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ESPAI PUBLICITARI

UN BUTLLETÍ PER UN 
GRAN POBLE
L’Ajuntament d’Alcarràs ha fet una clara aposta, aquests darrers 

mesos, per tal d’augmentar la transparència i l’estalvi en la seva co-
municació institucional, facilitant la participació de la ciutadania en 
el debat públic, explicant-los amb tot detall en què s’inverteixen els 
recursos de tots i totes, alhora que incrementem la notorietat del 
nostre municipi arreu del territori i del conjunt del país.

En aquest sentit, no podem perdre de vista que, avui en dia, les 
ciutats competeixen a molts nivells per atreure inversions econòmi-
ques, turistes, visitants i compradors per als seus comerços, alhora 
que s’han d’espavilar per aconseguir despertar interès i no acabar 
passant desapercebudes, en mig de l’allau de missatges i el bombar-
deig de comunicacions que la ciutadania rebem diàriament. 

Així, ara Alcarràs apareixem molt més sovint en els mitjans de 
comunicació lleidatans i catalans, i comencem a situar amb força i 
presència la nostra vila al mapa, fent sentir les nostres reivindica-
cions i explicant tot el que un poble gran, i un gran poble com el 
nostre, podem aportar al món. Aquesta aposta s’està fent amb cri-
teri i ambició col·lectiva, per aconseguir un futur més pròsper, ple 
d’oportunitats per als joves i amb major qualitat de vida per als alca-
rrassins i les alcarrassines. 

Per tot plegat, estem convençuts i convençudes que quan acon-
seguim deixar l’actual alerta sanitària enrere, estarem en millor dis-
posició per ajudar tothom a sortir de la crisi social i econòmica que 
ha desencadenat la Covid-19 i que, malauradament, ha deixat a mol-
tes persones en situació de vulnerabilitat. Ho farem en poder oferir 
majors garanties de recuperació a les famílies i les persones treballa-
dores que han escollit Alcarràs per a viure, educar-hi i fer-hi créixer 

els infants, o cuidar i atendre encara millor a la nostra gent gran. 
A més a més, l’aposta per aquest nou butlletí d’Alcarràs que en 

aquest moment teniu a les mans, no té cap cost per a les arques 
públiques i demostra que la col·laboració amb les empreses i co-
merços de la nostra vila, ens permet informar la ciutadania amb un 
producte comunicatiu de qualitat, fet al poble, que incorpora entre-
vistes, notícies, reportatges, fotografies i que fins i tot té un espai 
per a l’humor, de la mà d’un dels millors i més destacats ninotaires 
de casa nostra.

A partir d’ara, periòdicament l’anireu trobant a les bústies de totes 
les llars d’Alcarràs, donant espai i explicant la solidaritat i les actua-
cions altruistes que fan les entitats de casa, augmentant encara més 
el nostre sentiment de pertinença i coneixent de primera mà el munt 
de coses extraordinàries que fan moltes persones i professionals del 

nostre poble, a més a més d’explicar i repassar l’activitat social i cul-
tural més destacada que tenim habitualment a la vila.

En definitiva, a partir d’ara els alcarrassins i les alcarrassines dis-
posem d’una nova eina, plural i imprescindible per a informar i donar 
a conèixer els temes importants que ens afecten, d’una manera o 
una altra a totes i a tots, i que a la vegada aporta estalvi, eficiència 
i transparència a la gestió dels nostres escassos recursos públics, 
com demana l’actual equip de govern, tenint en compte la delicada 
situació de les finances municipals que s’han trobat.

“Arribarem a les vostres bústies per donar-vos a 
conèixer les moltes coses extraordinàries que fan 
moltes persones i professionals del nostre poble”

EDITORIAL
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LA PANDÈMIA CONTINUA: 
NO BAIXEM LA GUÀRDIA
La pandèmia que, aquest darrer mes de març, va irrompre continua 

activa i, de nou, vivim en estat d’alarma des de finals d’aquest mes d’oc-
tubre i, en principi, fins el mes de maig. A hores d’ara i a Catalunya, es 
manté el toc de queda des de les 22.00 h a les 06.00 h que impedeix 
la lliure circulació a tothom excepte aquelles persones obligades per 
motius de feina, raons sanitàries o obligacions vinculades a la cura de 
menors gent gran i persones discapacitades. El comerç, la restauració, 
la cultura i les activitats esportives estan sotmeses a restriccions d’afo-
rament i horari que variaran en funció de l’evolució de la pandèmia i se-
gons un Pla d’Obertura Progressiva que el Departament de Salut ha fet 
públic. La mobilitat entre comunitats autònomes continua restringida i 
les reunions familiars, laborals i d’amics també tenen un número màxim 
de participants. Mentre esperem la vacuna; la mascareta, la higiene de 
mans i la distància de seguretat de, com a mínim 1,5 metres, són les 
armes més efectives per lluitar contra el virus.

LES ENTITATS ALCARRASSINES ET 
DEMANEN QUE ET POSIS LA MASCARETA

Prop de trenta entitats i organitzacions més destacades dins de 
la societat civil alcarrassina van aplegar aquest estiu forces amb 
l’ajuntament de la vila per tal de conscienciar el veïnat en favor de 
l’ús quotidià de la mascareta als espais públics i privats de pública 
concurrència, a tothora i per part de tothom, i qui no ho tingui des-
aconsellat per prescripció facultativa tal com marca la normativa 
en vigor. El missatge es va traslladar a la població a través de tres 
vídeos els quals recullen els testimonis de membres de 27 enti-
tats locals als quals, d’una manera propera, entenedora i singular, 
es detalla la necessitat de complir en tot 
moment amb les normes d’higiene i au-
toprotecció que les autoritats catalanes 
han fixat com a imprescindibles per tal 
de lluitar al Segrià i arreu contra la trans-
missió i expansió de la Covid-19. Tots 
tres es poden veure al canal que manté 
a YouTube l’ajuntament d’Alcarràs.

L’AJUNTAMENT ACTIVA UN EQUIP DE 
RASTREJADORS

Durant els mesos més complicats de l’emergència sanitària en 
curs i davant de la inacció d’altres organismes, des de l’Ajuntament 
d’Alcarràs es va activar un equip de nou rastrejadors. El mecanisme 
sempre era idèntic: parlar amb la persona, explicar-li que l’aïllament 
és necessari i averiguar amb quines persones s’ha relacionat la per-
sona positiva durant els darrers dies. L’equip, a més a més, estava 
integrat per personal de diverses cultures i orígens per tal de poder 
actuar amb eficàcia amb cadascun dels diferents col·lectius. Grà-
cies a la seva tasca i la conscienciació del veïnat, s’ha aconseguit 
els índexs actuals de transmissió de la COVID-19 a Alcarràs són 
inferiors als d’altres municipis de similars característiques.

ACTUALITAT
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CROWDFUNDING PER 
FINANÇAR OBRES 
DE MANTENIMENT A 
L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE 
DÉU DE L’ASSUMPCIÓ 
L’ajuntament d’Alcarràs, juntament amb els responsables de la pa-

rròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció, ha activat aquest mes de 
novembre una campanya de recollida de fons o crowdfunding per tal 
de finançar un seguit d’obres de manteniment i conservació a l’esglé-
sia d’Alcarràs. La campanya activada té com a nom Salvem el Patri-
moni Històric.

“Actualment, i per tal d’evitar possibles mals majors, cal actuar a les 
bigues que sustenten la cúpula del temple i a la teulada. Segons els tèc-
nics, és imprescindible reemplaçar les llomeres actuals per altres de no-
ves. El cost de tot plegat ronda els 8.000 euros i, d’acord amb la parrò-
quia, s’activa ara aquesta recollida de donatius”, explica l’alcalde, Manel 
Ezquerra. El Bisbat de Lleida també finançarà part de l’actuació.

Qui ho vulgui, pot realitzar les aportacions que conside-
ri convenients realitzant transferència bancària al compte corrent 
ES44 008152088100006087121 o, si així ho prefereix, lliurar la quan-
titat que decideixi en metàl·lic a l’ajuntament. “Som conscients que cal 
facilitar els tràmits a tothom i que, a Alcarràs igual que arreu de Catalun-
ya, hi ha persones que prefereixen treballar amb diners físics. Per  això 
activem aquestes dues vies de col·laboració. El nostre patrimoni s’ho 
val”, explica el primer tinent d’Alcalde, Jordi Janés.

