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Gràcies a tothom que ha
contribuït a millorar les Borges
Aquest és el darrer butlletí del mandat municipal i, per tant, l’hora de
fer balanç de les actuacions més
destacades d’aquest període 20112015, dutes a terme a les Borges
Blanques. Durant aquests 4 anys hi
ha hagut moltes novetats, especialment en l’àmbit de l’aprofundiment
democràtic i la transparència, basats
en una comunicació més propera de
l’Ajuntament amb la ciutadania com la
nova web, les xarxes socials, o aquesta mateixa eina que tenen a les mans,
i que ha contribuït a donar a conèixer
la feina feta des del consistori, algunes
de les activitats més importants celebrades a la ciutat i l’opinió dels Grups
Municipals.
A més, per primera vegada el butlletí no ha costat diners a la ciutadania
i també ha apropat els protagonistes
del dia a dia dels serveis municipals,
ha explicat què fa al municipi una altra institució important com el Consell
Comarcal de les Garrigues, i ha posat
en valor tot el patrimoni que suposen
les nombroses i dinàmiques associa-

cions i entitats que tenim, destacantne les seves celebracions i èxits més
emblemàtics.
Així, gràcies a les empreses i institucions que s’impliquen en el seu finançament, la ciutadania té ara al seu
abast i sense cap cost més informació
sobre en quines accions, sota quin
criteri i amb quina finalitat es gasten
els recursos públics, sobretot en uns
moments complicats per a tothom
en els que cal prioritzar molt a l’hora
d’administrar-los.

Ara tenen més
informació sobre
les accions, el criteri i la finalitat amb
què es gasten els
recursos públics

Igualment, en aquestes pàgines
podran repassar les obres als carrers
i els camins més importants dutes a
terme, els nous equipaments que
s’han construït, els programes socials, educatius i formatius, les noves
fires i mesures de suport al comerç
local, a la indústria, als productes de
la terra i a l’emprenedoria, els nous
serveis introduïts per infants, joves,
adults i Gent Gran, a més de les iniciatives culturals, esportives i en matèria
de seguretat, per garantir i continuar
millorant la qualitat de vida dels borgencs i les borgenques.
En definitiva, donem a conèixer el
que fan els tècnics i responsables municipals, els clubs, les associacions
i les persones que des de sectors,
creences i ideologies ben diverses,
amb la seva dedicació, compromís i
voluntat de servei han contribuït decisivament a fer de les Borges Blanques
un indret més acollidor, amb major cohesió social i encara millor en el que
viure, que ens fa sentir orgullosos a
tots els que hi vivim. n
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Balanç d’aquests 4 anys a l’àrea d’alcaldia,
Medi Ambient, Agricultura i Economia

Les noves Borges, més sostenibles
a nivell econòmic i mediambiental
Durant aquest mandat 2011-2015,
l’alcalde Enric Mir, a més d’ocupar-se
de les responsabilitats de coordinació
de totes les regidories i de les responsabilitats pròpies de qui ostenta
la direcció política del consistori, també s’ha ocupat directament de l’àrea
de Medi Ambient i Agricultura, i de la
d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament
de les Borges Blanques.

Protecció del patrimoni natural
i defensa de l’entorn ambiental
A nivell mediambiental, un dels primers
reptes que va voler afrontar l’actual
Equip de Govern durant aquest mandat va ser el de recuperar la qualitat de
l’aigua de boca de la població, ja que
estava afectada per petites algues sorgides per un manteniment insuficient
dels recintes de reserva. Les queixes
d’algunes famílies eren del tot comprensibles, ja que havien d’utilitzar aigua
insalubre fins i tot per dutxar-se i es va
considerar que era una situació inadmissible, que ara ja està solucionada.
La següent prioritat va ser eliminar
de toxines i partícules nocives per la
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Salut, les emissions ambientals procedents de la gestió en grans quantitats
d’un residu com és la pinyola. Poder
solucionar l’arrel d’aquest impacte
ambiental no ha estat fàcil ni tampoc
ràpid, però la fermesa d’aquest Govern i l’haver acudit a les instàncies
judicials per denunciar les males pràctiques de l’empresa General d’Olis i
Derivats ha permès aconseguir que,
desprès d’anys suportant les conseqüències d’aquesta activitat que
l’empresa s’hagi vist obligada per primera vegada a complir amb les normes exigides tant a nivell urbanístic
com mediambiental. A més, a partir d’ara s’efectuaran controls sobre
l’activitat com a mínim un cop a l’any i
seran més rigorosos que en el passat.
Entre les altres accions a destacar
en aquest sentit, també s’ha actuat
per protegir els cultius i augmentar la
massa vegetal i forestal a les Borges,
com per exemple amb la reposició de
l’arbrat en la banqueta dels Canals
d’Urgell en el tram del darrere del cementiri, que havia quedat força malmès per la nova construcció, així com

també al Polígon Les Verdunes, entre
d’altres.

Millorem els accessos i les vies
de comunicació
L’aposta per millorar totes les entrades
i sortides de les Borges, aconseguint la
implicació de la resta d’administracions
també ha estat un altra de les grans
apostes d’aquest mandat. Així, més enllà
de totes les actuacions dutes a terme per
l’àrea d’Urbanisme en rotondes i carrers
d’accés al municipi, o del nostre entorn
com hem fet a l’Ermita de Sant Salvador,
avui ja està en marxa el segon tram de la
carretera de Cervià, on ja tenim la notificació de l’execució de la segona actuació de millora per part de la Diputació de
Lleida, des del pont de l’autopista (km. 5)
fins dalt a l’altura de l’antena de repetició de freqüències (km 9,5). Amb aquest
tram nou que s’executarà durant aquest
2015 tindrem finalment arranjada la part
més important d’aquesta via, històricament reivindicada tan per la seva sinuositat com pel perill que suposava sobretot
a l’hivern per les males condicions climatològiques.
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D’altra banda, tot i la quantitat
de gestions i posicionaments ferms
efectuats per resoldre la problemàtica per l’elevat trànsit i la sinistralitat
de la N-240, encara no està solucionada. En aquest sentit, amb la
creació de la Plataforma Prou Morts
a la N-240 que hem impulsat i liderat des de les Borges i que integra
els municipis i els sectors econòmics
implicats, hem aconseguit l’adhesió i
el suport de la societat civil i la resta
d’administracions públiques catalanes i en l’actualitat estem a l’espera
de que ens rebin els més alts responsables del Ministeri de Foment, per
tenir d’una vegada, desprès de més
de deu anys d’espera, una solució
definitiva que ens permeti disposar
d’una via econòmica, ràpida i segura
per anar a Lleida i a Tarragona.

L’Arxiu Comarcal, més a prop
Un altra de les reivindicacions històriques, en aquest cas a nivell cultural, era el de poder disposar de
l’equipament que ens faltava i que ja
tenen la majoria de comarques catalanes, l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, que per fi té partida oberta en
els Pressupostos de la Generalitat per
aquest any 2015.
El posicionament determinat d’aquest
Consistori en veure l’aprovació parlamentaria en aquest tema s’ha vist recompensat amb el reconeixement i la
seva concreció econòmica correspo-
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nent. Per tant en breu ens donaran a
conèixer el projecte definitiu i es podrà
parlar de calendari d’execució, amb la
qual cosa podem dir que es posarà fi a
un greuge cap a la comarca per recuperar i centralitzar els documents i demés
patrimoni històric del territori.

Situació financera sanejada
i els pagaments al dia
Amb tot, el repte més important durant
aquests 4 anys ha estat el de fer front a
la necessitat de rebaixar l’endeutament
bancari del consistori, al mateix temps
que hem posat al dia els pagaments
a proveïdors. Per això hem hagut de
recórrer operacions bancàries costo-

ses i enganyoses per l’Ajuntament,
com amb el SWAP firmat l’any 2008
que ja hem pogut recuperar, i també hem reduït el nivell de despesa de
l’Ajuntament, tot i no deixar de millorar
a la vegada els serveis municipals, la
neteja i conservació de les vies publiques i els espais lúdics. Però com a
governants conscients de la situació
econòmica de moltes de les famílies
borgenques, tot plegat ho hem fet sense augmentar pràcticament la pressió
fiscal dels contribuents, com ho podran comprovar tota la ciutadania fent
un senzill exercici de comparació del
que han pagat els darrer anys en el rebut més important com és l’IBI urbà. n
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Repàs a les actuacions més destacades de la regidoria d’aquests 4 anys

Clara aposta per la Cultura
Local i de qualitat
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de les Borges Blanques ha dut a terme una ambiciosa acció cultural en la
que també ha tingut cura d’aspectes
com el suport actiu a Ràdio Les Borges, per garantir-ne un encara millor
funcionament; o la transformació de
la Televisió Local, Les Borges TV, en
un sòlid projecte audiovisual que ens
permeti difondre els actes més destacats de casa nostra al món, a més
de tenir-ne testimoni gràfic per a les
futures generacions.
A més, també s’ha ocupat de la
promoció de la literatura i l’art borgencs, com amb la col·laboració plena amb l’Associació Arts 25400, de
la recuperació de fons documentals i
arqueològics sobre la història de les
Borges a través de l’Espai Macià, de
la conservació i millora del nostre patrimoni cultural, d’apropar nombroses
manifestacions artístiques de qualitat
al municipi, de la promoció i difusió de
la cultura popular, com amb la Trobada de Gegants, o de fer nombroses
gestions amb la resta de l’Equip de
Govern per aconseguir el desitjat Arxiu
Comarcal, entre d’altres actuacions.

