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Hi ha un miler de raons, però cadascú ha d’aconseguir trobar la seva: 
pot ser la família, poden ser les amistats o la parella i pot ser també 
el veïnat o el teu poble sencer. O, inclús, simplement tu mateix per-
què, al cap i a la fi, aquesta situació a la qual vivim va de persones que 
s’estimen i es protegeixen els uns als altres vacunant-se. A Alcarràs, 
a més a més, ho tenim més fàcil que a altres llocs perquè la lluita i 
l’esforç de tothom han servit per tenir en el nostre poble un Centre 
de Vacunació Massiu propi. I cal aprofitar-ho i, en fer-ho, assolir el 
màxim percentatge possible de persones vacunades en totes les 
franges d’edat. Primer ha estat el torn de la gent gran i de les perso-
nes més vulnerables, als quals tenim ja pràcticament totalment im-
munitzats i després arribarà el torn de la resta, també el dels profes-
sionals de la fruita, perquè les vacunes es continuen subministrant 
sense interrupció. 

Mentrestant, cal ser curosos i respectar en tot moment les mesures 
de prevenció –distància, mascareta, higiene de mans i ventilació- per 
prevenir possibles rebrots i poder gaudir d’una campanya fructícola 
més tranquil·la que la del 2020, perquè la pandèmia,  a poc a poc, per-
met començar a afrontar el futur amb esperança.
 
Des de l’Ajuntament, se segueix mentrestant treballant cada dia per 
garantir el futur d’oportunitats que tothom ens mereixem a Alcarràs. 
Es fa, per exemple, amb canvis a l’escola bressol, la qual es reinventa 
de cara al curs vinent amb la voluntat d’oferir un servei encara millor 
i atendre les necessitats de totes les famílies i es fa, igualment, sent 
conscients que el patrimoni no és només un llegat, sinó també una 

oportunitat de futur per tothom que cal aprofitar d’igual manera que 
cal aprofitar les oportunitats que ens arriben de la mà de la revolució 
tecnològica en marxa i que Alcarràs ni vol ni pot perdre. Per això, pu-
gem al tren de les energies netes i renovables amb projectes de futur 
amb l’energia solar i l’hidrogen com a protagonistes i seguim en el 
camí de la sostenibilitat com demostren els premis dels quals ens ha 
fet mereixedors a tots els alcarrassins i alcarrassines el compromís 
d’aquest poble amb el reciclatge.

“L’evolució de la pandèmia, a poc a poc, permet co-
mençar a afrontar el futur amb esperança”

Alcarràs és un poble viu i amb un futur i, si això és així, és gràcies a 
les nostres empreses, veïns i comerços, els quals lluiten cada dia per 
superar-se i aconseguir l’excel·lència fins i tot en les actuals circum-
stàncies. Des de les institucions, dins la mida de les nostres possibi-
litats, els fem costat perquè l’obligació de tot consistori és fer-ho. Va 
ser així amb en Manel Ezquerra al capdavant i serà també així amb 
en Jordi Janés qui, des d’aquest darrer desembre és l’alcalde de totes 
i tots. 

De nou, i en aquestes pàgines, us tornem a oferir un resum de què ha 
estat aquest darrer trimestre al poble: repassem l’actualitat, posem 
en valor les fites assolides –una, potser de les més importants, és la 
rehabilitació del ferm dels camins de la CHE que s’iniciarà en setma-
nes- i expliquem el que s’ha fet i el que s’està fent per aconseguir que 
Alcarràs segueixi sent un dels millors llocs que hi ha al món per viure. 

PROTEGIM-NOS PER SEGUIR SENT QUI SOM

EDITORIAL
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ALLOTJAMENTS, ESPAIS D’AÏLLAMENT 
I EQUIPS DE RASTREJADORS

D’igual manera que l’any passat, enguany funcionaran a 
Alcarràs equips de rastrejadors per garantir que les per-
sones positives per Covid-19 respectin els aïllaments o 
quarantenes que puguin fixar-se. La contractació d’aquest 
personal serà possible gràcies als Plans d’Ocupació dels 
quals se’n beneficien cada campanya els municipis del Baix 
Segrià i que tindran enguany una duració de sis mesos. A 
més a més, aquesta campanya les 96 places d’allotjament 
per persones temporeres de l’alberg del Saladar estaran 
a disposició de les empreses que ho necessitin i al costat 
s’habilita un nou espai de 32 places per l’aïllament de per-
sones positives sense xarxa familiar al territori.

Els ajuntaments dels set municipis del Baix Segrià (Alcarràs, Torres de Segre, Aitona, Seròs, Soses, la Granja d’Escarp i Massalcoreig) han acon-
seguit l’activació aquesta primavera per part del Departament de Salut d’un programa de vacunacions massives en la nostra subcomarca del 
qual se’n beneficia la població en general. A Alcarràs, l’Ajuntament ha cedit les Escoles de Baix per realitzar les vacunacions aquesta primavera 
i s’ha començat per la població de més edat i vulnerable.

A hores d’ara, i amb gairebé la totalitat de les persones més grans de 
80 anys immunitzades, es continua administrant vacunes a la població 
d’entre 60 i 69 anys i, des dels consistoris, es demana a Salut un Pla Pilot 
específic per tota la població al Baix Segrià i al Baix Cinca. En cas d’ac-
ceptar-se, s’argumenta des del territori, s’activaria un dic de contenció el 
qual impediria episodis de transmissió comunitària si durant la campan-
ya es detecten brots entre treballadors de temporada. L’alcalde, Jordi 
Janés, anima tothom qui ho pugui fer a vacunar-se: “la situació enguany 
és diferent perquè tenim les vacunes. Amb un petit gest el qual implica 
poc més de dos minuts, ens protegim a nosaltres mateixos i a tota la co-
munitat”. 

CRIBRATGES ALS MUNICIPIS 

Mentre avança el procés de vacunació, des de Salut s’activa aquest mes 
de maig una campanya de cribratges voluntaris amb automostra a les 

empreses agroalimentàries amb la qual es pretén detectar de manera 
primerenca qualsevol situació de risc. Igualment, es recorda les empre-
ses la necessitat d’extremar les precaucions i garantir en tot moment les 
distàncies de seguretat al camp i a les centrals fructícoles, utilitzar sem-
pre la mascareta, ventilar els espais i extremar la higiene de mans. 

Aquest 28 d’abril, responsables de la Generalitat al territori van presen-
tar a Alcarràs el Pla d’Acció que s’ha elaborat per garantir una campanya 
tranquil·la i sense nous confinaments com els de l’estiu passat. Des de 
l’Ajuntament es recorda que també és imprescindible gestionar de ma-
nera adequada possibles arribades massives des d’altres territoris de 
persones en recerca de feina que vulguin treballar a la campanya i no 
disposin de contracte previ: “cal gestionar-ho sempre i molt més enca-
ra en temps de pandèmia com els actuals i en un moment en el qual, a 
conseqüència de les gelades, farà falta menys personal temporal”, exigeix 
l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés.

Vacunes per al Baix Segrià

ACTUALITAT
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L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcarràs flexibilitzarà els horaris de l’Escola Bressol Municipal d’Alcarràs (EBMA) i també implementarà 
les mesures necessàries per garantir que el centre pugui prestar servei durant el mes de juliol. Aquest mes de març, amb una trobada amb una 
vintena de pares i mares del centre i una reunió amb l’equip docent, s’ha finalitzat la tasca de recollida d’opinions que forma part del procés par-
ticipatiu que va activar el consistori aquest febrer amb la voluntat d’augmentar encara més la qualitat de l’Escola Bressol Municipal d’Alcarràs, 
que el curs vinent funcionarà de 9 a 17.00 h, mes de juny inclòs. 

“Hem parlat amb tots els membres de la comunitat educativa perquè 
l’etapa educativa 0-3 anys és fonamental. L’educació és una inversió de 
futur i flexibilitzarem horaris i adaptarem serveis tal com se’ns demana 
per mantenir el projecte educatiu, el servei de menjador amb cuina prò-
pia i productes km. 0 i l’equip de professionals. L’EBMA mai es convertirà 
en una guarderia, però hem de reinventar-nos per revertir una situació 
que, en cas de mantenir-se, pot complicar les coses a mitjà termini. Hem 
detectat que hi havia famílies que optaven per altres centres de les ro-
dalies perquè aquí demanaven canvis que, fins ara, no s’havien imple-
mentat. Les famílies demanen més flexibilitat i nosaltres respondrem 
a aquesta demanda i a la resta de les que se’ns han formulat perquè, el 
primer de tot són les persones. Per això, per exemple, obrirem mitja hora 
més a la tarda el curs vinent” explica l’alcalde, Jordi Janés.