L’església d’Alcarràs, amb planta trapezoïdal de tres naus, combina en 
la seva arquitectura els estils barroc i neoclàssic i es va construir a sobre 
del que fou el castell d’Alcarràs. D’aquest castell, encara perviuen restes 
notables d’alguns dels seus compartiments sota el paviment del temple. 
L’església es va completar, segons figura a la seva façana, l’any 1786 i ha 
estat objecte de diferents restauracions durant la seva dilatada història. 
La darrera va tindre lloc durant els primers anys d’aquest segle XXI. Ara, 
de nou, cal actuar per garantir el seu futur. També, durant el que resta 
d’any, està previst renovar la maquinària del rellotge amb el qual comp-
ta. Aquesta actuació, finançada per l’ajuntament, té un pressupost d’uns 
5.000 euros.

ALCARRÀS, AMB ELS PETITS VALENTS

Des d’aquest octubre, la Policia Local d’Alcarràs participa de la 
campanya Escuts Solidaris, una iniciativa que aplega a 145 cossos 
locals de policia de tot el país per tal de recollir diners per finançar 
nou centre oncològic pediàtric a Barcelona que es denominarà Sant 
Joan de Déu Pediatric Cancer Center i serà el més gran d’Europa 

Els diners serviran també per finançar investigacions contra el 
càncer infantil i s’aconsegueixen amb donatius de 4 euros que els 
ciutadans fan a canvi d’un escut termoadhesiu al qual es combina 
la insígnia de cada Policia Local amb el lema pels valents, que vol 
resumir l’enteresa amb la qual els més petits i les seves famílies 
afronten el càncer. A Alcarràs, els escuts poden aconseguir-se ja a 
la comissaria de la Policia Local i, durant els propers dies, estaran 
també a d’altres dependències municipals i comerços del poble.

CONTINUEN LES TASQUES DE 
DESINFECCIÓ

Des d’aquest mes de març, i sempre que la climatologia ho ha 
permès, els serveis municipals procedeixen en horari diürn a la 
desinfecció de carrers i places  amb un viricida innocu per les per-
sones, 100% biodegradable i que actua per contacte. A banda, dos 
cops per setmana i durant aquest estiu, els agents rurals han actuat 
també als punts més transitats de la trama urbana i a les zones 
exteriors de la residència per la tercera edat i dels espais habilitats 
al municipi per aïllament de persones que poden estar contagiades 
de COVID-19 en haver estat en contacte amb malalts. També, i di-
verses vegades durant els darrers mesos, una empresa contractada 
per la Generalitat de Catalunya ha actuat als espais interiors de la 
residència per la gent gran.

ACTUALITAT
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MILLORES ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
L’Ajuntament d’Alcarràs ha completat aquest agost diferents millores a l’escola Comtes de Torregrossa i l’Escola Parc del Saladar, valorades en prop 

de 200.000 euros, que permetran als infants disposar de nous espais i fer possible el compliment, a tots dos centres, de les mesures de seguretat a 
les quals obliga l’emergència sanitària. 

En concret, a l’escola Comtes de Torregrossa s’han guanyat 236 m2 gràcies a la instal·lació de nous mòduls prefabricats per aules, vestuaris, 
lavabo i rebost i s’han guanyat també dues noves aules aptes per grups sencers gràcies al reacondicionament d’espais preexistents. A l’escola Parc 
del Saladar, s’ha completat la millora del pati de l’escola, que suma 1.400 nous metres quadrats, s’ha ampliat el tancament perimetral i s’ha renovat 
el paviment. Igualment, s’ha habilitat un nou sorral i diferents àrees de joc. A banda, el departament d’Educació ha adjudicat també l’ampliació de 
l’Institut d’Alcarràs, que contempla un nou aulari paral·lel als dos que ja existeixen i habilitat per connectar amb futures ampliacions. El projecte 
contempla també la implantació de nous sistemes contra incendis i la posada al dia de la instal·lació de calefacció. 

ÈXIT DE LES ESTADES D’ESTIU

Tot i la pandèmia, les Estades Lleure i Esport i l’Escola d’Estiu de l’Eb-
ma s’han celebrat amb normalitat per tal d’oferir les famílies una alterna-
tiva de conciliació familiar i laboral. Mascaretes, distància social, higiene 
extrema i respecte absolut en vers els protocols sanitaris han estat la 
norma, però, tot i això, les Estades van haver d’aturar-se una setmana 
per sotmetre a tests tot el personal encarregat de l’atenció a la canalla i, 
a la recta final de les estades, es va haver de suspendre l’activitat única-
ment d’un dels grups com a resultat del positiu d’una monitora. Els ser-
veis d’epidemiologia han fet seguiment de tots els infants del grup citat. 

Igualment, a l’Escola d’Estiu de l’Ebma, es va haver de aturar l’activi-
tat d’un dels grups durant quatre dies per la sospita d’una infecció que, 
finalment i un cop fet el preceptiu test, vam comprovar no va ser tal. A 
les Estades, han participat prop d’una cinquantena de nens i nenes cada 
setmana i, a l’Escola d’Estiu, disset infants.

Les especials circumstàncies han fet impossible utilitzar equipaments 
com ara les piscines, la biblioteca o els parcs municipals que, en estius 
anteriors, han protagonitzat les activitats, però les dificultats s’han su-
perat gràcies a la inventiva dels monitors i la predisposició dels infants, 
els quals han gaudit de l’esport i el lleure de forma plena i segura. 

De la mà de Fruits de Ponent, els participants van poder degustar 
cada dia esmorzars saludables. El balanç general d’una activitat i l’altra 
és, tot i les dificultats, positiu.

ALCARRÀS LLIURA ALS CENTRES DE 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA IMPRESSORES 3D

L’Ajuntament d’Alcarràs ha lliurat aquest mes de setembre als equips 
directius de l’escola Parc del Saladar, l’Institut d’Alcarràs i l’escola Com-
tes de Torregrossa les tres impressores 3D que, durant els mesos més 
durs de la pandèmia, van permetre gràcies a la solidaritat del poble d’Al-
carràs fabricar material d’autoprotecció amb el qual es va a abastir als 
sanitaris, el personal de les residències de gent gran, els equips d’emer-
gències, els treballadors de comerços amb atenció al públic i la població 
en general. Entre el material produït destacaren les viseres per caretes 
protectores i les tires de material plàstic que, enganxades a les gomes 
de les mascaretes, permeten protegir-se a un mateix i als altres sense 
molèsties a les orelles. Igualment, es van fabricar també panys per a 
portes que permeten obrir i tancar sense contacte mitjançant, igual que 
en el cas de les viseres i els protectors d’orelles, patrons de lliure accés.

El material que es va utilitzar per imprimir i les tres màquines, que 
van ser instal·lades en el seu dia al propi Centre Cultural Municipal Lo 
Casino, van tindre un cost de 19.000 euros i van poder ser adquirides 
gràcies a una recollida de fons activada per un grup d’alcarrassins i al-
carrassines a la plataforma gofundme.com, on van recaptar-se més de 
17.000 euros, i fons municipals. 

ACTUALITAT
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ALCARRÀS, ON VAS?

Tot i la situació, la Festa Major d’Estiu va tindre cançó oficial. La 
composaren Pepet i Marieta, la banda de les Terres de l’Ebre i es 
va estrenar el 20 d’agost a les xarxes socials. Alcarràs, on vas? la 
cançó del combo d’Ulldecona roman penjada al canal que l’Ajun-
tament d’Alcarràs manté a Youtube, on ha estat visionada per més 
de 8.500 persones.

SENSE FESTA MAJOR
Una directriu dirigida per escrit a l’ajuntament d’Alcarràs des de la 

Secretaria de Salut Pública en la qual es detallava que, “en relació amb la 
propera Festa Major d’aquest any 2020” era necessari “evitar qualsevol 
acte que comporti agregació de persones pel gran risc de contagi que 
pot suposar”, va decidir l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcarràs a 
modificar només dos dies del seu inici el format de la Festa Major d’estiu 
i limitar-la a tres únics actes d’entre la vintena de previstos. La Festa, 
doncs, va celebrar-se dins d’un marc de fortes mesures de seguretat i va 
incloure únicament la lectura del pregó i la proclamació de les pubilles i 
hereus del 2020, la representació de l’obra Bona Gent de Quim Masfe-
rrer, el dia 28 i el Castell de Focs del dia 30. 

“El programa de Festes s’havia preparat amb molta cura, il·lusió i volun-
tat de garantir en tot moment la seguretat plena per les persones, però els 
esdeveniments arreu del país i a casa nostra ens van fer prendre aquesta 
decisió. De fet, el Procicat va estar en tot moment al cas de tot el procés de 
preparació de la Festa Major i no va trobar inconvenients, però, a dos dies de 
l’inici de la Festa la situació va canviar i ho vam haver d’acatar per respecte, 
seguretat i responsabilitat”, ha exposat l’alcalde Manel Ezquerra. 