6|

Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat

Ràdio Les Borges i
Les Borges TV
Des del respecte més absolut a la independència de l’emissora municipal
de les Borges, Ràdio les Borges, la regidoria ha col·laborat en tot el possible
per ajudar a la nova junta de l’emissora
a posar en marxa programes nous, a
renovar la seva pàgina web i a introduir canvis tècnics, d’imatge i de continguts musicals, amb l’objectiu de fer
d’aquest mitjà una eina encara més
útil i atractiva per a tots els ciutadans.
Pel que fa a Les Borges TV, va
arrencar l’octubre del 2012 com a
successora de l’antiga FesTV i compta amb un arxiu digital d’un centenar
de vídeos i, amb el suport de la regidoria, s’ocupa de la retransmissió en
directe d’esdeveniments d’especial
interès per als ciutadans, com els actes de Festa Major i Fira, entre altres
celebracions destacades del territori.

Arts 25400 i la promoció dels
artistes garriguencs
L’associació Arts25400, que té la seva
seu a l’Espai Macià, està formada per
artistes de la comarca de les Garri-

gues de diverses disciplines i es va
presentar de forma oficial a l’octubre
de 2011. Té com a objectius donar a
conèixer els artistes locals, però també organitzar exposicions, concerts,
tallers, conferències debats i mostres
d’arts per donar fer més conegudes i
fomentar les diverses disciplines artístiques, que amb la col·laboració de la
regidoria ajuden a apropar a les Borges exposicions de gran nivell.

Impuls a la literatura
garriguenca
Una altra prioritat d’aquests anys ha
estat mantenir l’aposta per ajudar
als escriptors locals i comarcals i a
l’edició de llibres que parlin de casa
nostra. A més, també s’ha col·laborat
en la presentació de nombrosos llibres
al municipi i s’ha impulsat una celebració de la Diada de Sant Jordi més
ambiciosa, amb tertúlies literàries, representacions i espectacles relacionats. En aquest sentit, també cal destacar la important tasca que ha dut a
terme la Biblioteca Marquès d’Olivart,
despertant l’interès per la lectura als
més joves i oferint activitats setmanals
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per apropar la literatura a tota la ciutadania, esdevenint un veritable motor
de la vida cultural de les Borges i les
Garrigues.

Ampliació constant del fons
de l’Espai Macià
A més de fer molta promoció i accions
per atreure visitants a les Borges, des
de l’Espai Macià també s’ha fet una
important tasca de recerca, catalogació i ampliació del fons museístic
local, incorporant un gran nombre de
nous documents, llibres, DVD, peces
arqueològiques i heràldiques de gran
valor històric, com les antiquíssimes
fites del terme amb l’escut dels Sanahuja, entre d’altres, provinents de
donacions, troballes i adquisicions
promogudes des de la regidoria i
l’equipament, que també s’ha aconseguit incloure en la Xarxa de Museus de Catalunya. Igualment, durant
aquest mandat, l’Espai Macià i la Sala
Arqueològica de les Borges s’han sumat a la Nit dels Museus de Catalunya, que es celebrà cada any en motiu
del Dia Internacional dels Museus.

Posar en valor el Patrimoni
Cultural Local
També s’ha apostat de valent per incorporar nous sistemes de promoció turística basats en codis QR que
permeten identificar i conèixer els
elements més significatius del nostre patrimoni arquitectònic, des dels

n Membres d’ARTS25400 i el regidor Francesc Macià a la Biennal d’Art
Contemporani Català a les Borges.

nous dispositius mòbils. A més, s’han
aconseguit subvencions per recuperar l’antic Molí de Cal Gineret, que ben
aviat estarà a disposició de la ciutadania per a usos culturals i turístics que
es decidiran en una consulta a la població, una vegada estiguin les obres
enllestides.

Actuacions per aconseguir
l’Arxiu Comarcal
Les actuacions per aconseguir properament la construcció del que ha
de ser l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, per poder guardar i conservar
en òptimes condicions els documents
històrics sobre la nostra comarca ha
estat una altra de les prioritats de tot
l’Equip de Govern municipal d’aquest
mandat.

Nombroses activitats i
promoció de la cultura popular
Finalment, també cal destacar les
nombroses activitats culturals que
s’han dut a terme aquests anys, organitzant i col·laborant amb la celebració de concerts, exposicions, recitals
poètics, actuacions teatrals, i festivals
musicals entre d’altres.
En aquest sentit, també s’ha mantingut l’aposta per la cultura popular a
través del suport incondicional al manteniment de les tradicions catalanes,
ja siguin col·laborant activament amb
la celebració del Tricentenari del 1714,
les sardanes, les Caramelles, els pessebres, les campanes, l’Home dels
Nassos o amb la reconeguda Trobada
de Gegants, per citar només alguns
exemples. n
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Balanç d’actuacions d’aquests darrers anys i comiat de la regidora

Més i millor atenció social
per a les persones de les Borges
La regidoria de Benestar Social i Família i Salut es va proposar dur a terme
diferents projectes, però també amb la
voluntat de finalitzar tots aquells projectes endegats en el mandat 20032007, per la mateixa regidora, Pili Chimenos, i que per diferents motius no
s’havien acabat de consolidar com,
entre d’altres, millorar el servei de suport domiciliari i impulsar les adjudicacions dels pisos de protecció oficial.

de les treballadores i educadora socials, amb la intenció d’optimitzar els
nostres recursos, vàrem apostar per
condicionar un espai i obrir un segon
despatx a les dependències dels Serveis Socials ubicades a l’Ajuntament.
Així, actualment l’atenció al públic es
fa simultàniament amb dos treballadores socials a hores concertades i
durant tota la setmana.

Servei de Suport Domiciliari
Davant la necessitat de millorar i reestructurar un servei domiciliari inviable i
sense cobertura legal fins al moment,
i tenint en compte que aquest suport
que ofereix el consistori de manera
externa és complementari al Servei
d’Atenció Domiciliaria (SAD) del Consell Comarcal de les Garrigues i que
l’Ajuntament només podia oferir un
servei d’acompanyament i de passeig
al usuari, es va presentar un concurs
públic per tal de regularitzar i legalitzar
el servei,
D’altra banda i degut a la problemàtica social actual, era necessari
ampliar les hores d’atenció al públic
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Col·laboracions
destacades amb

Casal i Residència de Gent
Gran; Llenguatge de Signes;
Octogenaris; Dia de la Dona,
violència de gènere, SIAD; Biblioteca; Puntaires; Oficina
Jove; Centre Obert; Bombers;
Donants de Sang; Associació
contra el Càncer; Associació de
Diabètics, Malalts d’Alzheimer;
Jornades Saludables, Salut
Mental i Tracta’m bé.

Pisos de Protecció Oficial
Mitjançant un acord del Govern municipal de CIU i Independents de l’any
2005 amb l’empresa Visoren, per
construir una promoció d’Habitatges
de Protecció Oficial en aquells
moments totalment insuficients,
l’Ajuntament també obtenia un local
en propietat de 150 metres quadrats
als baixos de mateix edifici.
Els diferents canvis normatius i
de Govern van retardar el procés
d’adjudicació que s’ha vist desbloquejat en aquesta legislatura per
l’actual Equip de Govern, i amb la recepció també d’aquest nou local pel
municipi, avui tenim a les Borges uns
Pisos de Protecció Oficial totalment
regulats i adjudicats.
També s’ha rebut la propietat del
local amb escriptura notarial, local que
ben aviat acollirà l’Arxiu del Pubillatge
de Foment de les Tradicions Catalanes i un espai adequat per fer les consultes pertinents, que esdevindrà lloc
d’estada de diferents motius culturals
com ara els gegants o el Canó del
Salo, entre d’altres elements populars
de la vila.

Benestar social i família

REGIDORIA
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Comiat i agraïment
de la regidora Pili
Chimenos

n La regidora Chimenos, amb els infants i els monitors del programa Nereu

Objectius mandats 2011-2015
Entre els objectius propis d’aquest
mandat que ara finalitza hi havia
el de crear una veritable xarxa de
col·laboració social entre les diferents entitats com el Casal de Gent
Gran, el CAP, la Residència, el SIAD,
l’Oficina Jove, els centres escolars, a
més d’altres associacions de la població, que permetés donar a conèixer
els recursos de que disposa cadascuna i així optimitzar i facilitar qualsevol
iniciativa als diferents col·lectius.

