s’ubicava l’antiga caserna de la
Guardia Civil. Sense el recurs,
l’operació no hauria tingut cap
cost pels contribuents, ja que
ho assumia una promotora per
edificar-hi habitatges.
Els aleshores responsables
municipals van decidir suspendre la llicència d’obres, i la
promotora va demanar recuperar la inversió i la compensació pels danys ocasionats.
L’auto del jutge es limita a haver
d’indemnitzar el valor de compra
de la parcel·la, 365.000 euros,
però sense demorar-ne el pagament. La diferència de 115.000
euros està consignada gràcies
a l’estalvi pressupostari, pel que
s’ha hagut de disminuir el volum
d’inversions previstes per aquest
any 2014. n
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Concurs organitzat per Foment de les Tradicions Catalanes

Gisela Falcó,
escollida primera
Dama de Catalunya

n Gisela Falcó, en l’acte de proclamació com a 1a Dama de Catalunya

La jove de les Borges Gisela Falcó Vila
ha estat proclamada primera Dama
de Catalunya i Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2014 a Gandesa, on
va assistir amb l’Hereu de les Borges,
Eduard Gomes i l’Hereuet Jordi Vallès.
Falcó, pubilla de les Borges 2013, té
19 anys i estudia de segon de Biotecnologia.
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XVIè Festival de
Música de Tardor
D’altra banda, el 16 de novembre les
Borges va acollir la setzena edició del
Festival de Música de Tardor Orgues
de Ponent i del Pirineu, a l’Església
Parroquial. El concert va comptar amb
la baríton Beatriz Gimeno i l’organista
Esther Ciudad. n

Literatura, art
i donació de
documents a
l’Espai Macià
L’Espai Macià va acollir la presentació
del llibre de José Mª Murià “Per què
en sóc?”, on l’autor, fill d’exiliats catalans i nascut a Mèxic, parla de com
veu Catalunya i del seu sentiment independentista.
A més, la planta baixa va acollir
durant la segona quinzena d’octubre
l’exposició gratuïta “Els retrats pertorbats”, de l’artista de les Borges
Adam del Desert, organitzada per
ARTS25400. La mostra, formada
per tretze quadres, reflexionava sobre el retrat, la imatge del model i
de l’artista a través de referències literàries centrades en Ausiàs March i
Oscar Wilde.
D’altra banda, una família borgenca acaba de donar 104 documents
històrics vinculats a l’expresident,
la majoria inèdits, a l’Espai Macià.
Destaquen l’acta fundacional de escoles republicanes; el llistat dels 600
electors que l’any 1915 van anar a
Madrid a portar la seva acta de Diputat; diaris i revistes amb reportatges
de les visites de Macià; cartells dels
seus mítings a les Borges; postals
catalanistes dels anys 20 als 30; i correspondència del Centre Demòcrata
i Republicà. n

Benestar social

REGIDORIA
DE Benestar
Social
i Familia
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Col·laboracions
per prevenir
el Càncer, la diabetis
i la grip
En motiu de la Setmana Catalana de
la Prevenció del Càncer les Borges va
acollir l’espectacle infantil “Menja fruita”, dirigit a 122 infants de 4 i 5 anys
i les seves famílies, que també van
elaborar el seu propi esmorzar saludable a base de brotxetes de fruita,
per sensibilitzar-los de la importància
de menjar-ne.
A més, l’Associació de Diabètics
de Lleida i la Subdelegació de
les Borges, amb col·laboració de
l’Ajuntament, van donar informació
davant del Centre Cívic en motiu del
Dia Mundial de la Diabetis, oferint
productes per a diabètics, fent diversos controls de glucosa i tensió
arterial, a més d’una xerrada amb el
Col·legi de Farmacèutics sobre el bon
ús dels medicaments.
D’altra banda, durant el mes de
novembre es va dur a terme la campanya de vacunació contra la grip
al CAP de les Borges. Anava especialment adreçada als majors de 60
anys, malalts crònics, residents en
centres de gent gran o en institucions
tancades, dones embarassades,
cuidadors de persones amb risc de
complicacions, treballadors sanitaris i
de serveis essencials. n

Diada molt emotiva, amb ball obert a tota la població

Homenatge als octogenaris
i actes contra la violència
de gènere

n L’homenatge als octogenaris del 2014 a les Borges Blanques

L’Ajuntament de les Borges Blanques
va homenatjar als seus padrins i padrines que enguany complien 80 anys,
fent-los entrega d’una medalla i un diploma commemoratiu. A l’acte hi van
assistir prop de 500 persones, entre
amics i familiars.
D’altra banda, una cinquantena de
persones va assistir a la lectura del
manifest del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència envers
les dones, a l’Ajuntament, amb la
col·laboració del Consell Comarcal,
l’Associació de Dones i la Biblioteca. A

més, la companyia de comèdies Crisi
Perpètua va representar l’obra Femení
Plural, de Fina Morella, al Pavelló de
l’Oli, per commemorar aquest dia.