L’alcalde va demanar també disculpes a tots els alcarrassins i alcarras-
sines: “Tothom qui ha fet cues per aconseguir entrades;  qui, tot i fer-ne, 
no ha pogut aconseguir entrades per algun acte al qual volia assistir; qui 
ha col·laborat d’una manera o d’una altra en la preparació de la Festa, i 
qui esperava gaudir d’uns dies diferents a Alcarràs després d’un any molt 
dur pel nostre poble, mereix les nostres disculpes. Des de Salut, no ens 
han deixat més opció”. 

Des de la regidoria de Festes, el regidor Gerard Companys va 
agrair a la Comissió de Festes i tots els particulars, les entitats i els 
professionals implicats en el disseny del programa de Festes d’en-
guany la seva dedicació: “Agraïm, la feina i la imaginació que to-
tes les persones implicades en l’organització de la Festa Major.  
A Alcarràs, havíem fet els deures; però, a dos dies de l’inici, ens van fer 
arribar una directriu que ens instava a suspendre. Esperem que tot can-
viï i podem tornar a organitzar actes culturals i de lleure tan aviat com es 
pugui, ja que voldrà dir que ja no hi haurà risc per a les persones”.

El cartell és obra de l’alcarrassí Carles Gòdia

ACTUALITAT
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ALCARRÀS TANCA LA 
TORTUOSA TRAMITACIÓ 
DE LA CESSIÓ DE TERRENYS 
DE L’ESCOLA PARC DEL 
SALADAR
El Ple Municipal d’Alcarràs va tancar aquest juliol amb l’aprovació 

d’un acord de transacció entre el consistori i una empresa lleidata-
na l’expedient vinculat a la cessió a l’Ajuntament fa 15 anys per part 
d’un particular de la parcel·la que avui ocupa l’escola Parc del Sala-
dar. Amb el tràmit, es va posar fi a dècada i mitja de reclamacions mi-
tjançant l’entrega de 250.000 euros i la cessió en permuta del domini 
sobre tres solars de propietat municipal valorats en 782.512 euros a 
l’empresa lleidatana en qüestió a canvi dels seus drets adquirits com a 
conseqüència de la cessió de la parcel·la que avui ocupa l’escola Parc 
del Saladar. En fer-ho, s’evita un procés judicial de resultat incert al 
qual l’Ajuntament hauria hagut d’afrontar una eventual reclamació 
d’interessos que podria comportar pagaments de més de 400.000 
euros.

“Amb el que aprovem avui, posem fi a una tramitació de tres lustres 
amb un acord que deriva d’un acte de conciliació que l’any 2014 es va 
celebrar entre l’ajuntament d’aquell mandat i la mercantil que llavors 
ostentava els drets que ara tenia la firma amb la qual hem tancat l’expe-
dient. Aquests drets es valoraven llavors en 1,09 milions d’euros i, per 
satisfer-los, el consistori es va comprometre a entregar finques urbanes 
edificables i una quantitat de diners equivalent a la diferència de valor 
entre els terrenys i el deute existent”, va explicar al ple de juliol Manel 
Ezquerra, alcalde d’Alcarràs. 

L’origen de tot plegat es remunta fins l’any 2005, any al qual el creixe-
ment d’Alcarràs va convertir en inajornable la construcció d’un nou 
col·legi. Per fer-ho, la Generalitat exigia llavors l’entrega de solars urba-
nitzats i amb superfície suficient. A Alcarràs, tot i la necessitat, no existia 
llavors cap terreny de propietat municipal apte per  l’equipament i, amb 
la voluntat de no ajornar més la nova escola, el consistori va arribar a un 
acord amb l’empresa propietària dels terrenys que ara ocupa el centre.

Aquest acord, signat fa 15 anys, permetia al consistori disposar d’im-
mediat d’un terreny apte pel nou centre escolar però comportava con-
traprestacions com l’entrega en un termini màxim de quatre anys d’una 
parcel·la urbanitzada de valor equivalent a la que va ser lliurada al con-
sistori. Si no es feia així, el consistori havia d’abonar al propietari 1,09 
milions d’euros. “Penso que va ser un bon acord perquè, sense  despesa, 
es va poder disposar dels terrenys que necessitava el poble. L’alterna-
tiva era urbanitzar uns terrenys municipals i fer-ho hauria costat molts 
diners i un temps que no hi havia”, explica Ezquerra.

ACTUALITAT
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L’entrega de terrenys a la qual es va comprometre 
el consistori no es va fer però efectiva un cop trans-
correguts els quatre anys establerts, però, de manera 
sorprenent, ningú no va reclamar els 1,09 milions que 
el consistori devia fins l’any 2014. La crisi immobi-
liària primer i la crisi bancària desprès van generar una 
situació inèdita de la qual el consistori se’n va benefi-
ciar de manera momentània.

15 anys de tràmits
El deute que mantenia l’Ajuntament  va anar així 

passant de mans durant aquells anys però, finalment, 
l’any 2014, la mercantil lleidatana i l’entitat bancària 
aleshores propietàries dels drets de cobrament van 
reclamar-los i el consistori alcarrassí del moment es 
va personar a un acte de conciliació al qual es va 
substanciar un nou acord. Ara, la compensació ja no 
havia de satisfer-se únicament amb terrenys com es 
va acordar l’any 2005 i, des de llavors, i així va quedar 
acceptat per les parts, es podia satisfer amb terrenys 
i diners de manera que, si els terrenys entregats no 
tenien un valor equivalent al del deute, caldria entre-
gar també una quantitat en metàl·lic. La situació va 
quedar llavors en suspens fins que, al maig del 2019, 
els creditors van reclamar el pagament.

“L’acord de 2014 va implicar ser un canvi, però el 
deute mai no va deixar d’existir malgrat que determi-
nats equips de govern anteriors al nostre assegures-
sin que havia prescrit i decidissin fins i tot no compta-
bilitzar-lo als pressupostos per poder diposar d’una més gran capacitat 
de despesa i endeutament. Fer-ho era legal; és cert, però els creditors, 
ho sabíem tothom, voldrien cobrar tard o d’hora. Al final van aparèixer 
fa un any i mig i van exigir cobrar”, assenyala 
Ezquerra.

En aquell moment, de nou, les opcions que 
es presentaven eren vàries, però totes impli-
caven el mateix: pagar. Es podia, com encara 
aconsella ara el grup municipal d’ERC, intentar 
ajornar-ho tot però, si així es feia, el consistori 
hauria d’encarar, amb tota probabilitat un procés judicial de resultat in-
cert. Així ho opina l’advocat Albert Panabera, qui l’any 2014 representa-
va, com ara també, els interessos de l’Ajuntament d’Alcarràs:

“A l’acte de conciliació del 2014 es va reconèixer que existia un deute 
i es va acceptar que, en comptes de poder satisfer-se únicament amb 
terrenys com es va establir l’any 2005, ara podia pagar-se amb  solars 
i d’una quantitat en metàl·lic. Si desprès de la reclamació de pagament 
feta pels creditors l’any 2019 no es pagava, els creditors haurien anat 
als tribunals, haurien reclamat allò que se’ls devia i els interessos, que 

podien arribar a suposar uns 402.000 euros més. A aquesta quantitat 
caldria, en cas de perdre, afegir els costos judicials, que mai no serien 
inferiors a 50.000 euros. Al final, un deute de 1.09 milions s’hauria con-

vertit en un altre de més de 1,5 milions”.
Des del grup municipal d’ERC, però, la 

solució adoptada no es considera òpti-
ma i, així, al ple de juliol es va recomanar 
a l’equip de govern no pagar ara, anar als 
tribunals i, en tot cas, satisfer el deute úni-
cament entregant terrenys. L’equip de go-

vern ho considera del tot equivocat: “Cal parlar clar: A Alcarràs no tenim 
parcel·les urbanes que es puguin lliurar ja i que tinguin un valor equiva-
lent al del deute. Si haguéssim fet cas a ERC, a més d’iniciar un procés 
judicial incert, hauríem d’haver urbanitzat ara nous terrenys. Fent càl-
culs amb els nostres serveis d’Urbanisme, tot plegat podria haver arribat 
a costar més de 354.000 euros i, ara per ara, les finances municipals no 
estan ni per pagar interessos ni per urbanitzar terrenys que s’entregaran 
a tercers. Hem posat ordre on no n’hi havia”, explica Jordi Janés, primer 
tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme.