70 ALUMNES PER 74 PLACES I 8 MESTRES

A hores d’ara, al centre assisteixen de manera regular uns 70 nens i ne-
nes tot i que l’escola es va dimensionar en el seu moment per un total de 

74. La situació, derivada dels canvis sociodemogràfics viscuts al municipi 
en els darrers anys, ha permès que la ràtio d’alumnes per docent sigui 
inferior a les xifres que es fixen per les escoles bressol des del Departa-
ment d’Educació. Així, i a hores d’ara, al centre hi ha 8 mestres i 5 grups 
quan, allò que s’aconsella des d’Educació és comptar amb un docent amb 
categoria de mestre per cada grup complementat amb un docent de su-
port per cada tres grups d’alumnat.
“La situació, abans d’activar-se el procés participatiu, era aquesta i, com 
es pot veure, complíem i complim amb escreix el que s’especifica des 
del Departament d’Educació per aquest tipus de centres educatius pú-
blics. La situació en la qual ens trobem a hores d’ara implica una millo-
ra substancial en la qualitat del servei per l’alumnat usuari, però érem 
conscients que, si es continua curs rere curs sense cobrir el total de les 
places, se’ns pot arribar a generar un dèficit a llarg termini. Per respon-
sabilitat en la gestió dels recursos, calia optimitzar aquest servei. Ara ja 
tenim respostes i, amb la flexibilització d’horaris i una campanya de pro-
moció que s’activarà, esperem assolir de nou l’equilibri. De moment, hem 
passat dels 55 infants de fa uns mesos als 70 d’ara”, explica Dolors Gòdia, 
regidora d’Educació.

Una escola bressol
al servei de tothom

ACTUALITAT
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Els testimonis de la nostra història són molts i valuosos i un dels més des-
tacats és la majestuosa Església de la Mare de Déu de l’Assumpció, icona 
davant la qual ens hem fotografiat tothom alguna vegada. Recentment, 
la necessitat d’intervenir en la seva restauració ha impulsat una recollida 
de fons de la mà del consistori i els responsables parroquials per afrontar 
reparacions urgents. Igualment, i en aquest cas gràcies a una subvenció 
de 102.000 euros del Departament de Cultura, s’ha iniciat la rehabilita-
ció de la Casa de Montagut, la qual s’espera que estigui enllestida abans 
del 2022. Avança també en paral·lel la recuperació pel poble de Ca l’He-
reu, on mitjançant una presa de possessió de bona fe i per tal de preser-
var el Bé Cultural d’Interès Local, el consistori ha traslladat els Serveis 
Socials Municipals. En fer-ho, a més a més, s’ha pogut complir el desig de 
la Comtessa de Torregrossa, qui va deixar escrit en la seva herència que 
volia dedicar la casa a fins benèfics. Aquests darrers mesos, també hem 
iniciat la dignificació del Pou de Gel del segle XVII que es va descobrir 

L’Alcarràs d’avui el defineixen la gent que hi vivim, les entitats, els co-
merços, les empreses i  la qualitat de vida, perquè gaudim dels serveis 
d’un poble gran sense patir l’estrès de la ciutat i d’un patrimoni cul-
tural i històric espectacular, que ens recorda qui som i ens projecta 
amb força cap el futur. Respectar els seus elements, conservar-los i 
donar-los a conèixer és feina de tothom.

El patrimoni de 
tothom

REPORTATGE
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l’any 2016 gràcies a una subvenció del Departament de Cultura per un 
import de gairebé 40.000 euros.

Tots aquests testimonis del nostre passat s’afegeixen a la feina de go-
verns anteriors pel que fa a aquesta matèria. Gràcies a ella; entre altres, 
disposem avui del Fossar, el Centre d’Interpretació de la Història i la Cul-
tura d’Alcarràs, el qual acull les instal·lacions que permeten contemplar 
l’antiga necròpolis del poble i part de l’estructura de l’antiga església pa-
rroquial. Tenim també per gaudi de tothom la nostra Alzina centenària 
que hom considera imatge del símbol i escut municipal de la Vila d’Alca-
rràs i disposem, a la Partida de Collastret, del Mas de Volta, una humil 
i honorable construcció que constitueix exemple únic de l’arquitectura 
de la pedra seca i ens parla de com es relacionaven amb la terra els nos-
tres padrins i padrines. Completa tot plegat el Centre d’Interpretació del 

Món Rural d’Alcarràs (CIMRA), on donem valor al treball i la dedicació 
dels avis i àvies al feixuc i estimat camp alcarrassí. Queda, i no ens volem 
oblidar d’ella, també la Casa de Vallmanya, casa pairal dels Lamarca-Ma-
cià i que, malauradament, es troba en situació molt delicada i exigeix per 
la seva rehabilitació una quantiosa inversió superior al milió i mig d’euros 
la qual no pot assumir el consistori per si sol. Des de principis del man-
dat, l’actual equip de govern treballa per trobar una solució per aquest 
element patrimonial i, així, ha contactat amb l’actual propietari i amb di-
versos inversors privats interessats a adquirir-la. Igualment, se cerquen 
complicitats a les diferents administracions de rang superior com ara la 
Diputació, la Generalitat de Catalunya i, fins i tot, el Govern de l’Estat 
espanyol. La darrera acció va ser la visita que, aquest mes de març va 
realitzar a la finca la consellera de Cultura, Àngels Ponsa acompanyada 
de la directora general de Patrimoni, Elsa Ibar. 

REPORTATGE
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L’actual Biblioteca Joaquim Montoy funciona en la seva actual ubicació 
des del 18 de març de l’any 2006. L’equipament cultural va començar a 
projectar-se l’any 1996 en fer-se evident que la ubicació en els baixos 
de l’Ajuntament que la biblioteca alcarrassina d’aleshores ocupava des 
de l’any 1968 havia quedat obsoleta. El nom de la Biblioteca d’Alcarràs 
honora la memòria de Joaquim Montoy i Escuer, pedagog alcarrassí del 
segle XIX creador de l’anomenada Escola Montoiana qui va destacar per 
la seva feina en favor de la dignificació de l’ofici de mestre en un moment 
al qual els professionals de l’ensenyament patien condicions precàries. 
Avui, la Biblioteca compta amb 5.707 socis actius i ofereix més de 24.000 

documents entre llibres, documents sonors i audiovisuals, revistes i dia-
ris. Per associar-se, cal presentar DNI o passaport, emplenar una sol·li-
citud i, en el cas de menors de 14 anys, comptar amb la conformitat del 
tutor legal. Cada any, acull més de 100 actes entre els quals figuren xe-
rrades, tallers, trobades de club de lectura, recitals poètics, sessions de 
contes i presentacions. Durant el 2019, el darrer abans de la pandèmia, 
l’equipament va rebre 50.818 visites i va prestar més de 15.000 docu-
ments. Des d’aquesta tardor, el servei de préstec s’ha millorat en inclou-
re la possibilitat de portar llibres a domicili a persones en quarantena o 
amb discapacitats limitadores.

MIREIA CAÑADELL, 16È PREMI DE NARRACIÓ CURTA VILA D’ALCARRÀS

L’alcarrassina Mireia Cañadell ha aconseguit enguany i amb l’obra Els 
meus avis no s’estimaven el 16è premi de narració curta Vila d’Alcarràs 
En ser una escriptora local, l’accèssit que es reservava per la millor 
obra presentada per un autor alcarrassí recau també en ella. Pel que 
fa al 20è Concurs de Narració Curta Infants 2021, en Categoria A (3r 
i 4t curs) la guanyadora ha estat Jana Gòdia Vidal amb Un viatge di-
ferent i l’accèssit l’ha aconseguit Francesca Rubio amb Diari de moda. 
En Categoria B (5è i 6è curs) el primer premi ha estat per Neus Torné, 
qui presentava el relat No hi ha res impossible i l’accèssit, per Alexandra 
Denise Darie, qui concursava amb La nina per a gats. En el 25è Concurs 
Literari Vila d’Alcarràs, en categoria A (de 12 a 16 anys) el 1r Premi ha 
quedat desert i l’accèssit ha estat per Artur Rodríguez amb el relat El 
Clavicèmbal. En Categoria B (de 17 a 22 anys, el 1r Premi ha quedat 
igualment desert i l’accèssit l’ha aconseguit Pilar Roig amb Encara plou. 
Els guardons es van lliurar aquest 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.