Acord per a la integració lingüística
A més, l’Ajuntament i el Consorci per
a la Normalització Lingüística han
signat un acord de col·laboració per
promoure el programa Voluntariat per
la llengua. Així s’integrarà lingüísticament, gràcies a tertúlies on participaran voluntàries musulmanes. n
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La festa es va arrodonir amb la victòria del Sènior A Masculí

CB Borges-Garrigues
presenta 8 equips per la
temporada 2014-2015

n Presentació dels 8 equips del Club Bàsquet Borges-Garrigues.

El pavelló Francesc Macià es va omplir
per la presentació dels 8 equips que
el Club Bàsquet Borges-Garrigues ha
confeccionat per a la temporada 20142015. Després dels parlaments del president del club Josep Mònico, el regidor
d’Esports Francesc Mir, i l’alcalde Enric
Mir, tots els equips es van fer les fotos
oficials de la temporada i van celebrar un
dinar de germanor, a base de cassola de
tros i macarrons per als més menuts, que
va aplegar 120 persones entre jugadors,
familiars, entrenadors i directius. Josep
Mònico, com a president va expressar la
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“satisfacció per haver pogut formar una
base estructurada amb jugadors de casa
en totes les edats i categories”. A més,
va agrair “el suport del consistori, que ens
permet ser un dels únics clubs lleidatans
amb 2 equips sèniors”.
Els 5 equips que competeixen en lliga
federada són el Sènior A masculí, a 3a
Catalana; el Sènior B masculí, al grup B
de la Lliga provincial; el Junior masculí; el
Cadet masculí; i el Pre-Infantil masculí. A
més, també disposa de 3 equips més que
composen l’Escola de Bàsquet, el Mini
mixt; el Pre-Mini mixt; i l’Escola mixt. n

Llum verda a
l’ampliació de
La Serreta
Tennis Club
El Ple ordinari de novembre va aprovar la proposta del Text refós del
Pla especial urbanístic per la regularització i ampliació de La Serreta Tennis Club. A la proposta inicial
s’hi ha introduït els canvis sol·licitats
en la reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme del juliol passat, on
va ser defensada per l’alcalde Enric
Mir, en tractar-se d’una activitat en
sòl rústic per la que era necessària
l’autorització.
D’aquesta manera la Serreta Tennis Club, creat als anys 70 i que actualment disposa, entre d’altres, d’un
frontó, 3 pistes de tennis i una zona
de bany, ara es podrà ampliar amb
una nova zona d’aparcament, una
de jocs, dues pistes de pàdel i un
ampli local social. L’equip de govern
va manifestar la satisfacció de poder
ampliar unes instal·lacions que permeten la pràctica esportiva, sense
oblidar-nos de les relacions socials
que també hi fan un bon nombre
de famílies de les Borges. “Sobretot
perquè evitarem que amb aquestes
millores es continuïn veient forçats a
marxar fora del municipi per a poderles dur a terme” va explicar Francesc
Mir. n

Governació

REGIDORIA DE
GOVERNACIÓ
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Balanç anual a la reunió de la Junta Local de Seguretat

Disminució dels
delictes i faltes en un
17,5% a les Borges

n La Junta Local de Seguretat de finals d’octubre a les Borges.

La Junta Local de Seguretat de les
Borges va presentar a l’octubre el balanç anual de les actuacions policials,
en la que destaca una disminució dels
fets coneguts, delictes i faltes, en un
17,5%. En el transcurs de la Junta també s’ha donat a conèixer que
entre el període d’octubre de 2013
a setembre de 2014 s’han resolt un
de cada tres delictes denunciats, i la
disminució dels robatoris a l’interior
de domicilis, d’empreses i en el món
rural.
Els responsables policials han destacat la disminució d’un 10,29% dels
delictes, dels quals s’ha reduït un

6,3% els fets contra el patrimoni i el
descens d’un 27,32% de les faltes
penals. Al seu torn, la Policia Local
ha destacat que gràcies als controls
preventius de trànsit s’ha disminuït un
50% el nombre de vehicles detectats
que circulen sense la documentació
requerida, i també han baixat al voltant d’un 35% les sancions a vehicles
per mal estacionament, i s’ha atès una
mitjana d’una trucada cada hora, tenint en compte que funcionen les 24
hores del dia. A més, hi ha les atencions presencials, que suposa assistir,
acompanyar o atendre una visita cada
3 hores. n