“D’haver-se perllongat la situació 
insistint en compensar als propietaris 

amb únicament terrenys, s’hauria hagut 
d’afrontar un procés judicial incert”

ACTUALITAT
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L’AJUNTAMENT RECUPERA 
CA L’HEREU PER LES NOVES 
DEPENDÈNCIES DE SERVEIS 
SOCIALS
Més de 2.600 persones han fet ús des de la seva entrada en servei 

al maig de les noves dependències que, a Ca l’Hereu, centralitzen els 
Serveis Socials. A data d’avui, de 10 a 14 hores i de dilluns a dijous, una 
educadora i dues treballadores socials presten servei a un equipament 
que acull també, en aquest cas de dilluns a divendres, la tècnica espe-
cialista en Migracions i Serveis Socials del consistori i el personal de 
gestió i atenció del Banc d’Aliments a Alcarràs. Tot aquest equip atén 
cada setmana a una mitjana de 130 persones; xifra que, multiplicada per 
les més de 20 setmanes que les noves dependències porten obertes al 
públic, permet superar la xifra de 2.600 persones ateses.

El canvi d’ubicació–abans s’atenia a les Roquetes- permet un estalvi 
de prop de 42.000 euros l’any i comporta un canvi positiu pel servei; 
explica la regidora de Salut, Benestar Social i Dona de l’Ajuntament d’Al-
carrás, Ester Ibars: “el canvi és a millor. Abans, l’atenció es prestava a un 
immoble poc acollidor que, a més a més, s’ubicava a un indret no tan 
cèntric. Hem sortit guanyant tothom i recuperem un edifici emblemàtic” 

A banda; i així ho recorda Dolors Gòdia, regidora també de Salut, Be-
nestar Social i Dona; en el seu dia la Comtessa de Torregrossa “va deixar 
dit en vida que aquest immoble tan destacat al nostre poble s’havia de 
destinar a usos socials o, com es deia aleshores, a beneficència. Ara, 
nosaltres, amb aquesta millora, hem aconseguit donar resposta al seu 
desig”.

Per fer possible el trasllat a Ca l’Hereu dels Serveis Socials bàsics i els 
Serveis Socials Municipals, el consistori ha realitzat una inversió total de 
26.000 euros que ha permès habilitar a un espai que, gràcies a la figura 
jurídica de l’usucapio serà del poble, diferents espais entre els quals cal 
citar sales de reunions, magatzems, dependències d’atenció al públic i, 
també un pati multi usos. 

REGULARITZAT EL DEUTE DEL 2018 
AMB EL CONSELL COMARCAL

L’Ajuntament d’Alcarràs ha completat ja la regularització del deu-
te que, des del maig de 2018 i fins el final de la darrera legislatura, 
es va acumular amb el Consell Comarcal del Segrià com a resultat 
de la decisió de l’anterior equip de govern de no abonar les quotes 
acordades, dins del conveni de prestació de Serveis Socials, que el 
consistori alcarrassí va subscriure amb l’ens comarcal. En total, els 
diners que s’han hagut d’abonar han estat 105.296,33 euros. El 
primer tinent d’Alcalde, Jordi Janés, destaca el valor de la decisió: 
“no ens serveix, com es va argumentar en el seu dia, que es parli 
de disconformitat en la gestió i la prestació per justificar la falta 
de pagament. Deixar de pagar, denota falta de sensibilitat amb els 
ciutadans i els professionals”. 

EL NOU CEMENTIRI D’ALCARRÀS, EN FUNCIONAMENT
Des de fa un any, Alcarràs disposa d’un nou cementiri. S’ubica al costat del Polígon Tossalet Roig i acabarà tenint 1.968 nínxols i 294 urnes, 

segons estableix la seva construcció en sis etapes. La primera fase, ja en servei, ha comportat la construcció dels primers 240 nínxols i la ur-
banització. El pressupost inicial d’execució d’aquesta primera part de l’obra ascendeix a més de 600.000 euros, amb l’IVA inclòs. D’altra banda, 
l’Ajuntament d’Alcarràs ha dut a terme durant tot aquest 2020 treballs de dignificació i millora del cementiri antic consistents en renovar jardi-
neria, millorar la part de terra, repintar bancs i ampliar el nombre de contenidors de reciclatge existents.

SERVEIS
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ALCARRÀS, AL TOP 50 DELS MUNICIPIS QUE MÉS 
RECICLEN ARREU DE CATALUNYA
A Alcarràs reciclem i, cada cop, ho fem més i millor. Segons les da-

rreres dades de l’Agència de Residus de Catalunya, al municipi reciclem 
un 81,03% del total de residus i figurem dins del Top 50 de municipis 
que més reciclen. Si comparem aquesta xifra amb la mitjana catalana, 
l’evidència de l’èxit és encara més aclaparadora: arreu de Catalunya es 
va reciclar l’any 2019 un 45% del total de la brossa.

Amb els nostres més de 9.500 habitants censats actualment (INE 
2019), som el segon municipi més gran de tot el país en nombre d’ha-
bitants dels que figuren dins d’aquest Top 50 després del municipi bar-
celoní d’Argentona.

L’esforç del poble durant els mesos de pandèmia ha estat encara més 
evident, i tot i així, si comparem per cada fracció les dades de juny del 
19 i les de juny del 20 trobem que, a totes, s’ha incrementat el volum de 
kg recollits. Així, si al juny del 19 vam recollir 38.818 kg de RSU, 90.684 
de FORM, 32.520 d’envasos, 17.333 de paper i 14.826 de vidre; aquest 
mes de juny hem recollit 54.160 de RSU, 97,317 de FORM, 33.890 de 
envasos, 23.661 de paper i 15.220 de vidre.  Abans d’implantar-se el 
sistema Porta a Porta a la vila, únicament es recollia un 22% de recollida 
selectiva. Ara, amb el compromís ciutadà i la tasca de la nostra Policia 
Local, el percentatge triplica la xifra de llavors. 

81,03%

45%

RECOLLIDA SELECTIVA

ALCARRÀS

CATALUNYA

SERVEIS
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Al març, tot es va aturar. Primer van ser les escoles, el dia 14, i, a 
continuació, la resta. A Alcarràs, però, i sota la coordinació de l’Asso-
ciació de Mestresses de Casa, es va bastir aviat una primera resposta 
amb la qual tothom vam demostrar com fem les coses. De tot plegat, 
parlem amb dues dones, la Maruchi Cruz i l’Anabel García, que van 
viure aquells dies des de primera línia i com a, respectivament, pre-
sidenta i vocal de l’entitat, una gesta que va permetre fabricar 8.189 
mascaretes per adults, 2.139 mascaretes per nens i 8.506 bates pro-
tectores.

Com s’activa tot plegat?
De la nit al dia, ens vam veure dins d’una situació mai vista. Feia falta 

de tot i vam veure que calia cobrir unes necessitats que creixien cada 
moment. Vam articular uns primers grups mitjançat Whatsapp i ens vam 
posar en marxa. 

Va trigar molt la població a respondre?
No. El primer de tot, era aconseguir patrons i roba. Necessitàvem te-

les de cotó 100%, fil i, també, bosses de plàstic per fabricar mascaretes 
i bates pel personal sanitari i els serveis d’emergència, Algunes persones 
ens van fer donacions en efectiu i tot es va activar de manera molt ràpi-
da. Fins i tot vam cedir material a grups similars d’altres pobles. Aviat, 
vam tindre un equip de 100 persones llestes per començar a cosir. Els 
patrons que empràvem eren senzills, hi havia necessitat i la gent estava 
disposada a fer el que feia falta. També, en paral·lel, vam crear tot un 
sistema de distribució. Les nostres bates i mascaretes van a arribar a 
centres sanitaris, ambulatoris i residències de tota la demarcació i d’al-
tres territoris i, també, van servir per equipar al personal dels serveis 
d’emergència, les poques empreses que feien atenció al públic i, fins i 
tot, les presons. Érem persones ajudant persones.

Quantes mascaretes o bates fabricava cada cosidor o cosidora?
Va haver gent que en va fabricar ella sola fins a un miler. Uns cosien, 

altres buscaven material, altres ajudaven a distribuir-lo. Des de l’ajunta-
ment, ens ajudaven a portar-lo casa per casa. Al principi, trigàvem molt a 
cosir però, ben aviat, vam aconseguir tenir mascaretes llestes en menys 
de deu minuts.

A banda del de l’ajuntament, de quina ajuda vau disposar?
Des de les administracions de rang superior, cap ni una. Deien fins i 

tot que veure un metge amb una bata feta amb bosses no donava bona 
imatge. Va ser la societat civil qui va donar resposta a unes necessitats 
que, encara avui, no entenem com va poder ser que no fossin cobertes. 
Nosaltres, encara avui, no podem entendre com va poder succeir el que 
va passar. Catalunya, per història i tradició, ha estat un país punter pel 
que fa al tèxtil i, aquesta primavera, vam veure que no disposàvem de la 
capacitat per produir. Tot aquest material arribava des de la Xina i, quan 
tot es va tancar, va deixar d’arribar. Si algú hagués tingut mascaretes i 
hagués decidit demanar 30 euros per unitat, li haurien pagat. 