Programa Nereu i Centre Obert
També s’ha volgut donar continuïtat
al projectes iniciats, com el Programa
Nereu, i el Centre Obert, del que ara
es treballa perquè aquest servei es
doni a traves de l’esplai Apassomi

Integració de la comunitat
musulmana
També s’ha actuat en favor de la integració de la comunitat musulmana, a través del voluntariat i donant a
conèixer els seus drets i deures, a més
de facilitar l’aprenentatge de la llengua
a aquelles persones que per diversos
motius no han pogut assistir als cursos oferts a la població a traves de
diferents entitats, per propiciar la seva
integració en la societat borgenca.
Aquest projecte no hagués estat possible, sense la valuosa col·laboració
de les nostres voluntàries Mercè ,Gloria, Jessica i Isabel.

En aquest sentit, també s’està treballant conjuntament i a través d’un
conveni amb el voluntariat per la llengua i properament s’endegarà un projecte de voluntaris per la llengua amb
el casal de la gent gran.

Noves Tecnologies
Com a objectiu important, s’ha impulsat la formació en noves tecnologies a la població, a traves de
cursos d’iniciació bàsica i perfeccionament d’informàtica, arribant a
aquells col·lectius que no havien tingut
l’oportunitat de fer-ho, i veient que és
a punt d’iniciar-se’n la 6a edició, podem dir que s’ha assolit totalment.

Col·laboració entre entitats i
Regidories
La regidoria ha treballat conjuntament
amb les diferents entitats de la població en diferents actuacions com la
Marató de TV3, la Marató per la pobresa, les Jornades de Salut, entre
altres, pel que cal agrair de tot cor la
seva col·laboració.
També cal una menció especial a
l’Associació de Dones la Rosada, i agrair
especialment la seva col·laboració en
totes les seves actuacions implicant i
ajudant a les dones a ser cada vegada
mes autònomes, participatives i alhora
mes reconegudes en la nostra societat,
i com no a persones voluntàries que han
col·laborat a títol personal, a més de tots
els representants del Pubillatge. n

Benvolguts/des
Després de representar durant 12
anys com a regidora a l’Ajuntament
de les Borges 8 anys al govern i 4
a l’oposició , voldria aprofitar aquest
espai per acomiadar-me com a representant política del grup de CIU.
Crec que ara es l’hora de fer un relleu al meu partit UDC , donant pas a
una renovació generacional representada ara per en Jordi Ribalta, amb el
que hem estat treballat conjuntament
durant 4 anys. No puc acomiadarme sense abans agrair i reconèixer
els mèrits a totes aquelles persones i
entitats que m’han ajudat amb el seu
esforç, moltes vegades personal, a
desenvolupar la meva tasca dins de
les meves regidories , fent-les així
més fàcils i viables. Aquesta estreta
col·laboració , ha estat el resultat dels
diferents projectes i actuacions que
s’han dut a terme , sempre pensant
en el benestar de la nostra estimada
ciutat. Vull agrair especialment a tot el
personal de l’Ajuntament com a la comissió de festes , la seva col·laboració
,predisposició i disponibilitat ,quan en
ocasions i fora d’hores he demanat la
seva ajuda i mai he rebut un no per
resposta , a tots ells , gràcies amics.
Des de aquest espai i des de la humilitat , vull també demanar disculpes
a totes aquelles persones que d’una
manera o altra hagi pogut ofendre en
el desenvolupament del meu càrrec,
us asseguro que mai ha estat aquesta la meva intenció, les persones som
limitades i per tant hem de reconèixer
i aprendre dels nostres errors i jo ho
he fet.
Ja per últim , agrair la col·laboració
de les diferents regidories i com no al
equip de govern i resta de regidors
, que durant aquests anys hem estat
treballant conjuntament , moltes vegades no hem estat d’acord, però això
no vol pas dir que cadascú no hagi fet
el seu treball ben fet, sinó simplement
que cadascú te un punt de vista diferent i per sobre de tot respectable.
A tots ells el meu reconeixement ,
gràcies companys de camí…!
Una forta abraçada a tothom.n
Ajuntament de les Borges Blanques
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Repàs de les actuacions més destacades d’aquests darrers 4 anys

Seguretat, eficiència, qualitat
de vida i transparència
En aquests darrers 4 anys, la regidoria de Governació ha dut a terme tot
un seguit d’actuacions pensades per
a millorar la qualitat de vida dels borgencs i les borgenques, que permeten
fer un balanç més que satisfactori de
la feina feta, tot i les limitacions pressupostàries que s’han hagut d’afrontar.

Més i millors zones d’esbarjo
Entre elles han destacat la millora en
la conservació, l’ampliació dels equipaments i les zones de lleure i esbarjo
de la població, com el nou Parc Infantil
als jardins del Terrall inspirat en el conte del Patufet, amb il·lustracions de Pilarín Bayés, o el nou espai per al lleure
i l’esport entre les piscines i el Centre
de Tecnificació de Tennis Taula.
En aquest sentit, també cal ressaltar la
renovació i ampliació del mobiliari urbà de
les Borges, especialment als carrers principals, així com la millora de les zones enjardinades de les places i espais públics.

Hem augmentat la
seguretat vial
Alhora, s’han dut a terme diversos
canvis en la circulació dels carrers i

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

millores en la senyalització, especialment als accessos als centres educatius, per potenciar la seguretat vial
de les Borges Blanques, per a poder
disposar d’una mobilitat més lògica i
funcional pel centre urbà. A més, per
fer més econòmiques i facilitar les
compres i les visites als centres sanitaris, als equipaments esportius o les
gestions pel municipi, s’han ampliat
abastament les places d’aparcament
gratuït disponibles, especialment a
l’entorn del Terrall, s’han creat noves
zones d’aparcament dissuasori i reserves d’estacionament temporal davant les farmàcies. A més, la Policia
Local ha impartit classes d’educació
vial als alumnes de l’INS Josep Vallverdú.

Una Policia Local més eficient
Per poder disposar d’una Policia Local més eficient, convé ressaltar la
incorporació d’un nou agent i la reestructuració de la Policia Local, que ha
permès augmentar la seguretat de la
població. Amb aquesta intenció, s’han
adequat les instal·lacions dels agents,
s’ha recuperat el torn de nit, s’ha in-

crementat la formació especialitzada
dels agents, s’han augmentat els controls preventius, els punts fixes de vigilància i les campanyes de proximitat
i seguretat als comerços, alhora que
també s’ha creat la Junta Local de
Seguretat i ens hem adherit a la xarxa RESCAT de la Generalitat, que ha
permès incrementar la col·laboració i
les patrulles mixtes amb els Mossos
d’Esquadra, els Bombers i els Agents
Rurals, per tal de ser encara més útils
i resolutius als ciutadans i comerciants
de les Borges Blanques. A més la
Policia Local disposa de nous canals
de comunicació amb la ciutadania i
els comerços, que li permeten incrementar la seva proximitat i la rapidesa
d’actuació. Tot plegat, ha provocat
una disminució significativa de les
sancions i els delictes a les Borges
Blanques

Millorem la convivència amb
les mascotes i animals de
companyia
Des de la regidoria també s’ha apostat per millorar la convivència amb les
mascotes i els animals de companyia,
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n Inauguració del nou parc infantil al Terrall deicat al conte del Patufet

a través de campanyes de sensibilització i noves ordenances de civisme per
als propietaris de gossos, l’estrena del
servei de recollida d’animals abandonats, fomentant la identificació electrònica amb xips, així com accions de
col·laboració ciutadana amb les protectores per ajudar a millorar l’atenció
i la convivència amb els animals a les
Borges.

Carrers més nets i segurs
Una altra de les prioritats ha estat la
d’invertir de valent en augmentar la
neteja dels carrers de la població,
ja que s’han adquirit noves màquines per fer més eficient el servei, a
més de reestructurar la brigada, amb

n Presentació del nou vehicle per netejar els carrers de les Borges

l’objectiu de fer-la encara més útil a les
noves necessitats que planteja avui el
manteniment adequat i la neteja dels
nostres espais públics. També cal ressaltar les campanyes de revisió de la
neteja i manteniment adequat dels solars buits i a mig construir que s’han
dut a terme al municipi. D’altra banda,
també cal destacar les actuacions que
s’han fet tirant sal i facilitant-ne diversos punts de recollida quan hi ha hagut risc d’accidents o caigudes a causa de nevades o gelades importants
.