La Biblioteca Joaquim Montoy 
d’Alcarràs celebra el seu 15è 
aniversari

Ara fa 15 anys, la Biblioteca Joaquim Montoy d’Alcarràs va estrenar ubicació en traslladar-se a la seva actual seu del carrer Doctor Castells. Des 
de llavors, s’ha confirmat com a peça clau de l’oferta cultural del poble i, aquest mes de març, l’equipament ha celebrat el seu aniversari amb 
dues representacions teatrals a Lo Casino.

CULTURA
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ALCARRÀS PUJA TAMBÉ AL TREN DE L’HIDROGEN

Els projectes d’aprofitament solar previstos arriben en un moment al qual Alcarràs puja també al tren de l’hidro-
gen en declarar d’interès i utilitat públiques un projecte de Fruits de Ponent per instal·lar al poble una infraes-
tructura per produir i acumular hidrogen per generar electricitat i abastir vehicles. La instal·lació prevista podria 
arribar a comptar amb un electrolitzador d’1 MW, sistemes d’acumulació per entre 300 i 500 kg d’hidrogen, un 
dispositiu de generació elèctrica amb pila de combustibles d’1 MW i una estació de servei d’hidrogen HRS per 
vehicles lleugers i pesants i es vincula al fons Next Generation de la UE i al projecte Hidrogen Valley of Catalonia.

Un futur solar, verd
i sostenible
El futur serà verd i sostenible i, a Alcarràs, això serà possible grà-
cies als vuit projectes de plantes solars de producció d’energia que 
hi ha projectades al terme municipal. Si es concreten –i a hores d’ara 
disposen del vistiplau de la Ponència d’Energies Renovables del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalun-
ya- Alcarràs esdevindrà un referent de sostenibilitat i suficiència 
energètica verda. En total, i així ho recorda l’alcalde, Jordi Janés, par-
lem d’uns projectes de 400 hectàrees ocupades amb plaques els quals 
permetrien produir més de 350 MWp. 

Tot plegat es desenvolupa dins del marc fixat pel Decret d’energies re-
novables 16/2019, el qual ha permès tancar un període “de gairebé una 
dècada” dins del qual no ha estat possible desenvolupar projectes ener-
gètics sostenibles de mitjana o gran envergadura vinculats a l’aprofita-
ment de l’energia solar i l’energia eòlica amb el necessari respecte pel 
medi ambient. A Alcarràs, a hores d’ara, hi ha previstes vuit plantes de 
producció d’energia solar promogudes per diferents empreses. D’elles, 
set produirien 50 MWp cadascuna i una darrera de menys envergadura, 
225 KwN. Tot plegat es planteja dins d’un context de canvi energètic i 
transició cap a sistemes de producció ecològics al qual, destaca l’alcalde, 
Jordi Janés, “cal entendre que si volem gaudir d’un futur pròsper, lliure 
i socialment just i tancar alhora les centrals nuclears i les centrals tèr-
miques que encara existeixen cal avançar cap a la suficiència energètica 
sostenible”. 
Aquest repte, recorda l’alcalde d’Alcarràs, se superarà únicament “si 
arribem a una situació a la qual disposem dels nostres propis sistemes 
verds de generació d’energia”. Janés assenyala igualment que, com expli-
ca el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, “si volem lluitar 
per la independència política, cal afavorir la independència energètica, 
perquè la facilitat d’accés a l’energia definirà el posicionament i el marge 
d’acció de cada economia”. 

Amb aquestes plantes, apunta el primer tinent d’alcalde, Manel Ezque-
rra, “Alcarràs, a més a més de fer un servei al país i al medi ambient, 
aconseguirà disposar de fons addicionals que invertirem, per exemple, 
en la renovació completa de la xarxa local de camins i en altres serveis i 
infraestructures per benefici de tothom”.

SOSTENIBILITAT
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MÉS DE 300.000 EUROS PEL 
COMERÇ, L’HOSTALERIA 
I ELS AUTÒNOMS 
ALCARRASSINS

Un total de 74 empreses i autònoms amb domicili al municipi d’Alca-
rràs i que desenvolupen activitats comercials que es van veure afec-
tades en el seu funcionament pel confinament que van patir aquest 
juliol Alcarràs, Lleida i altres cinc municipis del Baix Segrià han rebut 
ja als seus comptes corrents els ajuts que, per tal de pal·liar els greu-
ges derivats, ha concedit el Consell Comarcal del Segrià i que s’han 
tramitat des dels respectius consistoris. En total, s’han rebut 221.926 
euros al municipi a raó de 2.999 per beneficiari. Ara, amb el termini 
de la segona convocatòria d’aquests ajuts, s’espera que hi hagi, com a 
mínim, més d’una vintena de nous beneficiaris.

En origen, la quantitat que arribarà a cadascuna d’aquestes 20 empreses 
i 54 autònoms perjudicats pels confinaments havia de ser de 2.000 eu-
ros, però el volum de sol·licituds rebudes susceptibles de ser acceptades 
va ser menor del que s’esperava, un fet que va fer possible incrementar la 
quantitat que finalment rep cada beneficiari i obrir una segona convoca-
tòria la qual s’espera que beneficiï una vintena més d’autònoms. 
 
Els beneficiaris, a totes dues convocatòries, són empreses, autònoms i 
negocis els quals han patit a la seva facturació del juliol del 2020 minves 
de, com a mínim, el 50% en relació a les xifres del 2019 i, dins del llistat, 
figuren, entre d’altres, establiments comercials de venda al detall, cafe-
teries, bars, restaurants i allotjaments turístics, marxants i paradistes i 
professionals amb establiments oberts que s’assimilen a comerços de 
venda al detall.

Segona convocatòria d’ajudes

En total, i a tot el Segrià, la Generalitat va destinar 4 milions d’euros a 
aquests ajuts i, d’ells, 1,3 no es van convertir en pagaments efectius a la 
primera convocatòria. Amb ells, s’ha finançat una segona el termini de 
la qual ha finalitzat aquest mes de maig i que s’espera que acabi benefi-
ciant com a mínim a una vintena més d’afectats. En total, hauran arribat 
al municipi més de 300.000 euros en ajuts directes gràcies a aquestes 
dues convocatòries.

ALCARRÀS AJUDA GIMNASOS, CENTRES 
D’ESTÈTICA I LA RESTAURACIÓ AMB 
SUBVENCIONS PER FER FRONT A LES 
CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID

L’Ajuntament d’Alcarràs va aprovar aquest 14 de desembre un ajut 
pels gimnasos, centres d’estètica i bars, cafeteries i restaurants del 
municipi, per a poder fer front a les conseqüències econòmiques 
que els ha causat la pandèmia de la Covid-19 el qual beneficia a un 
total de 41 establiments comercials alcarrassins. L’ajuda que rep 
cada negoci s’ha calculat a partir de l’import de la quota d’escom-
braries corresponent al segon semestre de l’exercici 2019 que va 
satisfer cada establiment i serà de 66 euros en el cas dels gimnasos 
i centres d’estètica, de 177 per la restauració. 

Per finançar-la, els regidors de l’equip de govern han aprovat una 
rebaixa temporal dels salaris que perceben per la seva activitat al 
consistori i han plantejat a l’oposició si volen sumar-se a la inicia-
tiva, per a incrementar els recursos disponibles per ajudar encara 
més a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària, so-
cial i econòmica que estem vivint. La proposta ha estat aprovada 
per unanimitat, el grup municipal del PSC ha formulat també la seva 
voluntat d’afegir-se a la rebaixa temporal de salaris i els regidors del 
grup municipal d’ERC van indicar que “ho valorarien”. L’ajut se suma 
a altres aprovats per sectors com ara el de l’hostaleria, que no ha 
d’abonar enguany la taxa de terrasses.

UNA TRENTENA DE PERSONES TROBA 
FEINA AMB LA BORSA DE TREBALL 
ACTIVADA PER BIOLAB BAIX SEGRE I 
L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS  

El Baix Segrià disposa des d’aquest hivern i gràcies al projecte Bio-
lab Baix Segre i els vuit ajuntaments (Almenar, Torres de Segre, 
Albatàrrec, Alcarràs, Seròs, Soses, Sudanell i Montoliu de Lleida) 
d’una nova eina de difusió d’ofertes de feina. Així, i des d’aquest 
estiu, les persones treballadores del Baix Segre, poden conèixer mi-
tjançant els canals d’E-Bando dels diferents consistoris i les seves 
xarxes socials quines necessitats de professionals sorgeixen al seu 
entorn immediat i les empreses poden accedir de manera gratuïta a 
un volum molt més gran de candidats.