Les Borges
acaba la
remodelació del
cementiri vell
L’Ajuntament de les Borges ha finalitzat els treballs d’arranjament del
cementiri vell de la població, situat
entre els carrers Bonifaci i Castell Alt. Aquesta era una reivindicació històrica dels veïns de la zona
per dignificar un dels espais de
respecte i reconeixement als nostres avantpassats, executada en
dues fases, que en una primera actuació duta a terme aquest estiu,
va consistir en el desbrossament,
l’anivellament i compactament dels
terrenys amb graves.
La darrera fase de les obres de
remodelació, finalitzada per Tots
Sants, ha consistit en la incorporació
d’un monòlit amb una placa explicativa en record i homenatge a tots els
avantpassats que s’hi van enterrar,
des del 1713 fins al 1896, així com
uns xiprers adquirits pel consistori
per l’ocasió i uns bancs de pedra,
que juntament amb el monòlit han
estat cedits per un veí de la localitat.
D’aquesta manera, a més de dignificar l’entorn del cementiri, es continuen recuperant importants episodis
i llocs destacats per a preservar la
memòria històrica de les Borges. n
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Nous certàmens que ens ajuden a donar-nos a conèixer

II Fira Mascotes Borges i primera
Fira de la cervesa artesana
A principis d’octubre les Borges va
acollir la segona edició de la fira Mascotes Borges a la Plaça Europa, que
aquest any va comptar amb una exhibició de gossos caçadors i una mostra de cavalls, amb exhibició de doma
vaquera i alta escola; a més de repetir l’exitós concurs de bellesa canina
en les categories de gossos de raça
i mestissos, en les que van competir
cadells, joves i adults.
El certamen també va voler posar en
relleu la vessant més cívica del món de
les mascotes, pel que la Policia Local
va informar sobre la normativa de la
tinença d’animals i sobre la importància de posar el xip als gossos, a més
d’oferir la possibilitat de censar-hi les
mascotes.
D’altra banda, la primera edició
de la Firra, sorgida de la iniciativa i
col·laboració d’un grup de joves garriguencs, es va celebrar a mitjans
d’octubre al Parc del Terrall amb el
suport de l’Ajuntament i la cerveseria O’Brothers. Allí s’hi van congregar
més d’un miler de persones al voltant
de les nou parades d’elaboradors
que oferien una trentena de cerveses
diferents, dos tallers d’elaboració de

de les Borges Blanques
10 | Ajuntament
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n Dinar popular de la primera Firra de les Borges Blanques.

cervesa artesana i un dinar popular, a
més d’oferir-hi cinc actuacions musicals en directe. El regidor Jordi Ribalta
va anunciar la voluntat de celebrar una
segona edició, ja que va deixar molt
bones sensacions als assistents.

Els organitzadors esperen que
l’experiència animi a la gent de les Garrigues a elaborar cerveses artesanes,
ja que tot i que al territori lleidatà n’hi
ha molts que ja ho fan, a la comarca
encara no n’hi ha cap. n

Educació i Joventut

REGIDORIA
D’EDUCACIÓ I
JOVENTUT

El Butlletí

de les Borges
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Fórmula Jove a les
Borges per a nois
i noies sense feina

El museu d’art
contemporani per
a nens MuMo
arriba a les Borges

n El MuMo a l’escola Joan XXIII.

n El grup d’assistents al progrma Fórmula Jove

L’Oficina Jove de les Garrigues està
duent a terme per segon any un programa formatiu a la comarca destinat a la
gent jove que té dificultats per entrar al
món laboral. El seu objectiu principal és
oferir una oportunitat per a la formació i
millora de l’ocupabilitat de persones entre 16 i 24 anys, amb baixa qualificació i
que no estudien ni treballen.
El projecte, promogut per la Direcció
General de Joventut del Departament
de Benestar Social i Família, pretén millorar les competències professionals
d’aquest joves alhora que se’ls forma

en un ofici. També es fomenta la inserció
dels alumnes, ja sigui mitjançant el retorn
al circuit educatiu o la inserció al mercat
laboral.
A més, a l’inici del curs escolar l’Oficina
Jove va engegar el projecte Apropa’t que
realitza amb els tres centres d’educació
secundària de la comarca: l’INS Josep
Vallverdú, el Col·legi Mare de Déu de
Montserrat i l’INS L’Olivera de la Granadella. El projecte busca l’apropament de
l’oficina i els joves a través de dinàmiques, taules informatives i tallers participatius durant l’horari escolar. n