ENTREVISTA
ENTREVISTA

“La pandèmia va agafar tothom 
per sorpresa. Es va fer el que 
es va poder”

Grup de voluntaris COVID-19

Maruchi Cruz i Anabel García
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Ara estem dins de la segona onada de la pandèmia. La situació, a 
Catalunya, no és la millor. Penseu que podem tornar a una situació 
com la de la primavera?

Volem pensar que no. Suposem que un confinament tan estricte con 
el de llavors no tornarà. Malgrat tot, pengem d’un fil i, si la situació em-
pitjora, potser faran falta nous esforços. A Alcarràs som un poble solidari 
i donem per fet que la gent farà el que calgui, però el nivell d’exigència 
en vers qui no ha sabut gestionar tot plegat d’una millor manera serà 
molt més gran. Cal que tothom, i no tan sols les persones particulars, 
estigui a l’alçada.

8.189 
MASCARETES 
PER ADULTS

2.139
MASCARETES 
PER INFANTS

8.506
BATES

ENTREVISTA
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EL SERVEI WHATSALC ES 
CONSOLIDA 
El servei WhatsAlc, amb més de 200 consultes rebudes i contestades 

directament pels regidors de l’equip de govern, es consolida després de 
la seva activació aquest mes de juny, com a nou canal de comunicació 
per apropar l’acció institucional. El servei empra la popular aplicació de 
missatgeria instantània WhatsApp, ha substituït la Línia Verda i implica 
un estalvi per les arques municipals de 2.926 euros anuals. 

La utilització com a fonament del servei WhatsAlc d’un sistema de 
missatgeria instantània ha suposat, de fet i a més a més, un pas enda-
vant que fomenta la participació ciutadana, donat que es tracta d’una 
eina de comunicació gairebé universal. Amb el canvi, qualsevol persona 
que disposi d’un smartphone, tingui més de 16 anys i visqui a Alcarràs, 
pot fer servir el WhatsAlc. Per implementar-lo, el consistori va cursar 
aquesta primavera un expedient de creació del nou servei al qual es 
detallaven les condicions del seu funcionament. Així, el servei s’ha ha-

bilitat amb la voluntat que les persones puguin remetre als membres 
de l’equip de govern missatges que incloguin “suggeriments, propostes, 
preguntes, queixes o inquietuds” sempre “amb el to i el respecte natural 
en qualsevol comunicació entre persones”. Per aconseguir la funcionali-
tat del servei es van dictaminar un seguit de normes bàsiques entre les 
quals cal destacar que, per utilitzar-lo, cal ser major de 16 anys i resident 
al municipi i que no hi poden tenir cabuda temes que no tinguin a veure 
amb la gestió. També, abans de fer qualsevol consulta o suggeriment, 
és necessari identificar-se i els missatges cal enviar-los preferentment 
entre les 8.00 i les 22.00 hores. A més a més, el servei no es pot utilitzar 
per a incoar actes administratius a instància de part, donat que aquestes 
es continuen realitzant pels mitjans legalment establerts. 

El funcionament del servei és senzill i entenedor per qualsevol usuari 
de serveis de missatgeria instantània i les condicions de funcionament 
es detallen a https://www.alcarras.cat/ajuntament/whatsalc. Les 
converses es desenvolupen sempre dins del marc de la legislació regu-
ladora de la protecció de les dades actualment en vigor. “Està funcionant 
prou bé i les persones que han emprat el servei respecten les normes que 
vam fer públiques”, explica l’alcalde, Manel Ezquerra.

SERVEIS
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ALCARRÀS LIMITA A 30 KM/H LA VELOCITAT 
MÀXIMA DINS DEL NUCLI URBÀ 

L’Ajuntament d’Alcarràs, per tal d’afavorir la seguretat de vianants 
i conductors, ha decidit limitar a 30 km/h la velocitat màxima a la 
qual es pot circular dins del nucli urbà. La limitació és vigent a tots 
els carrers de l’àrea residencial de la població a excepció dels trams 
urbans de les carreteres L-800 i N-IIa, als quals encara està permès 
circular a un màxim de 50 km/h. Amb el canvi, destaca l’alcalde Ma-
nel Ezquerra, s’aconsegueix un entorn urbà més segur per tothom. El 
canvi s’ha aprovat al Ple municipal d’aquest mes d’octubre després 
d’una campanya de control de velocitat mitjançant radar mòbil que ha 
permès imposar una dotzena de denúncies a conductors que circula-
ven a velocitats excessives i que, en fer-ho, es posaven en risc a ells 
mateixos i a la resta d’usuaris de la via.

NOVES NORMES PER CONTROLAR LES 
MICCIONS DE LES MASCOTES A LA VIA 
PÚBLICA

Des d’aquest 8 d’octubre, i gràcies a una modificació a l’ordenança 
de civisme, els particulars propietaris de mascotes hauran de diluir 
sempre amb aigua les miccions que, eventualment, puguin realitzar 
els seus animals de companyia a la via pública. Fins ara, era només 
obligatori recollir els excrements i, amb el canvi, es vol guanyar en 
salubritat i evitar la degradació del mobiliari urbà: “És un canvi impor-
tant que s’havia de fer. L’espai urbà és de tothom. L’obligatorietat de 
recollir els excrements de les mascotes és imprescindible i, ara, volem 
anar més enllà. Aconseguir-ho serà feina de tothom”, explica Jordi Ja-
nés, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme.

MÉS D’UN CENTENAR DE MULTES PER 
ACTITUDS INSOLIDÀRIES VINCULADES AL 
CONTROL DE LA PANDÈMIA

Durant els mesos de l’emergència sanitària en curs, la Policia Local 
–que ha incorporat nous agents- ha extremat els controls a carrers i 
places per tal de garantir la seguretat de tothom. Com a conseqüèn-
cia, més d’un centenar de persones han estat multades per actuar de 
manera insolidària i posar en risc la seva pròpia salut i la de tothom en 
compartir espais de pública concurrència amb d’altres persones sense 
portar la preceptiva mascareta. 

SERVEIS
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LA NOVA ROTONDA D’ENTRADA A LA VILA, EN SERVEI
La nova rotonda que, des de desembre del 2019, uneix a Alcarràs l’ N-II a i la L-800 ha vist aquesta tardor finalitzats els treballs d’urbanització 

complementaris a l’obra, finançada íntegrament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i pressupostada en més 
d’un milió d’euros. Des de l’ajuntament, l’alcalde, Manel Ezquerra, destaca la importància que té la rotonda per garantir la seguretat a un enllaç de 
dues vies fonamentals per la vila: “Al juny, el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Isidre Gavin, va 
visitar l’obra i ens va confirmar que totes les nostres peticions de millora han estat acceptades. Ara, amb l’obra enllestida, comprovem que així ha 
estat”. La nova rotonda va entrar en servei al desembre i va comportar una millora substancial de la seguretat en un punt clau de la xarxa viària de 
la població que, abans de la construcció de la rotonda, presentava una gran complexitat en incloure un tercer carril central de girs tot i el volum de 
trànsit superior als 15.000 vehicles -13.000 a l’N-II i 2.650 a l’L-800- que s’hi registrava. 

ELS CAMINS DE LA CHE ES 
RENOVARAN
Desprès de més d’un any de negociacions i gestions davant la Sub-

delegació del Govern i la Confederación Hidrográfica del Ebro, que és 
l’organisme que actualment té la propietat d’aquests vials, el Govern de 
l’Estat ha licitat aquest estiu finalment la reparació i el manteniment 
de la xarxa de camins que presta servei a tota la zona de reg del Canal 
d’Aragó i Catalunya i connecta les poblacions de Gimenells i Alcarràs i 
els termes de Vallmanya i Montagut. El consistori, que ha tingut un pa-
per cabdal dins d’una negociació llarga i complexa, mostra la satisfacció 
per la consecució d’una gestió que permetrà convertir en realitat una 
exigència llargament plantejada pels pagesos alcarrassins, que utilitzen 
de manera diària uns camins que l’Estat mantenia en situació lamentable 
des de fa molts anys.