“El mecanisme és senzill: les empreses contacten amb nosaltres 
mitjançant el nostre Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
a través del correu aodl@alcarras.cat o el 973790004 i les ofertes 
es publiquen primer a les xarxes de Biolab Baix Segre i, després, als 
canals d’E-Bando i les xarxes de l’Ajuntament d’Alcarràs i els altres 
consistoris. Primer es va començar amb ofertes només d’Alcarràs 
però, ara, des del gener, ens arriben ofertes de tot el territori i es 
comparteixen”, explica l’alcalde i regidor de Promoció Econòmica 
d’Alcarràs, Jordi Janés.

ECONOMIA
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D’entre tots els municipis catalans d’entre 5.001 i 15.000 habitants, Alcarràs és la població que obté millors percentatges en recollida selectiva d’orgà-
nica, vidre i envasos lleugers i també la que menys residus municipals genera i així s’ha reconegut aquest mes de març amb l’entrega per part de Josep 
Maria Tost, director de l’Agència Catalana de Residus, dels diplomes que ho certifiquen. El lliurament arriba després que aquest desembre el municipi 
fos distingit per la seva tasca pel seu compromís amb el medi ambient dins d’un acte telemàtic. 
Les xifres assolides parlen per si mateixes i el 39,79 % de recollida selectiva de fracció orgànica, el 9,84% de recollida selectiva de vidre, el 14,33% de 
recollida selectiva d’envasos  i els escassos 278,76 kg de residus municipals que es generen per any i habitant converteixen Alcarràs, ha destacat el 
mateix director de l’Agència Catalana de Residus, “en exemple d’implantació exitós del Porta a Porta no només per les Terres de Lleida, sinó per tot el 
país. Aquest és el fruit d’un esforç de tothom i ens ajuda a preservar el medi i estalviar diners al país. És un èxit de tots els alcarrassins i alcarrassines”, 
ha explicat en la seva visita al consistori. Des d’aquest mes de març, els diplomes llueixen en els espais comuns de la primera planta del consistori, al 
costat de l’oficina d’atenció al ciutadà.

ES MODIFICA L’ORDENANÇA DE CIVISME PER 
ADAPTAR-LA AL PORTA A PORTA

L’Ordenança Municipal de 
Convivència i Civisme ha estat 
modificada aquest febrer per 
adaptar-la al sistema de reco-
llida de residus Porta a Porta, 
el qual es va implantar al mu-
nicipi el desembre del 2019. 
Així, i des d’ara, l’ordenança 
fixa l’obligatorietat de separar 
els residus en fraccions i lliu-
rar-los de la manera adequada 

en els cubells corresponents. Al text s’indica també que les microdeixa-
lleries són espais per portar els residus domèstics que no han pogut ser 
recollits de manera convencional en necessitar un tractament especial. 
Aquests darrers mesos, la del Parc de la Via i la de Bàscula Municipal han 
vist respectivament quadruplicada i triplicada la seva capacitat.

PLANTA DE VALORACIÓ DE RESIDUS DE 
BOVÍ I PORCÍ

La visita de Josep Maria Tost a 
Alcarràs per entregar els pre-
mis va servir també per per-
metre el director de l’Agència 
Catalana de Residus conèixer 
de primera mà la planta que 
un grup de 150 ramaders de 
boví i porcí d’Alcarràs i la seva 

àrea d’influència promou al terme de Vallmanya per tal de valo-
ritzar fins a un màxim de 26.750 tones anuals de dejeccions ani-
mals en convertir-les en compost. El projecte, que implica una 
inversió d’uns 1,5 milions d’euros, pot arribar a permetre donar 
sortida a prop d’un 25% de les dejeccions que produeixen a les 
explotacions bovines i porcines locals. Els promotors sol·liciten 
a la Generalitat un permís de funcionament provisional per ini-
ciar l’activitat tan aviat com sigui possible. 

Alcarràs, líder
en reciclatge

SOSTENIBILITAT
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Des que el març del 2020 es va iniciar la pandèmia que encara patim, 
hi ha hagut dos sectors especialment castigats que ha patit com cap 
altre les conseqüències dels diferents confinaments soferts pel te-
rritori durant els moments més complicats sanitàriament d’aquests 
mesos. Parlem, és clar, del comerç i l’hostaleria, els quals han hagut de 
treballar –i de fet encara hi treballen- dins d’una tessitura d’excepcio-
nalitat que complica de manera extraordinària una feina, la d’aten-
dre a tothom, que és ja un repte per si mateixa. Per mirar d’atenuar 
tant com es pugui els efectes d’aquesta situació sobrevinguda als di-
ferents negocis de la vila, l’Associació de Comerç i Serveis d’Alcarràs 
(ACSA) ha impulsat diferents iniciatives a fi de recordar tothom que 
els pobles i les ciutats no són res més que llocs per anar a dormir si no 
hi ha botigues, restaurants, bars i cafeteries oberts al carrer. 

Els comerciants i hostalers, en certa manera, podríem dir que fa més 
d’un any que viuen dins d’una mena d’espera continua. Com es trenca 
aquesta situació?
És cert. Sempre estem pensant en quines seran les noves mesures, si ens 
poden tornar a tancar i si, en algun moment, podrem tornar a treballar 
amb una mínima normalitat. A l’associació som setanta socis i tenim de 
tot. Hi ha botigues i establiments hostalers i també professionals sense 
porta oberta al carrer que volen donar suport al comerç local i gaudir, 
per exemple, dels serveis que presta PIMEC, entitat amb la qual estem 
associats. La manera de trencar tota aquesta situació d’excepcionalitat 
permanent és, així ho pensem, impulsar iniciatives com la que hem activat 
aquesta primavera i que consistia en un concurs de fotografies a xarxes 
que la gent s’havia de fer davant d’un aparador qualsevol del poble. Entre 
totes les persones participants hem sortejat sis vals de 50 euros per 
gastar al comerç de la vila. La nostra intenció era, principalment, animar 
tothom a tornar a gaudir d’aquest plaer que és passejar pel poble, mirar 
els aparadors, entrar a tafanejar a les botigues i comprar. I pensem que 
ho hem aconseguit.

Repetiu que, sense comerç ni hostaleria, els pobles i les ciutats no són 
res.
Home, alguna cosa sí que són, però el que no sabem és si allò que serien 
les nostres viles, pobles i ciutats sense botigues, restaurants, cafeteries i 
bars pot semblar agradable per algú. La identitat d’un poble es construeix 
a partir de diferents elements. I un d’ells, segurament el més important, 
és la xarxa comercial de proximitat. Si perdem això, donarà igual viure a 
Alcarràs que fer-ho a qualsevol altre lloc. 

Què heu après d’aquesta situació de pandèmia?
Hem après que el futur del comerç de proximitat dependrà de la nostra 
capacitat per unir-nos i coordinar-nos. Una de les nostres tasques 
principals durant els mesos més difícils de la pandèmia ha estat mantenir 
informats en tot moment als nostres associats de cada canvi normatiu 
que es produïa. Cada dia, mitjançant Whatsapp, enviàvem un butlletí 

“Un poble viu 
és un poble amb botiges obertes”

Junta Directiva d’Acsa

ENTREVISTA



ENTREVISTA · El Butlletí d’Alcarràs | 13

amb les novetats. També hem treballat com a central de compres pel que 
fa a materials com ara mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants i similars. 
Un comerciant sol no pot aconseguir els mateixos preus que quan vas 
en bloc.

Diríeu que, en certa manera, els alcarrassins i les alcarrassines han 
redescobert el comerç local aquests mesos?
En certa manera, sí; especialment durant les setmanes a les quals el 
territori va estar confinat. Aquest costum d’anar a comprar 
a Lleida no es podia practicar i alguns alcarrassins i 
alcarrassines han vist que a casa també hi ha de tot. 
No ha estat un fenomen massiu, però sí que ho 
hem notat en certa manera. I això és positiu.

Quins han estat els sectors més 
afectats?
Sense cap mena de dubte, l’hostaleria 
i també els gimnasos i els centres 
d’estètica. Ells han estat els més 
perjudicats, però tothom ha patit. 
Ningú no ha hagut de pagar la quota 
de l’associació durant els mesos que 
ha hagut d’estar tancat per decisió 
administrativa. Ha estat també una de 
les maneres com hem tractat d’ajudar als 
qui han patit més, però també hem de dir 
que, des d’altres estaments, els ajuts que s’han 
rebut han estat misèrrims. 