El pati de l’escola Joan XXIII de les
Borges va acollir a mitjans d’octubre el
museu mòbil d’art contemporani per a
infants (MuMo), que va permetre que
els 257 escolars de Primària del centre
descobrissin disciplines com la pintura, l’escultura, el vídeo i el disseny.
La directora de l’escola, Lídia Capitán,
va explicar que Mumo “és un element
motivador per als infants que funciona
com a punt de partida a l’hora de desenvolupar els diferents treballs sobre
art contemporani que tindran lloc a les
nostres aules”.
El Museu està dissenyat per la comissària d’art Ingrid Brochard i compta
amb obres de nombrosos i reconeguts
artistes. n
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VICEPRESIDENT PRIMER DEL
CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

“És important que a les
Garrigues ens mantinguem
units i ara ho estem molt”

Com a vicepresident primer
del Consell Comarcal, com
valoreu les relacions amb
l’Ajuntament?
Actualment les podem qualificar de
molt bones ja que el president Juli Muro
i l’alcalde Enric Mir es reuneixen un mínim d’una vegada a la setmana per a
coordinar la relació entre totes dues
institucions. Crec que és important
que a les Garrigues ens mantinguem
units i ara ho estem molt. Aquesta
col·laboració és indispensable si volem
situar les Borges Blanques i el conjunt
de la comarca al lloc que per història i
per potencial li correspon.

Quines han estat les principals
col·laboracions del Consell a
les Borges Blanques?
Estem al Patronat de la Fira i els darrers
anys estem fent aportacions econòmiques importants per a potenciar-la. A
de les Borges Blanques
12 | Ajuntament
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més, col·laborem amb l’Ajuntament a
l’Oficina Jove de les Garrigues, per desenvolupar les polítiques de Joventut a
les Borges. També desenvolupem conjuntament les polítiques socials del municipi, compartint les assistents socials
i els recursos disponibles per impulsar
accions i activitats que millorin la qualitat
de vida dels borgencs. A nivell cultural,
compartim despeses de la Biblioteca i
col·laborem en moltes activitats que es
duen a terme a les Borges; i a nivell turístic, desenvolupem conjuntament campanyes i estratègies per atreure visitants
al municipi i a la resta de la comarca, per
posar uns quants exemples.

Des de la perspectiva del
Consell, com valora les
col·laboracions de les Borges
amb la Diputació de Lleida?
Crec que hi ha una molt bona relació
i la prova més evident són les ajudes

en les nombroses inversions aquí en
què està participant la Diputació, començant per la cada vegada més gran
aportació a la Fira, continuant per la
contribució feta al Centre de Tecnificació de Tennis Taula, la remodelació de Cal Gineret, la nova piscina,
l’adquisició de maquinària per a la neteja dels carrers, la que fan en publicacions com el Butlletí, en la promoció
del Territori i les compromeses per al
proper any, per a remodelar la tribuna i els vestuaris del Camp d’Esports
Municipal i l’arranjament del Dipòsit
Municipal d’Aigua, entre moltes altres.

I amb la Generalitat de Catalunya?
Malgrat l’especialment delicada situació econòmica que pateix la Generalitat, a causa de l’escanyament
al que la sotmet l’Estat i a l’elevat
deute que arrossega, hem de consi-

Francesc Mir

vicepresident primer
del Consell
Comarcal de
les Garrigues
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derar-les positives. Així, la important
inversió feta al Centre de Tecnificació de Tennis Taula, del que n’és el
principal aportador, que ens ha permès dur-lo a terme sense cap cost
per al municipi. A més, gràcies al
seu Pla d’Obres i Serveis hem pogut
remodelar els carrers Santiago Rusiñol, de l’Est, Caputxins, Comerç i
una part del carrer Catalunya. Tampoc ens podem oblidar dels centres d’Ensenyament, dels serveis
mèdics, l’Escola de Capacitació
Agrària, el serveis d’Agricultura, de
Turisme, entre d’altres equipaments
i serveis importants que presten al
municipi.

Creu que es podrà acabar
amb el greuge que suposa la
situació actual de la carretera
N-240?
Aquest també és un exemple de
la unitat d’acció que tenim amb
l’Ajuntament, entre el Consell Comarcal, la resta de municipis afectats, la
Diputació i la Generalitat, ja que hem
estat capaços de plantejar una potent reivindicació conjunta com no
s’havia fet mai i que està obligant a
l’Estat espanyol a solucionar-ho. Estic
convençut que aviat tindrem bones
notícies que ens permetran reduir la
sinistralitat i millorar les nostres comunicacions.