Un ajuntament més transparent i resolutiu
Finalment, entre la resta d’accions,
també cal fer esment de l’estreta

col·laboració amb les altres regidories, com amb l’àrea d’Urbanisme
per les actuacions en la urbanització del Raval de Lleida, aprofitant el
traspàs de la titularitat per part del
Ministeri de Foment, per integrar-lo a
la població i fer-lo més amable i funcional a la ciutadania. De la mateixa
manera, hem col·laborat amb l’àrea
de Comunicació, com amb l’impuls
del nou servei de pregons disponibles al mòbil amb l’aplicació eBando, que complementa tot el conjunt de mesures adoptades per tal
d’augmentar la transparència municipal, la informació de les actuacions
del consistori i la seva proximitat
amb la ciutadania. n
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Balanç de les actuacions destacades
d’aquests 4 anys de la regidoria

Nous equipaments
esportius, i carrers
i places pensats per
a les persones
Malgrat haver estat un mandat marcat
per la crisi econòmica, que ha impossibilitat disposar de recursos propis per
a ser destinats a grans obres, durant
aquests darrers 4 anys a les Borges
hem pogut continuar impulsant nous
equipaments i reformes necessàries
per al bon funcionament de la ciutat,
gràcies en gran mesura als recursos
obtinguts de les aportacions de la resta
d’administracions superiors.
A més, també hem pogut mantenir
una col·laboració intensa amb les entitats i clubs de la ciutat, que ens projecten
arreu i ens omplen de vida i d’activitats.

Nous equipaments
esportius per a les Borges
Desprès de mesos de negociacions
amb la Generalitat, el Consejo Superior de Deportes i la Diputació de
Lleida, el juny de l’any passat vàrem
poder inaugurar el desitjat Centre
de Tecnificació de Tennis Taula de

de les Borges Blanques
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les Borges Blanques. El nou equipament permet que la ciutat disposi
d’unes instal·lacions de primer nivell,
a l’alçada del nostra gran Club Tennis Taula Borges, que tantes alegries i
reconeixements ens ha proporcionat.
A més, també s’ha pogut construir
una nova piscina descoberta, finançada en un 95% entre la Generalitat i la
Diputació, que ha permès descongestionar la piscina gran i dotar d’un espai
propi als més joves, satisfent una reivindicació històrica del municipi.
Per continuar millorant la qualitat
de vida dels borgencs i les borgenques, just a la vora de les piscines
s’ha creat una nova zona esportiva i
de lleure, d’uns 1.000 m2 útils, amb
elements esportius com una cistella
de bàsquet, una porteria, anelles i barres paral·leles, i elements lúdics per
als més petits com un gronxador i un
tobogan. L’obra ha estat finançada en
un 75% per la Diputació de Lleida.

D’altra banda, també s’ha adquirit
una parcel·la de 5.000 m2 per ampliar
l’aparcament del Camp de Futbol i descongestionar el trànsit i l’estacionament
de la zona els dies d’entrenaments i partits. La compra s’ha dut a terme amb
el suport de la Diputació, que també
col·labora en la reforma de la coberta i
els vestidors del Camp de Futbol, que
s’iniciarà els propers dies.
Finalment, en aquest mandat també cal destacar l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic sobre
l’ampliació de La Serreta Tennis Club,
que li permetrà fer més grans les seves instal·lacions i millorar els serveis
que ofereix als seus socis.

Reformes i millores
dels carrers més malmesos
A nivell d’obres destacades, en aquests 4
anys s’ha actuat renovant la xarxa de clavegueram i la pavimentació de la calçada
als carrers Catalunya, Est, Santiago Rusiñol i Comerç, i en aquest darrer també s’hi
ha reposat la xarxa d’aigua potable i s’han
renovat les voreres per fer-les adaptades
a les persones amb mobilitat reduïda. Per
dignificar les entrades al municipi, com en
el cas del carrer Santiago Rusiñol, entrada
a les Borges des de l’Estació de tren; també s’ha millorat les entrades venint de Lleida i Tarragona per la N-240; la rotonda del
cementiri que dóna entrada als que venen
de Mollerussa; i la de la carretera de Cervià.
Gràcies al traspàs del tram urbà de
l’antiga N-240, per part del Ministeri de
Foment a l’Ajuntament de les Borges,
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n Primer entrenament dels equips de base del Club Tennis Taula Borges al nou Centre de Tecnificació

s’ha pogut millorar el paviment, estrènyer la calçada, eixamplar les voreres,
substituir les canonades d’aigua potable
i de la xarxa de clavegueram malmeses,
plantar arbres, posar bancs i renovar la
senyalització horitzontal i els semàfors al
llarg de tres quilòmetres de l’arteria principal de la ciutat.
També s’ha canviat el paviment,
s’ha renovat la xarxa de sanejament
i construït noves voreres i un pas de
vianants elevat que millora la seguretat
al carrer la Bassa. Alhora, s’han arranjat altres carrers que estaven en mal
estat com el carrer del Pi, s’està obrint
al trànsit tot el carrer Ave Maria i s’ha
millorat l’accés al camí del Polígon Les
Verdunes, entre d’altres.

Dignificació dels espais
emblemàtics
Una altra de les prioritats urbanístiques
del mandat ha estat la realització de millores constants al Parc del Terrall, tant
al mobiliari , la zona enjardina i la infantil,
com les basses d’aigua, els carrers i els
edificis de l’entorn. A més, també hem
tingut cura d’altres espais emblemàtics,
destinats a homenatjar els nostres avantpassats com el cementiri vell, que s’ha
dignificat, o l’ampliació del cementiri actual i la millora de l’aspecte del recinte.

Invertim en la xarxa de
sanejament i d’aigua potable
El nou col·lector d’aigües pluvials a
l’entrada de les Borges venint de Lleida,

la renovació del clavegueram d’altres
carrers, com el de Caputxins, la reparació del dipòsit municipal per millorar
la qualitat de l’aigua potable i estalviar
recursos, ens permeten augmentar la
qualitat de vida de la ciutadania.

Voreres sense barreres
i més segures
Per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat,
hem millorat voreres, eliminat barreres
arquitectòniques i augmentat de la seguretat dels passos de vianants, sense
oblidar-nos de les rajoles i l’urbanisme
de proximitat, que fa més fàcil la vida
a les persones. A més, també s’han
reparat els camins del terme més malmesos. n
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Repàs de les actuacions més destacades en
Educació, Joventut i Noves Tecnologies

Educació de qualitat,
oportunitats per als
joves i transparència
municipal
Durant aquests 4 anys, la regidoria
d’Educació, Joventut i Noves Tecnologies ha dut a terme tot un seguit
d’accions i de col·laboracions amb els
Centres Educatius borgencs, l’Oficina
Jove de les Garrigues, la Mancomunitat d’Escoles per la Música, entre
d’altres, per tal de seguir apostant per
la formació de qualitat i l’accés a les
oportunitats professionals per als nostres joves.

des; a més de propiciar l’augment de
l’èxit escolar, mobilitzant els diferents
agents que facin un acompanyament
dels alumnes i els motivin a gaudir de
la lectura. En aquest sentit s’ha impulsat un catàleg d’activitats, sorgit de
les comissions de treball creades en
el marc d’aquest Pla Educatiu, com
els tallers d’estudi assistit, activitats
esportives, accions de promoció de la
lectura i la cultura, entre altres.

Posada en marxa del Pla Educatiu d’Entorn de les Borges

Ple suport als centres
educatius

Entre aquestes actuacions, convé ressaltar la recent posada en marxa del
Pla Educatiu d’Entorn, que ha permès
crear una xarxa al voltant dels centres
escolars on les entitats i associacions,
voluntaris i administracions actuen
com a agents educatius i fomentin
la cohesió social, a través d’un Pla
d’Acollida per a famílies nouvingu-

Entre les actuacions constants al llarg
del mandat, la regidoria ha col·laborat
estretament amb els centres educatius
del municipi per oferir-los tot el suport
possible a les seves activitats formatives, com amb l’exitós Cicle Formatiu
d’Oli i Vins impulsat per l’institut Josep Vallverdú, o els cursos per promoure la Cultura de l’Oli i el Turisme

de les Borges Blanques
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de Qualitat promoguts per l’Escola de
Capacitació Agrària de les Borges. En
aquesta línia, l’Equip de Govern ha
continuat col·laborant activament amb
la socialització de llibres a les escoles
i donant suport als equipaments de
les biblioteques escolars a través del
nou PuntEdu, a més de col·laborar en
la difusió dels recursos i facilitats que
poden trobar a la Biblioteca Marquès
d’Olivart, així com als programes de
formació impulsats pels centres com
per exemple “El gos com a teràpia”,
amb la Unitat de Suport d’Educació
Especial, entre d’altres.

Impuls definitiu a la Mancomunitat d’Escoles per la Música
Una altra de les prioritats ha estat
la consolidació definitiva de la Mancomunitat d’Escoles per la Música de
les Garrigues, creada al 2012 entre les
Borges Blanques, Juneda i Arbeca,
amb l’objectiu de centralitzar els serveis de formació musical i reduir costos per garantir-ne la viabilitat econòmica, que recentment ha passat a
estar integrada per tots els pobles de
la comarca que porten infants a les
classes de música, i que contribueixen
decisivament al seu desenvolupament
integral.