No esteu satisfets amb la resposta de les administracions.
En general, no; però tot depèn de quina administració es parli. 
L’administració catalana i l’estatal no han estat a l’altura, només cal veure 
què s’ha fet aquí i què es fa a altres països. Si hi ha una situació que obliga 
a l’administració a fer que determinats sectors hagin de tancar, cal donar 

respostes, perquè els lloguers, els impostos, els consums, les hipoteques 
i els salaris s’han de pagar igual. I no hi ha hagut el suport que calia. Si 
parlem de l’administració local, la resposta ha estat correcta. Hi ha hagut 
ajudes, s’han eliminat taxes com ara la de terrasses i, això és el que més 
agraïm, l’equip de govern municipal ens ha fet costat. El problema és que 
l’administració local està molt limitada pel que fa al seu marge d’acció. 
L’Ajuntament d’Alcarràs ha estat a l’altura: ens ha ajudat amb campanyes 
de promoció i quan hem aixecat el telèfon per consultar el que fos, 

sempre hi ha hagut algú a l’altre costat.

Diríeu que s’entén quina és la singularitat del comerç 
de proximitat?

No. Portem anys i anys treballant al límit de la 
rendibilitat i ara aquesta situació ha deixat 

clar que ens hem de reinventar i unir. Si 
hi ha comerç hi ha vida. I vida significa 

moviment, manteniment dels carrers, 
seguretat... són moltes coses i sense 
comerç no les tindríem. Sense el comerç 
local, el de veritat, donarà igual estar a 
Lleida, Albacete o Wisconsin. A Lleida 
mateix ho veiem: el carrer Major està 

ple de franquícies i allà el dependent no 
aporta el valor afegit que es troba sempre 

al comerç d’un poble. Si vols un poble, una 
ciutat o una vila amb vida, has d’entendre que 

tot està connectat: el comerç i l’hostaleria de 
proximitat, no el de les franquícies, genera xarxa i 

crea riquesa. Riquesa és valor afegit, és més població 
que pot viure dignament, és feina de qualitat i és, en definitiva, 

una vida millor per tothom. Cal que tothom entengui quin és el valor 
del comerç. Segurament, Amazon ven més barat que nosaltres però, 
si tothom compra a Amazon, al final haurem de pagar la factura entre 
tothom. Un poble viu és un poble amb botigues obertes.

ENTREVISTA
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Alcarràs regula 
la circulació dels 
patinets i els VMP 

L’Ajuntament d’Alcarràs, en sessió plenària, ha aprovat aquest 
febrer la modificació de la seva ordenança reguladora del trànsit 
per garantir la seguretat de tothom davant la proliferació de 
patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). 

El Ple Municipal d’Alcarràs ha aprovat, aquest 18 de febrer, una modifi-
cació de l’Ordenança Municipal de Trànsit per tal de regular la circulació 
pel terme municipal de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat 
personal (VMP) amb garantia de seguretat pels vianants, conductors i 
altres usuaris de l’espai públic, inclosa la ciutadania que utilitza aquests 
nous vehicles que, recentment, han proliferat al municipi. La modificació 

BICICLETES PER ALS MÉS NECESSITATS

L’A j u n t a m e n t 
d’Alcarràs ha re-
but de l’entitat 
E n b i c i p e r l l e i -
da-Bicicleta Club 
de Catalunya 
(BACC) una des-
ena de bicicletes 
recuperades grà-
cies al reciclatge 
i que seran des-
tinades a solucionar de manera respectuosa amb el medi ambient 
eventuals necessitats de mobilitat de persones vulnerables de la 
vila alcarrassina que vulguin realitzar els seus desplaçaments quoti-
dians de manera sostenible. Les bicicletes arribaran als seus usuaris 
finals mitjançant els Serveis Socials del municipi i són part d’un pa-
quet de 300 que s’han recuperat a tot el territori gràcies a la cessió 
de vehicles en desús o amb necessitat de ser reparats per part de 
particulars i entitats. 

arriba després que, aquesta tardor, el consistori impulsés una campanya 
de sensibilització per promoure l’ús responsable d’unes màquines per 
les quals, recorda l’alcalde, Jordi Janés, “era necessari dotar al consistori 
d’eines per donar resposta als eventuals conflictes que es poden arribar 
a generar”. L’objectiu, destaca Janés, “és preservar la seguretat de tots els 
usuaris de la via pública. Aprovem aquesta modificació, la qual s’adapta a 
les necessitats d’Alcarràs i les persones que hi vivim”, explica l’alcalde, qui 
ha recordat que aquests vehicles “no són joguines”.
Amb la modificació, patinets elèctrics i similars no podran circular per 
voreres i zones de vianants com ara el tram del carrer Major que va des 
de la plaça de l’Església fins al carrer Joan Maragall i sí que ho podran 
fer a parcs i places, zones 30 i espais on vorera i calçada estiguin al ma-
teix nivell. La velocitat màxima permesa serà de 10 km/h a parcs, places 
i passejos i de 25 km/h a les altres zones on es permet la circulació, com 
les zones 30.
L’ús d’aquests vehicles queda limitat a persones més grans de 16 anys 
i els menors d’aquesta edat només en podran fer ús a espais tancats al 
trànsit i sota la supervisió de persones tutores. Com a norma general, es 
fixa l’obligació de conduir aquests vehicles amb diligència i precaució, a 
un mínim d’un metre dels vianants i la línia de façanes, sense haver con-
sumit drogues i sense una taxa d’alcohol superior al límit permès. Els ve-
hicles de mobilitat personal amb motor i dues rodes han de ser conduïts 
amb casc i portar avisador acústic i els de tot tipus s’han d’estacionar a 
llocs reservats o espais on no entorpeixin el trànsit de vianants o la cir-
culació de vehicles. 

MOBILITAT
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En Ramon va ser gerent del nostre Patronat Municipal d’Esports; va jugar 
com a davanter a la UE Lleida, el CFJ Mollerussa i d’altres equips catalans 
i també va destacar per la seva incansable tasca de promoció arreu del 
futbol base arreu de la demarcació. Com a primer director esportiu de 
l’escola de futbol Baix Segrià, va ser una peça fonamental des de la seva 
fundació el 1996 i va coordinar també l’Escola de futbol les Garrigues. Es-
pasa va ser coordinador també del Lleida Esportiu, el FiF Lleida i el CFJ 
Mollerussa i fins i tot va arribar a exercir com a responsable dels centres 
de tecnificació a Lleida del RCD Espanyol i el FC Barcelona i va coordinar 
els centres de tecnificació del Real Zaragoza a tot Aragó.
En nom de l’Ajuntament d’Alcarràs, dels seus treballadors, de la Corpo-
ració Municipal i en representació de tot el poble, traslladem també des 
d’aquest butlletí el nostre escalf i suport a la seva família i amics i, tam-
bé, a totes les entitats i persones amants de l’esport que van gaudir de la 
seva professionalitat i passió pel futbol de base. La seva immensa tasca i 
el record de la seva manera de fer quedaran per sempre més a la memòria 
de tants i tants esportistes, regidors, alcaldes, i famílies amants d’aquest 
meravellós esport que en Ramon estimava.

Gràcies per haver donat tant a l’esport alcarrassí
EPD

En record d’en 
Ramon Espasa

Aquest darrer 16 de febrer i a l’edat de 54 anys, en Ramon Espasa Molgó ens va deixar. Definir la seva bonhomia i calibrar la mida del buit que 
ha deixat a l’esport alcarrassí és del tot  impossible, però recordar la seva figura i la seva tasca en favor de l’esport i del jovent del nostre poble i 
la resta de la demarcació és obligat.

OBITUARI
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Janés va obrir el seu mandat amb un emotiu discurs el qual es va iniciar 
amb un record per la seva mare, qui va ser qui el va introduir en polí-
tica. Va agrair també el suport rebut durant la seva carrera per part de 
la seva família i reivindicar la figura del conseller Josep Rull, actualment 
empresonat com a conseqüència de la “falta de democràcia latent a l’Es-
tat espanyol”. A continuació, i un per un, Janés va detallar els que seran 
els eixos de la seva gestió i, als quals, compta amb el suport dels quatre 
regidors de Junts per Alcarràs i els tres de Sempre Alcarràs. Així, el nou 
alcalde defineix la vila com “un poble amable, pròsper i amb la justícia so-
cial com a bandera” on s’ha de treballar per buscar “el somni alcarrassí”, 

que dibuixa un futur “amb oportunitats per a tothom” on “ningú no se 
senti exclòs” i tothom, ha detallat Janés, “tingui les mateixes oportuni-
tats que he tingut jo”. 