El Butlletí

de les Borges

Es parla molt d’incertesa a Catalunya. Com creu que anirà el procés sobiranista després del 9N?
Tot indica que aviat hi haurà eleccions
plebiscitàries, abans o després de les
municipals, en funció de si la majoria de
sobiranistes entenen, com ho faig jo i
bona part del poble de Catalunya, que
hi ha d’haver una llista unitària, integrada
pels principals líders polítics i persones
de molt prestigi professional i acadèmic.
Sóc dels convençuts que si mantenim
la unitat i la fermesa, ningú podrà aturar
gaire temps les nostres reivindicacions
nacionals, que ens han de servir per fer
un país millor, amb més oportunitats i
que ens faci sentir orgullosos a tots. n
Ajuntament de les Borges Blanques
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Campanya conjunta en favor del 9N al Mercat.

Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers
(25-11-2014)

Entrega de diplomes del curs d’iniciació a la informàtica.

Homenatge a la centenària Josefa Monné.

Inauguració de l’arranjament del Cementiri Vell.

Membres de la Penya Barcelonista en un partit recent

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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Societat

ACTIVITATS
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Cívic.
Prevenció cardiovascular del CAP de les Borges al Centre
os locals.
Primer sorteig dels vals de compra de 50 euros als comerç

Procès de participació del 9 de novembre a les Borges.

Reunió del programa Crèixer en família.

Taula infornativa pel Dia mundial de la Diabetis.

Festival d’entitats en benefici de La Marató de TV3 2014.

Ajuntament de les Borges Blanques
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Distribuïdors europeus a la primera Missió Comercial Inversa

52a Fira de l’Oli i les Garrigues:
L’hora dels mercats exteriors
La propera edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues, prevista per al 16, 17 i 18 de gener de 2015,
començarà amb una Missió Comercial
Inversa a la que assistiran empreses
distribuïdores agroalimentàries de la
Unió Europea i a la que ja s’han inscrit
7 participants. Aquest any el certamen
promourà la internacionalització de l’Oli
i la producció agroalimentària de qualitat
de les Garrigues.
A més, a través dels 5 nous paquets
turístics combinats, que promou el Consell Comarcal s’aprofitarà la Fira per donar a conèixer les Garrigues.
La primera presentació s’ha fet
a la 36a Fira d’Andorra la Vella, on
a més s’ha signat un conveni de
col·laboració per a la promoció tu-

n Presentació de la 52a Fira de l’oli i les Garrigues a Andorra.

rística entre el Patronat de la Fira, a
través de alcalde Enric Mir, i Turecav,
l’organisme del Comú d’Andorra la

Vella que organitza les seves fires, a
través de la Cònsol major, Maria Rosa
Ferrer. n

100% d’ocupació, un mes i mig abans de la Fira
La 52a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues ha arribat
al 100 % d’ocupació un mes i mig abans del certamen. Tant al
Pavelló de l’Oli, destinat a les cooperatives i empreses del sector
oleícola on hi haurà 31 estands, com al comercial, amb 43 parades
dedicades als productes de proximitat i les entitats, com els 24 espais de la carpa exterior, dedicada a empreses multisectorials, i fins
i tot als carrers de voltant del recinte firal ja no hi ha espai disponible.

de les Borges Blanques
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Aquest any els pavellons també disposaran d’un Espai Gastronòmic, on s’hi faran principalment demostracions, tasts i
maridatges; un Espai Bar, on s’hi duran a terme xerrades i tallers; l’Espai Aliments del Territori i tu, de la Diputació de Lleida,
que s’incorpora per primera vegada a la Fira, una Sala Tallers,
amb activitats infantils com jocs, màgia i tallers creatius, i Serveis Mèdics. n

Policia Local

POLICIA
LOCAL

El Butlletí

de les Borges
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L’equip que s’encarrega
de garantir la nostra seguretat

Coneixem la
POLICIA Municipal

n Agents de la Policia Local de les Borges preparant un operatiu a les
seves dependències.