Una Oficina Jove de les
Garrigues encara més eficient
Gràcies a una col·laboració molt estreta amb la Direcció General de Joventut
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del Departament de Benestar Social
de la Generalitat i el Consell Comarcal
de les Garrigues, durant aquest mandat hem pogut impulsar nombrosos
cursos de formació ocupacional i de
millora de les competències tecnològiques dels nostres joves, que a més
de contribuir a reduir les taxes d’atur
també eviten la marxa a fora buscant
noves oportunitats de molts d’aquests
joves. En aquest sentit cal destacar
la bona acollida i els resultats positius
que han tingut el Programes Apropa’t,
que ha donat a conèixer les eines
que facilita l’Oficina Jove a tots els
centres educatius de secundària de
la comarca; Fórmula Jove, destinat a
oferir oportunitats de formació i a millorar l’ocupabilitat dels joves entre 16
i 24 anys que ni estudien ni treballen; i
Garantia Juvenil, una iniciativa a nivell
europeu per reduir l’atur juvenil, que en
un termini de quatre mesos la Generalitat ofereix una oferta de treball, pràctiques o formació a tots els inscrits.

Un Ajuntament més
transparent
Una altra bona part dels esforços de
la regidoria durant aquests 4 anys han
anat destinats a augmentar tot el possible la transparència de les actuacions municipals, aprofitant les possibilitats que avui ofereixen les noves
tecnologies i millorant-ne d’altres com
aquest mateix Butlletí d’Informació
Municipal de les Borges. En aquest

n Entitats i representants institucionals a la signatura del Pla Educatiu d’Entorn de les Borges

sentit, també cal remarcar la creació
de nous canals de comunicació del
consistori amb la població a través
de les xarxes socials i l’aplicació de
pregons al mòbil eBando, així com
l’adaptació de la web de l’Ajuntament
a la llei de transparència i al segell Infoparticipa, el que demostra el ferm
compromís d’aquest Equip de Govern
per fer més transparent la seva acció
de govern a tota la ciutadania.

Millores constants als centres
educatius
Finalment, entre la resta d’actuacions
destacables, també s’ha posat especial èmfasi en l’augment de la seguretat als accessos dels centres

educatius, o de les condicions del
patí de l’Escola Joan XXIII i de la Llar
d’Infants, on gràcies al suport de les
educadores i dels pares i mares del
centre s’ha pogut convertir l’espai, a
més d’un lloc d’esbarjo, en un indret
on continuar l’aprenentatge amb una
zona de jocs amb diversos materials
i estris, un circuit pintat al terra, una
caseta de fusta, un sorral i un tendal per protegir-se del sol. En aquest
sentit, gràcies a la predisposició de
l’equip d’educadores, també s’ha
aconseguit satisfer una altra llarga
reivindicació dels pares i mares, ampliant l’oferta de serveis i els horaris
de la Llar d’Infants, sense haver-ne
d’augmentar els preus. n
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L’alcalde de les Borges Blanques fa balanç del mandat 2011 – 2015

Enric Mir:

“Em sento satisfet
d’haver plantat cara
a les empreses que no
respectaven el nostre
entorn”
Desprès dels seus primers 4
anys a l’alcaldia, com valora la
feina feta?
Sincerament, força positius, tot i que
encara m’hagués agradat fer més coses. Però tenint en compte el context
econòmic que ens ha tocat viure, puc
mirar directament als ulls de la ciutadania sabent que avui tenim més i millors
equipaments per a totes les edats, majors oportunitats de futur per als joves
i una atenció més propera i útil a les
necessitats de les persones amb dificultats de les Borges. A nivell general,
també hem pogut arranjar els carrers i
places més malmesos, i tot plegat ho
hem fet sense incrementar la pressió
fiscal de les famílies borgenques.

Què li hagués agradat fer i no
ha pogut?
Moltes coses, com un teatre, una piscina coberta, contractar més aturats per
continuar arranjant altres indrets de les
Borges, o continuar modernitzant la
de les Borges Blanques
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nostra xarxa de clavegueram i d’aigua
potable, però sobretot m’hagués
agradat deixar resolts d’una vegada
els problemes de seguretat del trànsit
a la N-240 entre Lleida i Montblanc o
veure com es començava a construir
l’Arxiu Comarcal, però estic convençut
que, en aquests darrers dos casos no
trigarem gaire a poder-ho aconseguir,
ja que hi hem treballat de valent.

Què és el que ha estat més
difícil?
A nivell personal, no poder veure tant
com voldria a la família i als amics, ja
que en un Ajuntament com el nostre
sempre hi ha feina per fer, i tot l’equip
ens hem hagut d’arromangar per correspondre la confiança depositada
en nosaltres per millorar les coses. A
nivell institucional, el més difícil ha estat posar els pagaments al dia, ja que
quan vàrem arribar al Govern, a més
de trobar moltes factures al calaix sense comptabilitzar, es pagava als proveï-

dors a 10 i 12 mesos desprès d’haver
emès la factura i ara ja estem molt a
prop de fer-ho a 30 dies. A més, també
calia reduir els nivells d’endeutament,
sense deixar de fer les inversions més
necessàries al municipi, i per aconseguir-ho hem hagut de mirar en què
gastàvem fins l’últim cèntim.

Com a alcalde, de quines actuacions se sent més satisfet?
De gairebé totes, perquè no hi ha
hagut res massa fàcil, però sobretot
d’haver aconseguit moltes inversions
d’altres administracions que ens han
permès poder construir el Centre de
Tecnificació de Tennis Taula, la nova
piscina i noves zones de jocs per als
infants, arranjar el camp de futbol i millorar l’aspecte de les entrades i sortides de les Borges, entre tantes altres.
A més, també hem aconseguit donar
un tomb important a la imatge i la projecció del municipi, que abans gairebé

Enric Mir

ALCALDE DE
LES BORGES
BLANQUES
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només apareixia als mitjans per alguna desgràcia i ara, especialment amb
la Fira de l’Oli i les Garrigues, renovada i més útil als nostres pagesos i
empreses, però també en la resta de
potencials i coses bones que tenim a
nivell de territori, i que cada dia coneix
més gent d’arreu de Catalunya i part
de l’estranger. Però sobretot, d’haver
plantat cara a les empreses que no
respectaven el nostre entorn i haver-les
obligat a complir la llei i a deixar de posar en perill la nostra qualitat de vida, i
de condicionar negativament l’atractiu
de les Borges de cara al futur.

Com a capital de les Garrigues, quina relació tenen les
Borges amb la resta de poblacions?
En primer lloc els serveis administratius, sanitaris, comercials, educatius i culturals que prestem, i que en
gran part gràcies a la professionalitat
dels tècnics i responsables dels mateixos, cada dia són millors i contri-

bueixen a desenvolupar el conjunt de
les Garrigues. En aquest sentit també
cal destacar les relacions més productives que ara hi ha amb la Fira,
la Mancomunitat de Municipis per la
Música, les ofertes formatives que
posem a disposició dels joves i dels
emprenedors de la comarca, el treball
conjunt de promoció dels productes,
dels atractius turístics i de totes les
coses meravelloses que des de les
Garrigues podem oferir al món.

Ha confirmat què es torna a
presentar a les properes eleccions. Quins grans objectius
es planteja si torna a sortir
escollit?
Si, qualsevol projecte que vulgui
transformar positivament la realitat
d’una comunitat necessita dos mandats per materialitzar els canvis necessaris i per això volem continuar
aprofundint en la transparència municipal, en la proximitat amb la ciutada-

nia consultant-los i tenint en compte
el seu parer sempre.
A més, Catalunya viu uns moments
molt especials i transcendents, i cal
que des de les Borges continuem treballant colze a colze amb la societat
civil i el Govern de la Generalitat per
aconseguir la independència del nostre país, que ens permeti disposar de
les eines necessàries per encarar millor tots els reptes que tenim plantejats.
Una mica el mateix que passa amb el
model de ciutat, on ens cal continuar
arranjant la part més antiga i millorant les comunicacions per continuar
atraient més inversions privades, que
garanteixin el progrés econòmic i social i ens permetin oferir un futur ple
d’oportunitats a les properes generacions. En definitiva, volem continuar
construint entre tots les noves Borges
Blanques, una ciutat a l’alçada del
nostre potencial històric de qualitat i
que per la voluntat dels borgencs i les
borgenques ens correspon.n
Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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Repàs a les principals actuacions d’aquests 4 anys a la regidoria

Noves i millors fires, suport al
comerç, els mercats i l’emprenedoria
La regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç, Fires i Mercats ha dut a terme
tot un seguit d’actuacions encaminades
a augmentar el potencial i el nombre de
les fires que es celebren cada any al municipi, per impulsar l’economia, a més
de promocionar els productes de la terra propis de les Garrigues i la seva àrea
d’influència. D’altra banda, el nou CEI de
les Borges també s’està convertint en
l’espai de referència de l’emprenedoria i
la formació especialitzada a la comarca,
així com els mercats que cada dimarts i
dissabte atreuen compradors i visitants,
que ajuden a dinamitzar la ciutat. A més,
també cal destacar el suport incondicional i la col·laboració en totes les activitats
que organitza l’Agrupació de Comerciants.