SOSTENIBILITAT, ENSENYAMENT I 
AGROINDÚSTRIA

Durant el temps de mandat que resta, explica Janés, es treballarà “per un 
poble més net, amb un manteniment suficient dels carrers i el patrimoni” 
i amb unes places, parcs i jardins que esdevinguin “un reflex d’orgull de 

Jordi Janés, nou alcalde d’Alcarràs 
Jordi Janés és des d’aquest 19 de desembre i a tots els efectes, alcalde d’Alcarràs en compliment del que van acordar els grups municipals de 
Junts per Alcarràs i Sempre Alcarràs, els quals amb quatre i tres regidors respectivament, conformen des del juny del 2019 el govern munici-
pal de la vila alcarrassina. El ple d’investidura, que es va celebrar a porta tancada a causa de la pandèmia, va comptar amb l’assistència dels 
consellers d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a més a més de familiars directes dels dos 
protagonistes i el personal municipal indispensable per al desenvolupament de la sessió. A la votació, Janés va rebre el suport de vuit dels tretze 
regidors que integren el Ple.

CONSISTORI



CONSISTORI · El Butlletí d’Alcarràs | 17

pertinença”. Per aconse-
guir-ho, es continuarà en 
la senda que ha permès la 
vila ser distingida com el 
municipi més sostenible 
d’aquest 2019 arreu de 
Catalunya i instal·lar un 
nou enllumenat capaç d’es-
talviar fins a un 80%. Tam-
bé, igualment, se seguirà 
“reclamant la construcció 
d’un nou institut” i l’adap-
tació de les escoles “a les 
ràtios que es mereixen els 
nostres fills”. La pagesia i 
la ramaderia, afirma l’alcal-
de, són “els motors econòmics” de la vila i, per mantenir-los, cal “superar 
reptes” com els que plantegen “la crisi de preus endèmica que viu la fruc-
ticultura fa anys” i les afectacions que, per la ramaderia, comporten els 
tancaments de l’hostaleria i el nou Pla que, per les dejeccions, es planteja 
des de les administracions de rang superior. “En cadascun dels fruits de 
la terra i en cadascun dels productes que elaboren els nostres ramaders 
hi ha una part del nostre entorn, del nostre clima, de la nostra cultura, 
del nostre paisatge i de nosaltres. I això és un valor absolut que hem de 
cuidar, mimar i conservar”, assenyala Janés.

ESPORTS, ENTITATS I TRANSPARÈNCIA

Un poble viu és un poble sa i un poble actiu i, per això, Janés planteja 
també la necessitat d’aconseguir, primer, que l’esport sigui declarat “un 
bé essencial” i, segon, donar una resposta a les necessitats que plante-
gen, pel que fa a nous espais, “la intensa activitat esportiva del municipi 
i la nul·la inversió dels darrers anys”. L’esport, destaca el nou alcalde, “és 
cohesió, inclusió social, salut i futur”. Les entitats que, afirma Jordi Janés, 
“donen vida al nostre poble”, continuaran rebent “suport” i disposaran 
“dels espais per poder desenvolupar les seves activitats”. Tot plegat es 
farà dins d’un marc de “transparència” amb un ajuntament “de tots i to-
tes” i amb veïns “atesos, escoltats i coneixedors d’en què es gasten els 
seus recursos fins a l’últim cèntim”, raó per la qual s’impulsarà “amb con-
sens i juntament amb treballadors, treballadores i sindicats” la nova Re-
lació de Llocs de Treball de l’ajuntament. Per finalitzar, Janés sintetitza el 
seu compromís amb el poble d’Alcarràs i la seva ciutadania amb una cita 
a Salvador Espriu, en concret uns versos del poema Inici de Càntic en el 
Temple: “Ara digueu: nosaltres escoltem les veus de l’alta mar d’espigues. 
Ara digueu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest 
poble”.

EZQUERRA, NOU PRIMER TINENT D’ALCALDE

Janés governa en aquesta segona etapa del mandat que es va iniciar el 
2019 amb el suport dels quatre regidors de Junts per Alcarràs i els tres 
de Sempre Alcarràs, entre els quals continua Manel Ezquerra, ara nou 
primer tinent d’alcalde i de qui Janés indica que, amb la seva feina com 
a primer edil, “ha deixat el nivell molt alt”. En el seu discurs, previ a la in-
vestidura de Janés com a primer edil, Ezquerra va manifestar el “profund 
orgull” que per ell suposa haver pogut estar alcalde “d’un poble, Alcarràs, 
que m’ho ha donat tot, especialment la meva família”. Ezquerra desitja 
“sort i encerts” a Jordi Janés perquè, considera, “la teva sort i els teus en-
certs són els de tothom”. Des del grup municipal d’ERC, el seu portaveu 
Santi Pelegrí, va utilitzar una cita de John Fritzgerald Kennedy per acon-
sellar Janés que es pregunti “què pot fer pel seu poble” i Gemma Escar, 
portaveu del grup municipal del PSC, manifesta la seva voluntat d’arribar 
a acords i el seu “orgull i agraïment” per, referint-se a les forces de l’actual 
govern municipal, “compartir “una legislatura amb vosaltres”

C/Comerç 2 local baixos · 25180 Alcarràs (Lleida) · 973 795 731
info@eidoscomunicacio.com  ·  www.eidoscomunicacio.com

DISSENY GRÀFIC · LOGOTIPS · VINILS & LONES · ADHESIUS · RETOLACIÓ COMERCIAL
RETOLACIÓ DE VEHICLES · DISSENY WEB · BOTIGUES ONLINE

IMPRESSIÓ DIGITAL & OFSET · ROBA LABORAL
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SETMANA CULTURAL DE SANT JORDI

La Diada de Sant Jordi d’en-
guany  ha arribat a Alcarràs, 
tot i la pandèmia, acompan-
yada d’un bon grapat d’actes 
els quals es van iniciar inicia 
aquest 19 d’abril amb l’entrega 
al Centre Cultural Municipal 
Lo Casino dels premis de la 8a 
edició del concurs de fotogra-
fia a Instagram Alcarràs Florit. 
El programa va incloure també 
diferents actuacions teatrals 
per a tots els públics com ara 
Els Músics de Bremen o Munts 
de Mots (i a la Gàbia), aquest 
darrer a càrrec de Baobap 
Teatre. També es van celebrar 
xerrades formatives dirigides 

al jovent, s’entregaren els premis literaris Vila d’Alcarràs, Narració Cur-
ta d’Infants, Narració Curta per Gent Gran i Vila d’Alcarràs per a joves, 
activitats a la Biblioteca i es va oferir l’espectacle Saudade (O Fado de 
Fernando) aquest 25 d’abril.

El valor de la cultura
El programa, i així ho destaca el regidor de Cultura, Gerard Companys, 
“ha estat molt complet” i permet reivindicar “el valor de la cultura segu-
ra” en un context “marcat per la pandèmia” dins del qual, considera Com-
panys, “no hem de permetre perdre de vista que les entitats, els espec-
tacles i tot el que entenem com a cultura també són indispensables per 
l’equilibri de les persones i les societats”. Dolors Gòdia, regidora d’Edu-
cació i Patrimoni, destaca també el valor de les activitats: “treballem per 
oferir esdeveniments atractius per cada col·lectiu i respondre a les seves 
necessitats”

EL CEMENTIRI D’ALCARRÀS INCORPORA DOS 
MÒDULS DE COLUMBARIS 

El cementiri d’Alcarràs 
ha incorporat aquesta 
primavera dos mòduls de 
21 columbaris cadascun 
amb els quals és dona 
resposta a la demanda 
d’aquest tipus d’equipa-
ments que existeix a la 
població. La millora ha 

suposat una inversió de 15.000 euros. D’altra banda, aquesta primave-
ra s’ha completat també la pavimentació i l’enjardinament de la darrera 
àrea de l’antic cementiri a la qual no s’havia actuat.