URBANISME
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ELS CAMINS RURALS, PRIORITAT DEL 
CONSISTORI

L’Ajuntament d’Alcarràs ha invertit des del passat mes de desembre 
prop de 360.000 euros pressupostats a la xarxa local de camins del mu-
nicipi. La inversió ha estat possible, entre altres, gràcies a dos projectes 
de 94.622 euros i 47.890 euros d’eliminació de clots i esvorancs als ca-
mins d’entrada i sortida al municipi i els que donen servei a les principals 
explotacions ramaderes i agrícoles del terme; a un altre vinculat a la ca-
nonada de connexió de la planta de purins que ha permès renovar amb 
60.000 euros, finançats per la distribuïdora de gas, el Camí del Mixó i 
a un darrer de 93.000 euros que finança el consistori i que va perme-
tre renovar el Camí del Cap de la Vall. Des del consistori, s’assumeix 
que en matèria de camins queda encara feina per fer, però s’avança que 
es continuaran desenvolupant actuacions en funció de la disponibilitat 
econòmica. A finals d’aquest mes de novembre, per exemple, s’aborda 
l’asfaltat en calent del Camí de Montagut, pel qual s’han pressupostat 
125.000 euros “Sabem perfectament a quins punts cal actuar, els ca-
mins són una prioritat per aquest consistori”, explica Agustí Camarasa, 
regidor d’Agricultura. Només durant aquest estiu, s’ha actuat a més d’un 
centenar de quilòmetres de la xarxa als termes d’Alcarràs, Vallmanya i 
Montagut amb regs asfàltics, eliminació de sots i regeneració de zones 
erosionades. 

ELS COMERÇOS I ESTABLIMENTS HOSTALERS D’ALCARRÀS AFECTATS PEL CONFINAMENT DE 
JULIOL, COMPENSATS AMB FINS A 2.000 EUROS

Els comerços i establiments hostalers d’Alcarràs afectats pel confinament que va patir aquest estiu el municipi juntament amb Lleida i cinc mu-
nicipis més del Baix Segrià han pogut demanar compensacions per les pèrdues generades. Així, els empresaris i autònoms d’Alcarràs que ho hagin 
sol·licitat abans d’aquest 12 de novembre i compleixin els requisits fixats rebran un total de 243.000 euros com a compensació que es repartiran a 
raó d’un màxim de 2.000 euros per beneficiari en el cas dels responsables d’establiments comercials i hostalers  i de 400 euros en el cas dels mar-
xants. Per beneficiar-se’n, els sol·licitants han hagut de demostrar que, com a resultat del confinament d’aquest estiu, han patit a la seva facturació 
del mes de juliol d’enguany una disminució de, com a mínim, el 50% en relació a les xifres assolides al juliol del 2019.

A cadascun dels municipis afectats la tramitació dels ajuts ha estat desenvolupada pels respectius consistoris, que es van coordinar aquest estiu 
per tal d’aconseguir que, des de la Generalitat, s’articulés un sistema d’ajuts directes a les empreses que més van patir amb el confinament del juliol 
a la comarca.
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LA DIGNITAT DEL 
TERRITORI
Sense el cultiu de la fruita dolça i el conjunt d’activitats econòmi-

ques que aquesta indústria ha desenvolupat al Baix Segre, els nostres 
pobles serien un desert econòmic i demogràfic. Conscient d’aquesta 
circumstància, l’Ajuntament d’Alcarràs ha impulsat un seguit d’ac-
cions en defensa d’aquesta forma de vida juntament amb una vuitan-
tena de consistoris de municipis productors, els sindicats agraris Asa-
ja, JARC i Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC) i la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya 
(Afrucat).

Aquest seguit d’accions es van activar durant la tardor del 2019 i han 
portat els representants del sector i les seves reivindicacions fins el Par-
lament de Catalunya, el Congrès dels Diputats i les institucions euro-
pees. S’exigeix un marc de seguretat per uns productors que, tot i haver 
assolit un nivell de professionalització i eficiència que els ha convertit en 
punters arreu d’Europa, es veuen obligats any rere any a comercialitzar 
les seves produccions per sota de cost com a conseqüència d’una insu-
ficient regulació de preus a nivell europeu i la pressió de les grans distri-
buïdores. El 4 de febrer, i davant la Comissió d’Agricultura del Parlament 
de Catalunya, l’alcalde d’Alcarràs va resumir així la situació: “Si els page-
sos no poden guanyar-se la vida dignament, tot el teixit productiu i de 
prestació de serveis que s’ha desenvolupat a les comarques fructícoles 
desapareixerà”.  Deu dies desprès, el 14 de febrer, una manifestació de 
tres mil pagesos i cinc cents tractors van convertir Lleida en un clam en 
favor de la fruita dolça. 

A banda, enguany, s’ha hagut de lluitar també contra el posiciona-
ment deslleial de grups de pressió polítics que, emprant la mentida i la 
difamació, han utilitzat les persones treballadores temporeres generant 
danys econòmics i socials a tot el territori.

Tot plegat, va cristal·litzar aquest 11 de juny a Alcarràs, on més de cin-
quanta alcaldes i representants empresarials i sindicals del sector es van 
conjurar per defensar el model de generació de riquesa que fonamenta 
el desenvolupament dels pobles ponentins. A Alcarràs, i per boca dels 
seus representants polítics, la pagesia va exigir “respecte” per un terri-
tori on, va destacar en nom de tothom Manel Ezquerra, “la convivència 
és essencial i la viabilitat de les nostres explotacions depèn d’unes per-
sones treballadores a les quals les volem contentes i satisfetes. En els 
darrers quatre anys, hi ha hagut cada any una mitjana de 100 inspec-
cions de treball que 
es tradueixen en més 
de 1.000 persones 
controlades. S’han 
obert únicament 
cada any uns quin-
ze expedients i, la 
majoria, eren, a més 
a més, per falsedat 
documental pel que 
fa a la identitat del 
treballador. I això no 
és imputable als pa-
gesos”.

Respecte pel sector i la seva gent



ECONOMIA · El Butlletí d’Alcarràs | 19

EL PRESIDENT TORRA, 
AMB EL TERRITORI

La situació del sector fructícola va por-
tar fins Alcarràs també aquest mes de 
febrer, el President Torra, qui va encora-
tjar la pagesia del territori a seguir amb 
les seves justes reivindicacions alhora 
que feia palès el valor estratègic que el 
sector fructícola té per Catalunya: “Jo he 
tingut la sort de viure durant dos anys a 
Suïssa i; allà, al país de les grans empreses 
financeres, una família pot desenvolupar 
de manera digna i rendible el seu projecte 
vital amb una granja de vaques amb divuit 
caps. A Catalunya, hem de ser capaços de 
que això també sigui possible, perquè jo, 
que vinc de comarques, no puc entendre 
Catalunya sense pagesos”, va indicar.

PEDREGADA AQUESTA PRIMAVERA

L’Ajuntament d’Alcarràs, la resta d’alcaldes de la zona i Agroseguro calculen que la pedre-
gada d’aquest 16 de juny, que hauria afectat 5.000 hectàrees de cultius fructícoles i 1.000 de 
cereal amb un percentatge del 80% d’hectàrees assegurades, va generar danys per valor d’un 
mínim de 10 milions d’euros. A Alcarràs i dins de les prop de 5.000 hectàrees afectades a tot 
el Baix Segrià, les àrees més malmeses s’ubiquen a les partides de Vallmanya –barranc del 
Llop- i el Coscollar i, també, a determinades zones de la partida del pla de l’Alzina, punts tots 
ells on l’afectació va arribar fins el 100% de la collita. Els danys se concentren a les planta-
cions de préssec, nectarina i paraguaià i, pel que fa al cereal, l’àrea que més ha sofert totalitza 
un miler de hectàrees dedicades, principalment, a blat i ordi. Agroseguro calcula que en torn 
a un 80% de les hectàrees afectades a tot el Baix Segrià estaven assegurades. Per atenuar 
l’impacte, des dels municipis es van sol·licitar al Govern d’Espanya bonificacions a l’IRPF i les 
quotes de la Seguretat Social pels pagesos i els seus treballadors, i compensacions a l’IBI per 
traslladar-les des dels consistoris a les explotacions del territori.

A Alcarràs, hi ha gent de 63 nacionalitats i la població immigrada representa un 38% del total. 
A la resta dels pobles del Baix Segre succeeix ben bé el mateix perquè, com a Alcarràs, s’ofereix 
feina, allotjament i la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida i integrar-se aquí com a 
ciutadà amb tots els drets i obligacions a tothom qui ho vol. 

Per tot plegat, i així ho va destacar Manel Ezquerra aquest 11 de juny, si a algú se l’hi ha de 
demanar perdó, és als pagesos: “Ho ha haurien de fer els qui abusen dels preus, els qui escanyen 
les nostres centrals fruiteres i els qui prenen les decisions geopolítiques que no ens permeten 
competir en igualtat de drets amb països tercers. I els qui, especialment, han de demanar perdó, 
són tots els que aprofiten la pandèmia per intentar treure’n profit de les persones temporeres en 
benefici propi. El sector de la fruita és el motor de tot el nostre territori i d’una manera o una altra 
tothom ha de treballar per preservar aquesta riquesa.”