Impuls de noves fires per projectar les Borges
A més de les millores fetes a la Fira de
l’Oli i les Garrigues, que s’expliquen
en l’apartat propi que hi té en aquest
Butlletí, durant aquest mandat i gràcies sobretot a la implicació de comerciants, entitats i grups de persones de la comarca, a més de mantenir
bianualment la Fira de Modelisme i

de les Borges Blanques
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Wargames, hem apostat per impulsar noves Fires com la Fira Mascotes
Borges, Firaemocions i la Firra de la
cervesa artesana, que contribueixen a
projectar el municipi i els seus atractius a nous col·lectius.

Promoció dels productes
garriguencs i el patrimoni local
Una altra de les prioritats que s’han
dut a terme ha estat la promoció de
productes del Territori i espais emblemàtics de les Borges Blanques, a través
de l’organització de diversos tasts d’oli
i vins del territori a l’Espai Macià, de la
incorporació de les Borges Blanques
dins de la Ruta del Vi Costers del Segre,
de les presentacions firals amb tasts de
productes garriguencs tant a les Borges,
com en indrets amb un alt valor cultural
de les Garrigues i d’arreu de Catalunya,
a més d’organitzar actes singulars per
donar a conèixer el CEI de les Borges, el
Museu de l’Oli, o a l’Espai Macià, entre
d’altres actius de casa nostra.

El Centre d’Empreses Innovadores, una aposta pel nostre
futur
Amb la posada en funcionament del
CEI de les Borges Blanques hem fet

una aposta per poder garantir un futur
millor per al conjunt del territori, facilitant un punt de trobada d’aquells que
volen dinamitzar les seves empreses i
estem oferint serveis molt accessibles
per a què els nostres emprenedors ho
tinguin menys difícil a l’hora d’iniciar
els seus projectes, del que ja en formen part quatre empreses. A més,
l’hem convertit en un espai per a la
formació especialitzada, organitzant
nombroses xerrades dins del cicle
“Dijous emprenedors” on formadors
de la Universitat de Lleida han aportat coneixements d’alt valor. També
hem ajudat a les empreses que hi ha
a internacionalitzar-se, ajudant-les a
integrar-se en la xarxa Creamed que
possibilita les sinergies entre vivers
d’empreses de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània, i hem organitzat jornades sectorials com la de la Pedra de
les Garrigues. D’altra banda, l’espai
permet que s’hi puguin dur a terme
nombroses activitats per a d’altres
col·lectius locals, com les lliçons magistrals que hi duen a terme els integrant de l’Aula d’Extensió Universitària
de les Garrigues. A més, també s’han
dut a terme formacions molt pràctiques per a emprenedors al Casal Ma-
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rino, participant al Programa Inicia de
la Generalitat per promoure la creació
d’empreses.

Dinamització dels nostres
mercats setmanals
Un dels actius que tenim com a capital
de comarca és el dinamisme comercial i l’activitat que generen els nostres
mercats, especialment el gran mercat
dels dimarts. Amb aquesta intenció
vàrem celebrar un referèndum entre
els comerciants per decidir la continuïtat del que es fa els dissabtes i al
sortir l’opció de mantenir-lo, hi hem
introduït estímuls per dinamitzar-lo,
com el mercat de segona mà que omple el carrer nou cada primer dissabte
de mes. D’altra banda, durant aquest
mandat l’Ajuntament ha adquirit una
nova màquina que permet netejar els
carrers més ràpidament desprès de la
celebració dels mercats.

Col·laboració plena amb
l’Agrupació de Comerciants
Recolzar el teixit comercial de les Borges ha estat una altra de les prioritats
durant aquest mandat, i per això, a
banda de les accions de millora del
centre comercial de la ciutat com
l’arranjament del Raval del Carme, o
el carrer la Bassa; o de les actuacions
per promoure la reobertura dels locals
comercials buits, entre d’altres actuacions de formació especialitzada,
hem ofert tota la col·laboració municipal possible a l’Agrupació de Comerciants de les Borges.

n Presentació de la II Fira Mascotes Borges

Així, hem recolzat les campanyes de
l’Associació per promoure les ventes
per Nadal, els Mercats de Rebaixes, a
la fresca i de la ganga, hem col·laborat
en la senyalització dels comerços de
proximitat amb banderoles identificati-

ves i incorporant la ubicació exacta de
les botigues al plànol de les Borges de
la pàgina web de l’Ajuntament, a més
d’altres accions com la millora de la
il·luminació i l’ambientació nadalenca
dels carrers comercials.n

Ajuntament de les Borges Blanques
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l
Promocionem l’Espai Macià. Visita de l’expresident Pasqua
(07-10-2011)

Maragall

Impulsem el teixit comercial local. Col·laboració plena amb
l’Agrupació de Comerciants de les Borges (02-05-2012)

Fem respectar la qualitat del nostre Medi Ambient.
lia contra General d’Olis i Derivats (15-04-2013)

Denúncia a Fisca-

La Fira de l’Oli, el nostre millor aparador. L’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, promociona els nostres productes (12-01-2013)
de les Borges Blanques
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munitat de MuniApostem per l’educació de qualitat. Conveni Manco
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Potenciem l’emprenedoria. Inauguració del nou Centre
2012)
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Nous espais d’oci per a les famílies. Inauguració nova
(21-06-2013)

piscina infantil

Artur Mas inauNoves indústries per al futur del territori. El president
gura la planta Termosolar Borges (30-07-2013)
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La capital Verge Extra de Catalunya. El president Artur Mas inaugura
la 50a Fira de l’Oli i les Garrigues (18-01-2013)

Equipaments esportius de primer nivell. Inauguració del Centre de Tecnificaciió de Tennis Taula a càrrec del conseller Francesc Homs (14-06-2014)

na la CUP i
Canvis en els grups municipals. Gerard Cabezuelo abando
2014)
acaba deixant l’acta i Imma Purroy plega del PSC (31-07-

Som referent de la Cultura Popular. La Trobada de Gegants de les
Borges cada vegada més participada (06-09-2014)

acte a les Borges
Lluitem per defensar els interessos del Territori. Gran
per exigir Prou morts a la N-240 (17-02-2014)

ya. CamLes Borges al costat del procès d’independència de Catalun
(04-11-2014)
panya conjunta de CiU i ERC pel 9N al Mercat de es Borges

Participem del Tricentenari. El comissari Miquel Calçada visita els
actes commemoratius a les Borges (09-09-2014)

sió de
Repensem les Borges al servei de les persones. Conver
l’antiga N-240 en via urbana (02-01-2014)
Ajuntament de les Borges Blanques
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18a TRobada de puntaires de les Borges Blanques

Aprofitant la nevada, varen fer ninots de neu al Parc del Terrall

Càpsula formativa per a emprenedors al CEI de les Borges

Visita del president de la Diputació, Joan Reñé a Cal Gineret

de les Borges Blanques
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Actuació per reobrir al trànsit tot el carrer Ave Maria

Benvinguda a noves empreses del CEI de les Borges

Carnestoltes infantil 2015 a les Borges Blanques

Xerrada informativa a les entitats sobre l’Impost de Societats

Societat

ACTIVITATS
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Banderoles identificatives per als comerços
locals (05-01-2015)

Trobada d’Escoles
de Bàsquet a les Borges Blanques

Els infants de la Llar aprenen a fer Mones de Pasqua (25-03-2015)

Trobada d’Armats 2015 a la Pobla de Mafumet

Diplomes per als participants del programa Fórmula Jove

Concert de celebració del
25è aniversari de l’Esplai Apassomi

La Plataforma N-240 es reuneix amb el conseller Santi Vila al
Parlament

Les guanyadores del Campionat Provincial de Xous del

Club Patí Borges

Ajuntament de les Borges Blanques
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Hem renovat el certamen, i augmentant la seva
repercussió i prestigi

Una Fira de l’Oli encara més útil
per projectar tot el potencial
de les Garrigues
Desprès d’aquesta 52a Fira de l’Oli i les Garrigues les Borges
pot sentir-se orgullosa del creixement i l’evolució que ha tingut el
nostre aparador més important, perquè tot i que queden aspectes a corregir, desprès d’aquests 4 darrers anys la Fira ha crescut en repercussió i prestigi, el que ha fet augmentar-ne l’interès

del públic de tota Catalunya. Així, a partir d’ara serà necessari
habilitar noves zones d’aparcament properes al recinte firal, a
més de facilitar l’accés dels vehicles a l’hora de carregar l’oli i la
resta de productes adquirits, gràcies a l’augment important de
visitants i de litres d’oli venuts.

n Visitants de la 49a Fira de l’Oli i les Garrigues (2012)

n Homenatge a Josep Vallverdú en la 50a edició de la Fira (2013)

n Agermanament amb la Ruta del Vi Costers del Segre a la 51a edició (2014)

n El públic que va omplir la 52a Fira de l’Oli i les Garrigues (2015)

Renovació per créixer i arribar més lluny
Durant aquest mandat hem renovat la Fira de l’Oli i les Garrigues
amb un canvi radical en el disseny, la imatge i la distribució del recinte, per fer-la encara més atractiva i competitiva. Hem augmentat
la projecció exterior, fent un canvi en el model de gestió dels mitjans
que ens permet ser més ambiciosos i arribar més lluny.
De la mateixa manera, aprofitant la potència de la Fira, hem incrementat els actes de promoció del Territori i dels seus productes,
fent presentacions singulars en espais emblemàtics de Catalunya
de les Borges Blanques
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com la Sagrada Família, el Mercat de la Boqueria, el Palau Robert
o el Camp Nou, en partit oficial del FC Barcelona, entre d’altres.
Altres millores destacables han estat l’ampliació de metres quadrats d’exposició, la incorporació d’activitats nocturnes pel jovent i
la implicació de les entitats de les Borges a la Fira, que han permès
una encara més eficient dinamització del nostre teixit comercial i de
serveis.