La Policia Local de les Borges s’encarrega de garantir la nostra seguretat, del nostre ordre públic i de la convivència de tots
els habitants durant les 24 hores del dia. També s’encarreguen
d’atendre telefònicament i presencialment a les persones que necessiten assistència, acompanyament o atenció. A més, també
s’ocupen de desenvolupar serveis planificats com els punts de
control i vigilància estàtics, les rondes a peu o en vehicle pel municipi, la comprovació i contestació de les instàncies presentades
a l’Ajuntament i de col·laborar amb altres cossos d’emergència
com el cos dels Mossos d’Esquadra, Sanitaris, Bombers o Agents
Rurals. L’equip humà de la Policia Local està format per 10 persones estructurat en tres torns diferents: Matí, Tarda i Nit. n

Entrevista al Caporal en cap de
la Policia Local, Alfons López
Qui forma la Policia Local?
Som deu agents, nou homes i una dona, que tenim uns 42
anys de mitjana i que procedim de les Borges i de diferents
poblacions properes.
Com és un dia normal de feina?
El dia comença amb els serveis planificats per una agenda
diària de servei que inclou punts estàtics de vigilància, protecció de les entrades i sortides dels infants a les escoles i
col·legis, rondes a peu per nuclis comercials, controls i regulació dels estacionaments, i en funció del dia de la setmana
també fem inspeccions d’ocupació de via pública i vetllem per
la seguretat de les instal·lacions municipals.
A més, també hem d’atendre
els requeriments que ens arriben telefònica i presencialment,
com les habituals demandes per
tenir un vehicle aparcat al gual o
d’identificació de persones sospitoses. A banda, també hi ha
serveis planificats en Medi Ambient – Rural, com identificació
d’obres, vetllar pel vedat de caça
i abocaments de residus.
Quina és la part més difícil
d’aquesta feina?
Una de les coses més complicades és la varietat de torns i horaris que hem de fer, a més
d’haver de denunciar o multar a gent que coneixes, portar
gent davant del jutge per testimoniar delictes contra la seguretat del trànsit o faltes de respecte, entre d’altres.
La recuperació del torn de nit ha millorat l’atenció?
Si, des de fa tres anys hem aconseguit que es redueixin els
delictes nocturns i gràcies a la tasca preventiva que fem per
les nits, ara s’eviten molts més danys a béns privats. A més,
la gent ens manifesta que se sent més tranquil·la i segura, sabent que hi som les 24 hores. Ara el següent pas ha de ser
l’aconseguir un oci nocturn més sa i menys perillós per a un
mateix i per als altres. n

Ajuntament de les Borges Blanques
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El composen una cinquantena de patinadores

30 aniversari del
Club Patí Borges

n Celebració del 30 aniversari del Club Patí Borges

El Club Patí Borges va celebrar a finals de novembre el seu XXX aniversari amb una exhibició al Poliesportiu
Francesc Macià. En l’acte van participar els tres grups de patinadores
del club borgenc, petites, mitjanes i
grans, i també va servir per presentar
el nou equip Juvenil de Grup Shows,
que participarà en el campionat provincial del gener.
A més de la cinquantena de patinadores del club, entre els 3 i els 18 anys,
també hi van prendre part patinadores
d’uns altres tres clubs, Bellcaire, Torregrossa i Juneda, i van comptar amb
l’animació del grup Percussió Fot-li Fort
la Floresta. La presidenta del club de
les Borges, Ester Miquel, va manifestar
la seva satisfacció “per haver recuperat
l’equip de Grup Shows, desprès que
l’anterior es desfés quan les patinadores que l’integraven es van fer grans”.

Continuar creixent

n Les integrants actuals del Club Patí Borges

de les Borges Blanques
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L’acte va comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament de les Borges, la Diputació de Lleida, el Consell Esportiu
de les Garrigues i la Federació Catalana de Patinatge. Ester Miquel va manifestar la voluntat del club de continuar
creixent, ja que “encara que hi ha hagut anys en què hem tingut més nenes, l’any passat en teníem poc més
de trenta i aquest any hem incrementat considerablement el nombre de
nenes. I per nosaltres, encantats de
tenir-ne més”. n

30 anys en imatges

CLUB PATÍ
BORGES

El Butlletí

de les Borges
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1989 EL CLUB ORGANITZA EL CAMPIONAT D’ESPANYA

ALEVI
1989 FESTIVAL CLUB PATI BORGES

1992 CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVI ROSA SANS

1996 FESTIVAL PROVINCIAL

1996 PATINADORES DEL CLUB

1998 FESTIVAL CLUB

Ajuntament de les Borges Blanques
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n La Banda de Cornetes i Tambors actuant a la
Festa Major.

n L’Associació de Pessebristes preparant el
naixement a les Borges.

n Responsables de la Penya Barcelonista
al seu local.