ECONOMIA
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EL PLE MUNICIPAL INICIA ELS TRÀMITS PER DECLARAR 
“LESIVA” LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVADA 
EL 2019 I ENCARREGA UNA DE NOVA
L’ajuntament d’Alcarràs, en sessió plenària celebrada aquest novem-

bre, ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Alcarràs, Sempre 
Alcarràs i el Partit dels Socialistes la incoació del procediment que 
permetrà, un cop finalitzats els tràmits preceptius, declarar “lesiva per 
l’interès públic” la Relació de Llocs de Treball (RLT) que es va aprovar 
al febrer de 2019 per part de l’anterior equip de govern i que compor-
tava; explica l’alcalde, Manel Ezquerra; “un 
increment desmesurat de despesa derivat 
dels augments de sou i noves contracta-
cions a les quals obre la porta i que resulta 
del tot impossible d’assumir si pretenem 
mantenir l’equilibri pel que fa a la tresore-
ria”. Amb l’inici del tràmit, la execució de 
l’RLT queda suspesa. 

Aquest increment es xifra en, explica l’equip de govern municipal, 
“en més de 300.000 euros l’any”, quantitat que, d’assumir-se, implicaria 
superar any rere any el sostre de despesa que han de complir les admi-
nistracions públiques. A les Relacions de Llocs de Treball, es detallen els 
diferents llocs de feina amb els quals ha de comptar un organisme, em-
presa o institució per garantir el seu bon funcionament i les retribucions 
que assignades a cadascun d’ells.

La Declaració de Lesivitat es fonamenta en un informe jurídic al qual 
es detallen un seguit d’elements com ara “l’increment injustificat de les 

valoracions de determinats llocs de treball que no van tenir una reclassi-
ficació de grup ni un increment o modificació funcional” o, també, el “cas 
omís” que l’equip de govern que regia l’any 2019 l’ajuntament d’Alcarràs 
va fer “a les advertències e informes d’Intervenció i Secretària i de l’as-
sessora jurídica de l’ajuntament”. En aquests informes, s’advertia “de la 
improcedència d’algunes de les actuacions dutes a terme i de les seves 

conseqüències”. La RLT, conclou l’informe 
que fonamenta la Declaració de Lesivitat 
que s’incoa es va aprovar “sense disposar 
de la suficient informació i càlculs” i ha pro-
vocat “un augment en les retribucions de 
determinats treballadors” que no ha estat 
“justificat ni motivat conforme a normati-
va” i, també, “un augment en la massa sala-

rial sense tenir en compte les limitacions de l’estabilitat pressupostària”. 
Tot plegat, desemboca en l’adopció “immediata” d’una mesura cautelar 
“consistent en la suspensió de l’efectivitat derivats de l’RLT aprovada 
l’any 2019. Mentre el procediment de Declaració de Lesivitat no finalit-
zi, serà el Catàleg de Llocs de Treball vigent fins l’any 2019 l’instrument 
organitzatiu aplicable al consistori.

A banda, i també a la mateixa sessió plenària, es va aprovar un con-
tracte menor per formular una nova Relació i Valoració de Llocs de Tre-
ball. Aquesta nova RLT haurà d’estar enllestida abans de l’estiu de 2021. 

“Les tensions de tresoreria són constants 
des de que es va iniciar la implementació de 
la Relació de Llocs de Treball i compliquen 
de manera extraordinària el dia a dia del 

consistori”, explica, l’alcalde Manel Ezquerra 

ECONOMIA
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ALCARRÀS RENOVA 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
AMB LÀMPADES LED, QUE 
PODEN ESTALVIAR FINS 
UN 80% D’ENERGIA
L’Ajuntament d’Alcarràs completa aquest 2020 la renovació de l’en-

llumenat públic del municipi amb la substitució de les gairebé 1.600 
làmpades de vapor de sodi actualment en servei per d’altres amb tec-
nologia LED. L’actuació permet reduir en més d’un 80% la factura dels 
consums d’energia associats a l’enllumenat públic, minvar les emissions 
a l’atmosfera de gasos que generen efecte hivernacle, i reduir a més a 
més la contaminació lluminosa, corregint-ne els seus efectes pertorba-
dors sobre els ecosistemes i la visió del cel a la nit.

L’inici dels treballs, pressupostats en 834.210 euros, s’ha retardat per 
raó de la pandèmia. Del total de l’obra; Alcarràs ha de finançar amb fons 
propis únicament un 5%, atès que el 50% del cost de la inversió s’abona 
amb una subvenció del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demo-
gràfic i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el 
25% amb un ajut de la Diputació de Lleida i el 20 amb càrrec al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat.

L’alcalde, Manel Ezquerra, ha destacat avui de nou el valor d’una ini-
ciativa que millorarà la vida de la població i que “referma” el compromís 
de l’equip de govern municipal amb la transició ecològica. Jordi Janés, 
primer tinent d’alcalde i responsable d’Urbanisme i Medi Ambient, des-
taca la importància d’una iniciativa que evidencia l’aposta de l’equip de 
govern municipal en favor de la sostenibilitat: “Alcarràs ha de conver-
tir-se en un municipi referent pel que fa a la cura del medi ambient i 
la gestió eficient dels recursos. Ja ho som gràcies a programes com la 
recollida de residus porta a porta i, ara, ho serem també amb el nou 
enllumenat”.

UN ANY DE LA 
REMUNICIPALITZACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA
Ara fa poc més d’un any, en concret el 24 d’octubre, es compleix 

l’aniversari de la remunicipalització del servei de neteja viària. El 
canvi, aprovat per unanimitat, s’ha traduït en una optimització del 
servei que ha fet possible la millora de les freqüències de neteja 
manual i amb aigua a pressió i l’increment de les hores de servei, 
que ara són 160 setmanals en comptes de les 135 que prestava 
el contractista. També, s’ha incorporat un conductor per a portar 
la nova màquina d’aspiració que s’ha llogat, l’adquisició d’un parell 
de bufadors nous i d’una furgoneta per a transportar els materials 
i als operaris i operàries del servei. La decisió de remunicipalitzar 
el servei, recorda l’alcalde, Manel Ezquerra va venir motivada pel 
fet que “la neteja viària es considerava totalment insuficient i oca-
sionava perjudicis als veïns; alhora que la contractista manifestava 
que el servei estava infravalorat, que no era rendible i no assolia les 
previsions de benefici industrial que pretenien.

NOTÍCIES
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MILLOR UNINT 
ESFORÇOS  

El  passat  mes  d’agost,   la  Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre  va  
anunciar  la licitació de  les obres  
de manteniment i conservació 
dels  nostres   camins, unes obres 
que  tenen un pressupost inicial de  
3.000.000 €  i s’han  de  desenvo-
lupar  en un període de temps de  
dos  anys.   Per  tant,  per  part  de 
la CHE ,  que  és la titular,  hi  ha  
un compromís  real  de recuperar i 
atendre una  demanda d’una sèrie 
de municipis   que  fa  més  de  10 
anys estem  reivindicant  .

Aquesta   bona  notícia  ha  estat  
possible  gràcies   al  lideratge  de 
l’equip de govern  actual  amb l’ajut  
i   el suport   del PSC,  que  vam  
transmetre la problemàtica  en  una 
reunió  al Subdelegat  de Govern 
a Lleida, José Crespín,  qui  molt  
amablement ens  va  rebre  i  va fer 
prendre  consciència a la CHE  de  
la  importància  de  l’ obra.  

Així  doncs,  us  vull dir  que, 
només  treballant  i  unint   esforços 
tothom  el poble  d’Alcarràs  en  
sortirà  guanyador. Aquesta  és la  
filosofia  que  vol  continuar  por-
tant  l’actual   PSC .

I  per  finalitzar,   vull  donar tot el 
nostre  suport  als comerços, bars i 
restaurants del nostre poble  que,  
en  aquests  moments  tant  difíci-
ls,   s’estan  reinventant   per  tirar  
endavant  malgrat  les  accions  de 
la  Generalitat.

Gemma Escar 
Portaveu del Grup Municipal del PSC 
a l’Ajuntament d’Alcarràs

PENSEM GLOBALMENT 
I ACTUEM LOCALMENT  

Davant de les darreres mesures 
de contenció adoptades pel Go-
vern de la Generalitat, junt a les ja 
es van adoptadar amb anterioritat, 
tots i totes som prou conscients 
que ens trobem davant d’unes de 
les crisis més importants que ens 
ha tocat patir. Una crisi sanitària 
molt greu, com també una crisi 
econòmica i humanitària que afec-
tarà la nostra societat i el nostre 
sistema tal com els coneixem fins 
ara.

Aquests darreres mesures afec-
ten especialment als nostres bars, 
restaurants, comerços, petites i mi-
tjanes empreses i autònoms, a més 
de que aquesta crisi també està 
afectant milers de famílies per ER-
TOS i EROS i a diferents col·lectius 
especialment vulnerables.