Servei de neteja

servei
de neteja
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Les treballadores que tenen cura dels
edificis de l’Ajuntament de les Borges

El servei de neteja
de les instal·lacions
municipals

Mireia Hernández
Entrevista a la cap del servei
de neteja de les instal·lacions
municipals
Qui forma el servei de neteja?
Som una plantilla de 8 persones
habituals i 2 d’eventuals, que tenim uns 45 -50 anys de mitjana
on hi ha la Puri Hernández, la Teresita Aliaga, la Carmen Piris, la
Ramona Sementé, la Marisol Jiménez, la Conchi Fusté, la Carlota
Jiménez, la Paqui García, la Sílvia
Víudez i jo mateixa.
Com és un dia habitual de feina?

n Servei de neteja instal·lacions municipals

Totes tenim un o més equipaments municipals assignats i
ens dividim en torns de matí i tarda. Les del matí comencem a les 6 i les de la tarda acaben a les 10 de la nit. Amb
tot, hi ha companyes que fan una estona al matí i una altra
per la tarda. Puntualment, quan hi ha algun esdeveniment o
activitat important, treballem el cap de setmana, però normalment ho fem només de dilluns a divendres. En funció de
les dimensions de l’edifici públic, anem soles o en parella.
Quina és la part més pesada?

Elles són les encarregades de mantenir netes i en bon aspecte les instal·lacions
i edificis de titularitat municipal de les Borges Blanques, entre els que trobem
l’edifici civil més important del municipi, el Palau del Marquès d’Olivart, conegut per ser la seu de l’Ajuntament de la capital de les Garrigues.
A més, també tenen cura del Centre Cívic de la Plaça, on hi ha nombroses
entitats i el Jutjat de Pau; l’Espai Macià; el Casal Marino, que també acull la
seu de moltes associacions i serveis públics; l’Esplai Apassomi; el Pavelló de
l’Oli i el Pavelló Francesc Macià, on també s’ocupen de les instal·lacions de
Ràdio les Borges; la Biblioteca Marquès d’Olivart i la Casa de la Cultura; el
Centre d’Empreses Innovadores, on a més dels emprenedors de la comarca
hi ha Les Borges TV; i de la Llar d’Infants i l’Escola Joan XXIII.
Tot plegat ho duen a terme un equip 8 treballadores carregades de bon
humor i simpatia, en torns de 7,5 hores diàries, en les que repassen el
mobiliari, terres, sostres, parets, rajoles, vidres, papereres i lavabos, entre
d’altres elements de titularitat municipal.n

En qüestió de neteja hi ha moltes coses pesades, però
desprès de portar gairebé 20 anys treballant aquí i d’haver
passat per tots els departaments, t’adones que és una rutina i t’hi adaptes, t’acostumes a fer la feina que toca i convé
en cada moment.
Quina és la part més divertida?
La part divertida l’has de posar tu i treballar amb sentit de
l’humor, ja que aquesta feina en general és força desagraïda. Per això intentem sempre esmorzar i fer coses juntes
per animar-nos i riures plegades, pel que generem un bon
ambient de treball.
En 20 anys, han canviat gaire les obligacions?
Les rutines i obligacions de la feina són gairebé les mateixes, però amb els anys hem anant millorant les condicions de treball, ja que ara tenim millors eines, com els carros de la neteja per transportar els estris i materials, i també
més facilitats, com més sortides d’aigua, entre d’altres petites millores.

Ajuntament de les Borges Blanques
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25 anys

de l’Associació Grums

2012 CASTANYADA HALLOWEEN

Al febrer de 1990, una desena de
pares i mares es van reunir a la Sala
d’Actes (l’antic cinema) del Col·legí
Mare de Déu de Montserrat de les Borges Blanques, just en finalitzar les activitats del desaparegut Club Infantil. El
motiu que els va portar a reunir-se era
el de trobar noves activitats pels joves
que deixaven el Club Infantil i allí varen
acordar constituir la que ben aviat seria l’Associació de Pares i Joves Club
Juvenil Rio, que va estar presidida per
Josep Alà Viles.
La primera activitat d’aquella
nova junta directiva va ser llogar i
condicionar l’antiga Discoteca Rio
de les Borges, per convertir-lo en la
seva seu social, finançant totes les
despeses que va originar la posada
en funcionament de l’entitat amb
els seus propis recursos. En aquest
primer emplaçament s’hi van estar
més de 5 anys i de seguida la van
omplir amb jocs de taula, un futbolí,
un aparell de televisió, un equip de
de les Borges Blanques
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2014 reis

música, una barra de bar i una pista
de ball, per activitats de lleure cada
diumenge i els dies festius.
Mentrestant, a partir d’aquells primers anys, la presidència de l’entitat
va recaure sobre la que fins llavors era
la secretària, l’Anna Rufié Casanovas,
que gràcies al contacte diari amb els
joves com a administrativa de l’INS
Josep Vallverdú, i a la seva encomiable entrega i amor pel jovent s’ha
mantingut al capdavant de l’entitat,
acompanyada sempre d’un gran
equip humà que ha format part de les
successives juntes directives.
L’any 1996 van decidir traslladar-se
a la que encara avui és la seva seu,
als baixos del número 29 del carrer del
Carme de les Borges. Els que hi van
participar expliquen que per convertir aquell magatzem en una sala apta
per les seves activitats va fer falta la
col·laboració d’una trentena de persones que van creure i apostar per aquell
projecte.

Aprofitant el trasllat, van decidir organitzar una consulta entre els joves
per canviar de nom. La majoria es va
decantar pel d’Associació de Pares i
Joves Club Juvenil Grums, per evocar
aquells joves grumets amb vocació de
servei als altres.
Amb el pas del temps, l’entitat ha
sabut modernitzar l’equipament lúdic
per adaptar-se als nous temps i han
incorporat consoles de videojocs,
pantalla i equip de projeccions, un
altre futbolí, taula de billar i de tennis
taula, servei d’internet, entre d’altres
serveis.
Avui, l’Associació Grums, com tothom la coneix a les Borges, participa
i col·labora en totes i cada una de les
festes importants, grans actes i fires
que es duen a terme a la població.
A més, cal destacar que alguns dels
seus socis, tot i que ja no tenen fills joves en l’actualitat, s’han volgut mantenir fidels a l’entitat, continuant la seva
col·laboració i patrocini econòmic.n

25 aniversari
de l’Associació Grums

25 aniversari
associació
grums
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1994 CARNESTOLTES

2008 GRUMS

2007 CARROSSA LA VOLTA AL MÓN

2008 FESTES COUNTRY

Volem que ens continuïs ajudant a millorar les Borges
Aquesta ciutat només la podem construir entre
tots, per això volem continuar comptant amb la
teva opinió.
Amb aquesta intenció, pots omplir aquesta butlleta i portar-la a la recepció de l’Ajuntament de
les Borges o, si ho prefereixes, escriure’ns un
correu electrònic amb les respostes a:

alcaldia@lesborgesblanques.cat

• Quins equipaments creus que falten a les Borges Blanques?
• Què creus que necessita el vostre barri?
• Què milloraries de les Borges Blanques?