Banda de
Cornetes
i Tambors

Associació de
Pessebristes

Penya
Barcelonista les
Borges Blanques

Fundada l’any 1954, la Banda de Cornetes i Tambors és una entitat sense
ànim de lucre integrada per 20 homes i
5 dones, dels quals hi ha 5 infants, entre 7 i 10 anys. Habitualment actuen a la
Cavalcada de Reis, Tres Tombs de Sant
Antoni, Processó de Setmana Santa i
Festa Major. A més, participen en activitats a la Residència de Gent Gran, entre d’altres entitats, i en actes arreu del
Territori, i han arribat a tocar a València,
França i al Camp Nou. Assagen cada
divendres als baixos del Pavelló de l’Oli
durant tot l’any i fa 6 anys que es van
unir amb la Banda del Molí Vell de Juneda. Ara, a més de les Borges hi ha gent
de Torregrossa, Torres de Segre, Arbeca
i Juneda, i sovint surten acompanyats
del Grup de Majorettes de Lleida. n

Es va fundar l’any 1998 i està integrada
per una desena de membres que cada
any, als volts de Nadal, organitzen el
Concurs popular de Pessebres, amb diferents categories en funció de les edats
dels participants. Tots els que hi prenen
part reben un diploma i un premi, a més
de reconèixer les dues millors creacions
de cada categoria, en un bonic acte a la
Casa de la Cultura. A més, s’encarreguen
de preparar amb cura i dedicació el Pessebre oficial de les Borges a l’entrada
de l’Ajuntament. Durant la resta de l’any
també organitzen exposicions de diorames molt elaborats, premien fora de
concurs a les botigues amb motius nadalencs originals, i decoren equipaments
com la Biblioteca o el Centre Cívic, amb
naixements artístics i decoratius. n

Fundada l’any 1981, aplega 400 socis,
des d’un any fins als 90 d’edat. Tenen la
seu al carrer Comerç, amb capacitat per
200 persones, que es troben per veure
tots els partits del primer equip de futbol, menys pel Trofeu Joan Gamper. Al
local s’hi poden prendre consumicions,
picar-hi alguna cosa i fins i tot assaborir
autèntiques pizzes borgenques. Durant
l’any, organitzen sortides al Camp Nou,
on tenen una placa ubicada a la porta
59, i organitzen dinars populars oberts
a tothom, entre d’altres activitats, com
la caminada popular que preparen per
la propera primavera. A la Junta són 10
membres, que es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Quan l’equip
arriba a alguna final important, organitzen
una pantalla gegant al Pavelló. n

de les Borges Blanques
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La Mostra Gastronòmica torna a omplir els restaurants de les Garrigues

Voluntat de servei i d’ajudar
als que més ho necessiten
Garantir un bon servei de recollida de la
brossa, oferir oportunitats d’ocupació
i d’activitat econòmica a la comarca i
la prevenció de la violència contra les
dones han estat les principals actuacions del Consell Comarcal. Per això,
el Ple ha aprovat per unanimitat el plec
de condicions de la concessió de la
recollida de residus municipals per
als pròxims 10 anys. El pressupost
és d’un màxim de 740.889,35 euros
anuals i preveu la implantació d’illes
de contenidors i augmentar més d’un
50% els contenidors de recollida selectiva.
En segon lloc, la XX Mostra Gastronòmica de les Garrigues ha superat l’equador amb més de 700 menús
servits durant el novembre. Hi participen 11 restaurants de la comarca amb
menús especials on els productes de
la terra són els protagonistes.
I amb la voluntat de millorar les
oportunitats de futur per al jovent, el
Consell ha col·laborat amb el Departament de Benestar Social i Família per
oferir formació i pràctiques en restauració de productes de proximitat a 12
joves aturats de les Garrigues amb el

n Presetnacio de la XX Mostra Gastronòmica a l’IEI

projecte Fórmula Jove, dirigit a joves
que ni estudien ni treballen.
Per últim, els comerços de les Garrigues ja fan difusió del servei d’atenció
telefònica contra la violència envers
les dones, gràcies a un acord entre el

Consell i les agrupacions de comerciants de les Borges i d’Arbeca. El
telèfon d’atenció permanent 900 900
120, confidencial i gratuït, de l’institut
Català de les Dones, és visible a les
botigues. n
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Regidora no adscrita