LES GELADES DEL MARÇ REDUEIXEN LA COLLITA I LES NECESSITATS DE MÀ D’OBRA

L’Ajuntament d’Alcarràs calcula que les gelades que s’han patit al terme mu-
nicipal durant la matinada a cavall d’aquests 20 i 21 de març podrien haver 
malmès fins a un 95% de la collita en determinades zones com ara les més 
properes al riu i pel que fa a préssecs, albercocs i nectarines. En altres punts 
com ara Vallmanya l’afectació és menor però els danys són també quan-
tiosos i podrien arribar a reduir la collita prevista en un 60%. Aquesta cir-
cumstància reduirà les necessitats de mà d’obra, fet pel qual l’alcalde, Jordi 
Janés, ha traslladat ja a les administracions de rang superior la necessitat 
d’extremar els controls per no permetre l’arribada al territori de persones 
que vulguin treballar a la campanya i no disposin de contracte previ. 

TASQUES D’ENJARDINAMENT URBÀ

Aquesta primavera, con-
tinuen al municipi els 
treballs de jardineria els 
quals permeten millo-
rar l’espai urbà amb el 
guarniment de diferents 
punts de la trama de ca-
rrers i places del nostre 
municipi amb plantes 
arbustives aromàtiques 
amb poques necessitats 
d’aigua. 

ECONOMIA I SERVEIS
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REDUCCIÓ DELS ÍNDEXS DE RENDIMENT NET PER ALS PAGESOS 
PRODUCTORS  DE FRUITA DOLÇA

Aquest 28 d’abril, el BOE va recollir l’ordre HAC/411/2021 per la qual s’aprova la reducció pel  
2020 dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva amb el qual els 
agricultors i ramaders acostumen a calcular el seu IRPF. Enguany, a conseqüència de diverses cir-
cumstàncies excepcionals com ara les pedregades d’aquest estiu, l’índex ha quedat reduït al 0,13 
per als pagesos alcarrassins productors de fruita no cítrica. Aquesta bonificació ha estat possible 
gràcies a les gestions que l’Ajuntament d’Alcarràs ha realitzat a petició del sector amb la Subdele-
gació del Govern de l’Estat espanyol a Lleida per tal que el Ministeri d’Hisenda hagi validat aquesta 
reducció fiscal.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) iniciarà durant aquest estiu la inversió de 3 milions d’euros que es va comprometre pel manteni-
ment, la conservació i millora de la xarxa de camins generals del Canal d’Aragó i Catalunya que discorren per Alcarràs i altres municipis de la 
Plana de Lleida i el Baix Cinca com ara Almacelles, Gimenells i Pla de la Font, Lleida o Saidí. 

Aquesta inversió, recorda el primer tinent d’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra, “ha estat possible gràcies a la tasca conjunta dels municipis afectats, 
que portem anys i anys exigint la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre inversions per uns camins molt malmesos que connecten els nostres pobles entre
si i són intensament transitats tot i el seu estat lamentable. Estem satisfets perquè, finalment, l’actual presidenta de la CHE i l’actual subdelegat del 
Govern de l’Estat s’han implicat en un tema molt i molt reivindicat pel territori”. L’alcalde, Jordi Janés, destaca també el valor d’una inversió molt deman-
dada per la població del territori des de fa molts anys: “l’estat actual d’aquestes vies, tot i el seu caràcter estratègic, és pèssim. Per tant, estem davant 
d’una bona notícia per tothom”.

La voluntat de la Confederació és començar aquest mateix mes de juny a treballar en el Camí de Montagut, al terme municipal d’Alcarràs i, a partir 
d’aquest mes d’agost, actuar també les carreteres que connecten Vallmanya amb Gimenells i Vallmanya amb Saidí. L’inici de les obres que s’executaran 
aquest estiu s’ha vist retardat per la pandèmia. “Ara, gràcies al treball de tothom, aconseguirem dir adéu a un greuge de molts anys i a uns vials en estat 
tercermundista”, assenyala Ezquerra.

Els Camins de la CHE es renovaran 
aquest estiu

ECONOMIA I SERVEIS
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Tot i les limitacions imposades per la pandèmia, enguany s’ha pogut tornar a gaudir de la simfonia de colors que cada primavera omple els 
camps del nostre poble. Alguns, qui sap si els més valents, ho van fer aquest 6 de març amb l’edició 2021 de l’Alcarràs Florit, la qual va portar a 
més d’una cinquantena de persones fins al Pla de l’Alzina per tal de gaudir en directe d’aquest meravellós espectacle que és la floració. 

Molts dels qui van participar en aquella excursió van voler immortalitzar l’espectacle i participar amb les seves obres d’art en l’edició d’enguany del 
concurs d’Instagram Alcarràs Florit. Ara, gràcies a tots ells i en les pàgines d’aquesta revista que teniu a les vostres mans, podem tothom gaudir de la 
bellesa que ens regalen cada primavera els camps del terme. La guanyadora ha estat la Laia Foixench, una bibliotecària lleidatana de 43 anys qui, des 
de fa 15, té la fotografia com a afició i publica instantànies a Instagram des del 2014. 
Per realitzar la imatge guanyadora, només va haver d’afegir una mica més de contrast i llum a un paisatge que, ens explica “era ja suficientment sin-
gular per a haver d’afegir res més”. El segon premi  ha estat per l’alcarrassina Gemma Serra.

#Alcarràsflorit2021

Laia Foixench
1r Premi

PATRIMONI NATURAL
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Gemma Serra
2n Premi

Laia Foixench
1r Premi

Gemma Serra
2n Premi

PATRIMONI NATURAL



22 | El Butlletí d’Alcarràs ·  OPINIÓ

JOC DE CADIRES PERÒ LES 

MATEIXES POLÍTIQUES

El passat mes de desembre es va cele-

brar el Ple d’intercanvi de cadires entre 

el Sr. Ezquerra i el Sr. Janés. En aquest 

mateix Ple, des d’Esquerra, vam ser molt 

crítics amb el com s’havia organitzat 

l’acte ja que en plenes restriccions de 

mobilitat i interacció social hi va haver 

una elevada presència de persones con-

vidaddes per part del Sr. Janés, extrali-

mitant-se a les del seu entorn familiar. 

també vàrem estendre la mà al nou 

Alcalde per acompanyar-lo cap a una 

nova etapa en la que es pugui treballar 

plegats per fer d’Alcarràs un poble més 

pròsper, més integrador, més participa-

tiu, més sostenible i més compromès, 

deixant de banda els retrets i ressenti-

ments del seu antecessor.

Malgrat els nostres oferiments i dis-

posició per treballar conjuntament, no 

hem percebut cap gest ni predisposició 

del Sr. Janés. És més, el Sr. Janés, se set 

còmode amb les polítiques implementa-

des pel Sr. Ezquerra fonamentades per-

les retallades en l’àmbit social: destinant 

menys recursos i suport a les entitats, 

nul·la activitat i interès en participació 

juvenil, despatxant a la persona enca-

rregada de “lo Cistell” i conserge de 

Casa l’Hereu, voleu prescindir del servei 

de l’Escola Bressol per transforma-la 

en una Guarderia. L’àmbit de personal 

també s’ha vist agreujat per la nul·litat 

de la RLT i per les contractacions discre-

cionals. A tot això, se li suma la manca de 

capacitat de gestió i la constant impro-

visació.

Per tant, des d’Esquerra seguim tre-

ballant per aportar solucions i redreçar 

el rumb de la gestió del consistori per 

construir el model de poble que ens me-

reixem tots/es els/les alcarrassins/es.

Santi Pelegrí i Cortijo

Regidor-Portaveu ERC Alcarràs

FACILITATS PELS QUI 

APOSTIN PER INVERTIR A 

ALCARRÀS

Fa aproximadament un any; agafant ple-

na consciència de la crisi econòmica en la 

qual ens veiem immersos a l’Ajuntament 

d’Alcarràs, on vam trobar una despesa 

corrent sobredimensionada i que anava 

encaminada a apujar impostos per fer-hi 

front; vam veure una llum quan diferents 

empreses ens van fer la proposta d’endin-

sar-se al nostre municipi per invertir en el 

món de les energies renovables.

En aquest projecte de plaques fotovoltai-

ques hi veiem la possibilitat d’un augment 

d’ingressos amb els impostos que genera-

rien, una reactivació econòmica sosteni-

ble i a la vegada un impacte positiu en el 

foment de l’ocupació. Per aquest motiu 

vam apostar per posar la “catifa vermella” 

als seus promotors.

La idoneïtat de la ubicació del projecte es 

podrà complementar amb altres inver-

sions interessants. Un autèntic pla de ca-

mins i la implementació de solucions a les 

dejeccions de les explotacions ramaderes.