Cal tenir en compte qui també 
en patirà les conseqüències, un 
dels valors més importants que 
tenim a la nostre poble, el nostre 
teixit associatiu que necessitarà,-
no només tot el nostre suport sinó 
també els nostres esforços a tots 
els nivells, per tant, cal vetllar per 
les nostres entitats culturals, clubs, 
entitats esportives, associacions, 
col·lectius, AFAs, etc.

En definitiva, hem de treballar ja 
sobre el futur que ens espera i és 
per això que des d’ERC d’Alcarràs 
hem presentat un PLA DE XOC 
que recull un seguit de mesures 
per combatre les conseqüències 
d’aquesta crisi sanitària, econòmi-
ca i social.

Perquè és responsabilitat de 
tota la ciutadania frenar la pan-
dèmia, però és l’obligació de les 
administracions i en aquest cas 
de l’Ajuntament, que és l’adminis-
tració més propera a la ciutadania 
actuar en suport als sectors més 
perjudicats. Entre tots i totes atu-
rem els contagis i fem xarxa local! 
Cada petit gest compta

Santi Pelegrí i Cortijo
Regidor-Portaveu ERC Alcarràs

18 MESOS PER FER 
BALANÇ  

A Sempre Alcarràs hem viscut 
el període d’alcaldia amb  orgull 
per la feina feta i encarem el futur 
amb ganes de continuar treballant 
pel poble que es trobava en hores 
agòniques fa tot just un any i mig 
fent honor a la més vella de les ci-
tes “Panem et circenses” (al poble, 
pa i circ). Tot això, en un any revelat 
com el pitjor de la història demo-
cràtica d’Alcarràs degut a la pan-
dèmia i al “desgovern” que s’havia 
apoderat del nostre Ajuntament.

Ens ha tocat el paper de l’actriu 
“lletja i dolenta”. Hem hagut de 
baixar dels núvols i començar a re-
soldre problemes a peu de carrer, 
prioritzant l’atenció al ciutadà fent 
sentir als alcarrassins atesos pels 
seus representants polítics.

La Relació de Llocs de Treball, 
signada en vigílies electorals, ha 
obstaculitzat el camí de les inver-
sions que s’ha atenuat optimitzant  
serveis que suposaven una càrrega 
al ciutadà que no veiem justa. Un 
exemple, el trasllat de Serveis So-
cials a casa L’Hereu. Hem enllestit 
el cementiri, doncs la letàrgia de 
l’antic equip de govern feia pre-
veure que en poc temps ens que-
dariem sense places al cementiri 
vell. Hem enllestit també les obres 
de la rotonda de l’entrada al mu-
nicipi i al juliol del 2019, vam ini-
ciar reunions amb el Departament 
d’Educació per solucionar l’endè-
mica manca d’espais a les escoles, 
fruit d’això s’han fet ja algunes mi-
llores i treballarem per a que això 
no s’aturi aquí. 

Hem municipalitzat i millorat el 
servei de neteja del nostre poble i 
sanejat els camins municipals. Tot 
això només en 18 mesos que han 
estat només una introducció del 
que ens esperen els pròxims dos 
anys i mig de govern

Dolors Gòdia
Regidora 
Grup Municipal Sempre Alcarràs

MÉS TRANSPARENTS 
I PARTICIPATIUS  

De mica en mica i sense tren-
car res, entre tots i totes, estem 
aconseguint que l’Ajuntament 
d’Alcarràs sigui el consistori de 
tothom, votin el que votin, i pen-
sin com pensin. Amb el respecte 
als altres com a únic requisit previ, 
hem obert portes i finestres, per 
deixar entrar llum i a tothom que 
ho desitgi, i una bona mostra és 
aquest nou butlletí amb el qual en-
cara som més transparents a l’hora 
de donar a conèixer les actuacions 
principals que fem en l’àmbit muni-
cipal, i augmentem el coneixement 
dels afers públics per part de tota 
la ciutadania, per a facilitar-hi la 
seva participació. 

A més a més, gràcies a la publici-
tat que hi incorpora, ho fem sense 
cap cost per a les butxaques dels 
alcarrassins i les alcarrassines, en 
uns temps ja de per si complicats 
per a tothom, però també per a les 
atrotinades finances públiques que 
ens hem trobat al consistori. Així, 
a partir d’ara tenim una nova eina 
plural, moderna i al servei de totes 
les entitats, comerços i empreses 
de la nostra vila, per a dinamitzar 
econòmicament, promoure les ac-
cions socials i fomentar les activi-
tats culturals que es puguin dur a 
terme a Alcarràs, tot i l’emergèn-
cia sanitària que ens està tocant 
afrontar. 

Des de Junts per Alcarràs es-
tem convençuts que així estem 
enfortint els valors democràtics 
del nostre poble, a la vegada que 
augmentem l’orgull de pertinença, 
la cohesió social i el coneixement 
sobre tot allò que és important per 
a seguir generant oportunitats de 
futur, progrés i benestar per a les 
persones que hem decidit viure a 
Alcarràs amb les nostres famílies. 

Jordi Janés i Girós
Primer tinent d’Alcalde i portaveu del 
grup municipal de Junts per Alcarràs
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- Amb el codi Alcarràs- 
Oferta especial exclusiva! 

“VOLEM APORTAR VALOR 
AL TERRITORI”
David Puigdemassa, CEO de Seroil Energy

Van néixer ara fa 20 anys com, expliquen ells mateixos, “una ben-
zinera de poble que, a més a més, distribuïa també gasoil a domicili, 
però avui s’han convertit en un exemple que demostra com, des de 
qualsevol punt del territori i amb la voluntat d’aportar valor, afavorir 
l’economia circular i generar llocs de feina, es poden iniciar projectes 
ambiciosos i de futur. Són Seroil Energy i, tot ho indica, juguen amb 
l’avantatge que generen el coneixement del propi sector, la voluntat 
d’oferir el millor servei i la implicació amb la terra. Parlem amb en Da-
vid Puigdemasa, el CEO de l’empresa. 

Com definiríeu el que és avui Seroil Energy?

Nosaltres vam néixer ara fa 30 anys, el 1990, i ho vam fer com a una 
benzinera de poble que, com a servei complementari, distribuïa gasoil a 
domicili. Ara, amb la  segona generació al capdavant de l’administració, 
ens hem convertit en un conjunt d’empreses que compta a hores d’ara 
amb dotze benzineres, cinc plantes de distribució i una operadora pe-
trolífera.

A quins clients us dirigiu?

Podem prestar servei a tothom, des d’empreses fins a particulars i 
estem presents arreu del territori català i també operem en altres comu-
nitats. Oferim un ampli ventall de possibilitats i serveis. En primer lloc, 
distribuïm gasoil agrícola, de calefacció i per automoció i ho fem des de 
les nostres benzineres i, també, a domicili amb un servei que els nos-
tres clients qualifiquen com a immillorable perquè comptem amb una 
àmplia flota pròpia de camions cisterna. En segon lloc, comercialitzem 
també llum i gas. I disposem del certificat de Llum Verda, que demostra 
que tota la electricitat que comercialitzem es produeix a partir de fons 
renovables.

Actualment, també comercialitzeu gas i bio gas. Com heu arribat 
fins aquest punt?

Doncs de casualitat, si us he de dir la veritat. Fa ara tres anys, ens 
vam plantejar que havia arribat el moment de fer una reconversió. Lla-
vors, érem una empresa comercialitzadora d’energia amb origen 100% 
fòssil i teníem clar que volíem convertir-nos en una firma “ecofriendly”. 
Per aconseguir-ho, ens vam iniciar amb la comercialització de llum ver-
da 100% i gas natural. I la nostra sorpresa va ser que, a l’hora d’entrar 
al món del gas natural, vam descobrir el biogas.

Que és el bio gas i quina diferència hi ha amb el gas natural?

El biogas, és un gas verd que s’extreu dels residus de la ramaderia i 
agricultura. D’ell, un cop refinat, es pot extreure biometà. El procés que 
ho permet, especialment per zones com el Baix Segrià, és molt interes-
sant, atès que dóna valor al territori a partir d’unes activitats que formen 
part del que s’anomena economia circular i de Km 0. Posem en valor els 
residus que produeix el sector primari i generem un producte valuós, 
amb demanda i que genera valor afegit. I ho fem, a més a més aquí a 
Catalunya. Ara mateix, estem desenvolupant dues plantes productores: 
una al sud de Tarragona i altre aquí a Seròs, al Baix Segrià. Volem créixer 
i, per fer-ho, hem de donar un servei òptim i anar de la mà d’un sector 
productiu clau. Volem aportar valor al territori.
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