Transparència
per netejar la
corrupció
Darrerament hem vist aparèixer molts
escàndols de corrupció davant dels
quals cal que la justícia actuí fins al final. Com a societat no podem tolerar
aquestes pràctiques que fan malbé la
nostra confiança en les administracions
i els seus responsables.
En aquest sentit, tot i que caldran
altres mesures, cal aplaudir la llei de la
transparència que s’està tramitant al
Parlament, ja que suposarà un canvi
estructural que millorarà la qualitat democràtica de Catalunya. És una llei de
consens feta al servei de les persones,
que neix amb l’objectiu de restablir la
confiança entre els ciutadans i les institucions, provocant un canvi en les seves
relacions que faciliti l’accés a tota la informació pública important.
Serà la primera llei que obligarà a
l’administrador a contestar, ja que en
cas contrari s’entendrà com admesa
la petició, amb l’anomenat silenci positiu. També incorpora una regulació dels
grups de pressió que pot arribar a prohibir qualsevol tipus de relació entre un
determinat grup i l’administració.
Per tal de garantir la seva efectivitat
s’ha creat la Comissió de Garantia del
Dret a la Informació Pública. L’aprovació
d’aquesta llei situarà a Catalunya com
el territori més avançat a l’Estat pel que
fa a la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció, i ens permetrà
equiparar-nos a altres països de llarga
tradició democràtica.
Aquí a les Borges, el compromís de
l’actual equip de Govern amb la transparència al consistori és la millor garantia per evitar que ningú pugui fer un mal
ús dels recursos públics.
Núria Palau Minguella
Tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de les Borges Blanques
de les Borges Blanques
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Lorem

Aquest grup ha declinat
fer ús d’aquest espai

Aquesta regidora ha declinat
fer ús d’aquest espai.
Imma Purroy Aritzeta

Grups municipals

grups
municipals
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Comissió
de Festes

Gràcies i bon viatge
Felip del pom!
Aquest grup ha declinat
fer ús d’aquest espai

n En nom del consistori, dediquem aquest espai
a la seva memòria.

Qui no coneixia a les Borges al Felip
del pom? En Felip Garsaball Espasa
de 68 anys ens ha deixat, però el seu
record quedarà per sempre més en la
memòria de tots, ja que no el podem
separar dels castells de focs, els gegants i del canó del Salo.
Va dedicar tota una vida a participar
activament de les festes, les tradicions
i la cultura popular de casa nostra.
Carregat de voluntarisme, en Felip del
pom, com li deia tothom, vivia, sentia i
necessitava participar de la Festa Major, a través de les seves expressions
més populars, ja fos amb l’encesa del
canó que les iniciava, de la traca a la
Plaça del poble, o bé fent ballar els gegants al so de les gralles, i ocupant-se
de tenir-los en les millors condicions.
Les Borges estarà sempre en deute
amb ell, perquè ens ha representat per
tot el país i més enllà, acompanyant els
gegants. Gràcies Felip per estar sempre al peu del canó i que tinguis bon
viatge allí on sigui que hagis anat.
Francesc Macià Fusté
1er Tinent d’alcalde de Cultura
de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Un cop passada la Festa Major arriben les festes de Nadal i a la Comissió
de Festes ja preparem noves activitats. Ens esperem dies plens de molta
marxa, el Cap d’any, Reis, Fira i alguna
que altra sorpresa més.
Com cada any, al pavelló Francesc
Macià celebrarem l’entrada del 2015
amb molta gresca amb l’orquestra
Quartz i el grup de versions ALLIOLI.
Les persones interessades podran reservar una taula per poder gaudir de
la nit de ball i tots junts podrem donar
l’entrada al nou any.
Un dia dels més especials per a tots
els nens i nenes del nostre poble és el
dia de Reis. Aquest any ens han comunicat que els Reis Mags d’Orient
arriben amb tren a les sis de la tarda. Nens i nenes us hi esperen amb
les vostres cartes i els vostres millors
desitjos. Un cop arribats a l’Estació
de trens, faran la tradicional cavalcada
amb les seves carrosses, on la banda, els motards i un castell de focs els
acompanyaran. En acabar la cavalcada tots els nens i nenes que vulguin
podran donar la seva carta al Reis
Mags al Pavelló Francesc Macià.
Ens informem que, com cada any,
els encàrrecs reials es podran fer els
dies 3 i 4 de gener de les vuit a les deu
hores de la nit i el 5 de gener de les
deu a les dotze de la nit.
També comuniquem que el patge
reial acudirà al Parc de Nadal el diumenge 28 de desembre, on tots els
nens i nenes podran donar les seves
cartes.
Aprofitem per informar que un cop
més aquest any podrem gaudir del II
Concert de Fira amb els grups PEPET
I MARIETA, LA GOSSA SORDA i Dj Uzbeke. Més endavant farem arribar més
informació a través de les xarxes socials.
Des de la Comissió de Festes desitgem que passeu un Bon Nadal i una
bona entrada d’any 2015.
Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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