Aquesta inversió ens portarà als alcarras-

sins i alcarrassines diverses possibilitats 

com la preservació del patrimoni històric 

de la Casa de Montagut, amb diverses 

idees sobre la taula valorant l’ús que li do-

nem a les edificacions propietat de l’ajun-

tament com el trasllat del centre d’inter-

pretació del món rural fusionant-lo amb 

un espai on desenvolupar R+D en la gestió 

de parcs fotovoltaics, alhora creant una 

casa de colònies que convertiria “La Casa 

de Montagut” en un centre lúdic-educatiu 

pioner en energies renovables.

El projecte també té en compte detalls tan 

importants com la protecció paisatgística, 

arqueològica i agrícola.

El futur parc solar ubicat a la partida de 

Montagut ha de portar al poble d’Alcarràs 

a un ressorgiment econòmic en inversions 

i millores dins del mateix municipi i en un 

esforç en poder retornar els impostos a la 

lògica. Treballarem incansablement per 

tal que tots els promotors de qualsevol in-

versió que generi llocs de treball i riquesa 

es trobin com a casa.

Dolors Gòdia

 Regidora 

Grup Municipal Sempre Alcarràs

UN ALCALDE PER A 

TOTHOM

Des d’aquest mes de desembre, en Jordi 

Janés és l’alcalde de totes i tots els al-

carrassins i alcarrassines. Governarem 

amb la voluntat de millorar els serveis 

i amb un compromís insubornable de 

defensar sempre els interessos de tota 

la població, vinguin d’on vinguin i indife-

rentment de qui votin. El Jordi, l’Ester, el 

Gerard i l’Agustí, al costat dels companys 

de Sempre Alcarràs, el Manel, la Dolors i 

el Josep seguiran gestionant de manera 

eficaç i eficient els recursos de tothom 

i continuaran al costat de la ciutadania 

per atendre les seves necessitats, donar 

resposta a les seves inquietuds i anhels. 

Tot plegat, ho farem des de la humilitat 

i la proximitat, posant-nos al servei de 

tothom i en la defensa dels interessos 

col·lectius del nostre poble. Amb la 

constància, la il·lusió i l’ambició col·lec-

tiva que ens heu transmès, seguirem 

treballant cada dia per continuar fent 

créixer les oportunitats de futur perquè 

ningú no es quedi enrere i per la justícia 

social i el progrés econòmic d’Alcarràs. 

I ho farem al costat dels nostres joves, 

de la gent gran i de tots els homes i do-

nes que hem escollit Alcarràs per cons-

truir-hi la nostra llar al costat de les nos-

tres famílies i sent fidels a aquest poble i 

a la confiança que ens heu dipositat per 

fer-ho possible. 

Grup Municipal de Junts 

per Alcarràs

 LLUITEM PER RETORNAR 

LA LÒGICA I EL SENTIT 

COMÚ…

Malgrat  no estar  a l’equip de govern,  el   

PSC   treballa  per a contribuir i avançar 

en tots  aquells  projectes  que  se’ns  

ofereixen  i considera profitosos per als  

veïns/es d’ Alcarràs com,  per  exemple, 

el projecte  de plantes solars  que abasta 

un conjunt de finques agrícoles i suposa 

una important inversió que  supera els 

75 milions d’euros per al nostre municipi 

. El parc solar, d’unes 400 hectàrees, ja 

ha aconseguit el vist i plau de la Ponèn-

cia d’Energies Renovables. Aquest òrgan 

de la Generalitat de Catalunya ha emès 

un informe favorable, tot i que demana 

alguns condicionants els quals l’Ajunta-

ment sembla disposat a minimitzar. 

Pel que fa a la línia d’evacuació a través 

de Red Elèctrica Espanyola, també s’han  

mantingut reunions amb el Subdelegat 

del Govern, Jose Crespin,  per agilit-

zar els tràmits i la burocràcia d’aquests 

projectes que tindran una durada de  25 

anys ampliables i els seus promotors 

anuncien generar  al voltant de 800 a 

1.200  llocs de treball durant   la fase de 

desenvolupament de la planta   i d’unes 

40 persones fixes durant els anys d’ex-

plotació. Situant a Alcarràs com a re-

ferència  de les energies sostenibles.  

No  ens  ho  podem   deixar  passar !!! 

Em  complau fer-vos saber  que ,  en  

breu  comencen les esperades obres de 

la Confederació Hidrogràfica  de l’Ebre. 

S’arranjarà la carretera de Vallmanya a 

Saidí  i la de Gimenells a Vallmanya. Tan-

mateix  la carretera més esperada la de 

Montagut des del terme de Lleida fins a 

Sta. Maria de Gimenells. 

Les reunions i peticions des de l’ inici de 

la  legislatura l’any 2019 amb el subdele-

gat de Govern el Sr. Crespin   finalment  

han donat el seu fruit després de molts   

anys de reivindicacions en la millora 

d’aquestes vies. 

Els  que  estimem Alcarràs seguim  llui-

tant per construir una ALTERNATIVA 

SÒLIDA  i Continua treballant perquè  

el nostre poble  tingui el futur  que  es 

MEREIX.

 

Gemma Escar

Regidora PSC

OPINIÓ
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Si parlem d’Alcarràs i les xarxes socials – i deixant de banda les pàgi-
nes i perfils corporatius o institucionals- hi ha una pàgina de la qual 
tothom parla des de fa molts mesos. Es diu Alcarràs Fotos Antigues 
i, a la seva sala de màquines, hi treballen fins a cinc administradors 
– en Josep Antoni Moreno, la Rosa Herguido, la Pepita Puigpinós, en 
German Paris i en Josep Maria Gòdia- per fer un personalíssim recull 
del que ha estat la petita història de les persones i les famílies que 
han fet gran el nostre poble. Amb un d’ells, en Josep Maria Gòdia -el 
més actiu durant les darreres setmanes- hi hem parlat aquests dies 
per conèixer aquesta singular, desinteressada i apassionant feina que 
desenvolupa.

Què és exactament Alcarràs Fotos Antigues?
És, com dirien els experts, una pàgina col·laborativa a la qual recopilem 
històries, imatges i records d’un poble, Alcarràs, que és el nostre. D’ad-
ministradors en som cinc, però qui la va crear va ser en Josep Antoni 
Moreno. Ara sí que podríem dir que jo sóc un dels més actius en penjar 
coses i fer publicacions, però ni tan sols són meves les fotos que penjo. 
A mi, me les va fer arribar una meravellosa amiga que, malauradament, 
ja no és viva i es deia    Nuri Matges. El mèrit que es pugui 
derivar d’aquestes                      fotografies que compartim és seu, no 
de nosaltres.

Sempre la cita vostè a tots els 
apunts que fa

Sí. Al final dels textos amb els 
quals acompanyo les fotografies 
hi poso sempre que el recull de 
fotografies és obra seva i que jo 
només faig els “arranjaments” 

i és del tot cert. Són fotografies 
molt di- verses que ella va 

recopilar perquè 
n’era molt afi-
cionada. N’hi ha 
moltes de grups 
escolars, de fes-
tivitats, de llocs 

del municipi, de colles d’amics, de quintos, de gent que passeja. Jo, que 
vaig treballar molts anys a l’oficina del Banc Popular que hi havia aquí 
al poble, tenia la sort de conèixer pràcticament a tothom i, per això, sóc 
capaç d’identificar les persones que surten a les fotografies que penso i 
de dir fins i tot de quina família eren. Ara, quan la gent ho veu a Internet, 
li agrada trobar aquestes imatges, especialment a la gent més gran. Les 
fotos ens permeten a la gent gran recordar com érem de joves i al jovent 
d’ara veure com es vivia, com vestíem i quines coses fèiem. Per mi és tota 
una sort poder fer una feina que fa feliç la gent.

Alcarràs ha canviat molt des que vostè es va jubilar, oi?
Jo sóc fill del poble, però ara ja no hi visc. La vila ha crescut i ara tenim 
moltes coses que abans no hi eren, però també s’han perdut altres, però 
són coses que succeeixen arreu. La vida canvia, però aquí tenim la sort 
que Alcarràs és un poble viu i, qui ho ha volgut, s’ha pogut quedar. I els 
que som fora gaudim també en veure que el nostre és un poble que tira 
endavant. Amb aquestes fotografies, tractem de recordar una mica com 
vam ser i, a la mateixa pàgina ho diem, qui sap si algun dia se’n farà un 
llibre o quelcom semblant.

Josep Maria 
Gòdia, un repàs 
al passat de la vila 
des de les xarxes
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