Moltes gràcies per la teva col·laboració!
Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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n Colla Brut Nature

n L’Associació de Caçadors de les Borges.

n Club Billar Borges

Colla Brut
Natura

Societat de
Caçadors
de les Borges

Club Billar
Borges

Es van constituir com a associació l’any
1970 i al 1980 ja tenien 170 socis. Tenen
un local social i un camp de tir al plat al
Pla de Fallivé i actualment són 90 membres, 89 homes i una dona, que tenen
entre 30 i 90 anys, amb una mitjana que
ronda els 70 anys d’edat.
Durant l’any, els caps de setmana fan tir
al plat per a tothom que ho vulgui i per
la Festa Major de les Borges organitzen
una tirada social, en forma de recorregut
de caça, i un esmorzar popular obert a
tothom. A més, a l’octubre duen a terme
un concurs de caça menor amb gos per
a tots els socis, i el guanyador participa al
Campionat Provincial.
Quan és temporada, es dediquen a la
caça menor de la perdiu, el conill, la
guineu i la garsa, i són els encarregats
de gestionar el vedat de caça municipal, de 5.400 hectàrees de regadiu i
secà, separades per l’AVE, l’AP-2, la
N-240 i el Canal Segarra-Garrigues;
on a més dels socis també permeten
la pràctica cinegètica a una desena de
forasters. n

Fundat el 17 de maig de 1972, amb Ricard Mies i Poblet com a primer president, va tenir la seva primera seu social
al Parador Sant Jaume. Poc desprès, es
va traslladar al Bar Las Vegas, on va començar a créixer i va arribar als 109 socis. Al cap d’uns anys es va establir al Bar
Versalles on, tot i uns anys d’inactivitat, hi
va romandre fins al 1990.
L’onze de setembre d’aquell any es va
traslladar als baixos del Passeig del Terrall número 7, on hi va romandre gairebé
10 anys. Finalment, fa 15 anys, el club
s’establiria a la seva actual seu, l’altell
del Pavelló Francesc Macià, on disposen
d’unes instal·lacions acollidores de les
que poden gaudir-ne els seus 31 socis
actuals, amb una mitjana d’edat propera
als 60 anys.
Tot i que fa 3 anys que no estan federats,
s’acostumen a trobar cada tarda per parlar i practicar el billar, una de les seves
grans passions. Aquests dies estan en
ple procés de renovació de la junta, amb
la que esperen tornar a impulsar un dels
clubs històrics de les Borges.n

Creada l’any 1997, i presidida per la
Joana Arrufat des dels seus inicis, està
integrada per 18 membres, 8 homes i
10 dones, entre els 35 i 70 anys, dades que s’han mantingut força regulars
amb els anys. Tenen la seva seu social
al Casal Marino, però assagen cada dimecres a les 22 hores al Centre Cívic.
Durant l’any, a les Borges Blanques fan
classes de sardanes als alumnes de
l’Escola Joan XXIII i del Col·legi Mare de
Déu de Montserrat i participen en totes
les activitats que se’ls demana com en
la Fira de l’Oli i les Garrigues, la Festa
Major, la Marató de TV3 o en festes de
l’Associació de Dones La Rosada, entre d’altres. A més, també assisteixen
a tots els concursos, exhibicions i trobades sardanistes que poden a les comarques de Lleida, arreu de Catalunya
i fins i tot han actuat a Toluges. De tant
en tant, els toca fer d’ambaixadors culturals ja que se’ls demana que actuïn,
sols o amb altres entitats sardanistes,
per a mostrar la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan a
delegacions d’empreses o de ciutadans
estrangers. n

de les Borges Blanques
28 | Ajuntament
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Tercera edició del curs de cuidadors i cuidadores

Millores al servei de recollida
i transport de residus
En els darrers mesos, el Consell Comarcal ha adjudicat el servei públic de
recollida i transport de residus municipals, gestió dels dipòsits controlats
i de les deixalleries de la comarca de
les Garrigues per als pròxims 10 anys.
L’objectiu del Govern del Consell era
millorar el servei, fet que s’ha aconseguit de forma clara i contundent amb
la nova adjudicació, sense cap sobrecost per als veïns i veïnes de la comarca en el preu del servei de recollida.
Entre altres millores, es substitueixen tots els contenidors per uns de
metàl·lics, s’incrementa la freqüència de
recollida selectiva i neteja de contenidors, s’augmenta en un 50% el nombre
de contenidors de recollida selectiva i
s’incorporen tres vehicles nous al servei
amb transmissió automàtica (dos per la
recollida de resta i un per la selectiva).
Així mateix, s’incorpora una màquina compactadora per als treballs del
dipòsit controlat, sistema de GPS i pesatge a tots els vehicles i sistema de
seguiment de les rutes. A més, estarà
disponible un programa de control i
seguiment d’incidències i s’instal·laran
dues estacions meteorològiques amb
detector de fuga de lixiviats, consultable via web. Per a campanyes de

n Celebració del Dia Internacional de les Dones a la Casa de la Cultura de les Borges

sensibilització, s’incorpora una partida fixa del 0,5% anual del pressupost
i l’empresa concessionària aportarà
20.000 euros per a obres destinades
a garantir l’explotació del Dipòsit Controlat de les Borges Blanques en el
termini d’un any.
D’altra banda, després de l’èxit de
participació en les anteriors edicions,
el Consell Comarcal de les Garrigues,
a través del Servei d’Informació i Aten-

ció a les Dones (SIAD), i juntament
amb l’Institut Català de les Dones, ha
iniciat aquest febrer la tercera edició
del curs de cuidadors/es adreçat a
persones que, de forma habitual, cuiden i atenen persones en situació de
dependència. I, a principis de març,
la comarca va celebrar el Dia Internacional de les Dones, posant especial
atenció a les dones en el camp de
l’ensenyament.n

Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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Regidora no adscrita

Abans i ara

Impostos amunt,
sensibilitat avall

Avui tenim un alcalde de CiU honest,
transparent i sensible amb els problemes de la ciutadania, que davant de
les dificultats econòmiques congela
els impostos municipals, busca recursos d’altres administracions per seguir
transformant les Borges, escolta i parla
amb tothom, explica amb detall en què
es gasten els recursos públics i governa
per a totes les persones, siguin com siguin i pensin com pensin.
Per contra fa quatre anys teníem un
govern d’ERC on l’alcalde va plegar tan
bon punt va veure no podria continuar
manant, que gastava diners en projectes que no eren prioritaris, pujava els impostos municipals a tort i a dret, només
escoltava i afavoria als seus, amagava
factures al calaix, permetia que es contaminés l’aire i no obligava les empreses
amigues a complir amb les lleis.
Avui l’Enric Mir es dedica amb cos
i ànima a augmentar tot el possible la
qualitat de vida dels borgencs i les borgenques, a promoure l’emprenedoria,
aconseguir noves inversions privades i
a fer realitat propostes que assegurin el
nostre progrés social i econòmic.
Per contra ERC es limita a fer demagògia i a criticar-ho tot, convertint-se en
veritables deixebles del Dr. No, com ho
demostra el fet que aquests darrers 4
anys no han fet ni una sola proposta en
positiu per a millorar les Borges.
Per sort, avui tots estem molt més informats i sabem comparar rebuts municipals d’abans i ara, i observar com la
realitat i l’entorn van millorant, per molt
que n’hi ha que diguin a tot que no.

Sovint s’ha dit que congelar els impostos és una bona manera de fer que la
càrrega fiscal d’un govern sigui menor.
I, certament, quan això passava i la inflació era del 2 o 3 o 4% tenia un sentit
vertader. Ara però, el 2014, la inflació ha
arribat a un -1% segons dades oficials
(de fet la interanual és del -1’3%) i això
ho podeu verificar a internet (ho podeu
mirar a http://www.ine.es).
Això vol dir que “congelar” els impostos és una manera d’encarir-los més. I
el que és més greu és que això es fa
sense cap informe preceptiu que avali aquestes pujades d’impostos. Molts
ajuntaments, també ho podeu veure
per internet, han aprovat baixades
d’impostos d’entre un -0’2 i un -1%. En
canvi aquí, la majoria pugen per aquest
engany de l’IPC i d’altres, com l’aigua,
s’eleven fins a fer-nos tenir la 3a aigua
més cara de Lleida.
Comptat i debatut, la manca de cap
iniciativa per fer menys feixuga la cistella
d’impostos municipals (ens han votat en
contra de totes les mesures per a casos
de famílies en situacions greus d’atur;
mesures que eren endarreriments i en
alguns casos, bonificacions d’un percentatge de l’impost o taxa) demostra
que en temps de crisi i d’angoixes a
les famílies cal tenir més sensibilitat i, a
més, complir la llei!

Francesc Mir Salvany
Portaveu de CiU a l’Ajuntament
de les Borges

de les Borges Blanques
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Jordi Satorra
Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de
les Borges Blanques

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

Grups municipals
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Escull Estiu
Apassomi!!

Voluntat de servei a
les Borges
L’actuació dels IBB, sense atorgarnos cap exclusivitat, ha contribuït al
projecte global i general de les Borges
Blanques, amb especial atenció als
aspectes culturals. L’estil dels IBB ha
estat també una component de govern municipal, com ha quedat palès
en les accions i treballs duts a terme
en el que enteníem com el nostre projecte de ciutat.
És molta la feina que s’ha fet durant
aquests quatre anys, tot i ser conscients que encara en queda molta
més per fer. És difícil mesurar el treball i la feina feta, fins i tot en temes
que no són competència pròpia de
l’Ajuntament, però s’ha intentat respondre a totes les exigències socials
raonables.
IBB de les Borges va arribar a acords
per governar la ciutat, que no han suposat mai cap mena de xec en blanc,
com tampoc la pretensió d’imposar el
seu programa perquè teníem clar que
el mecanisme de treball era de diàleg
i de consens, sense anular l’essència
del debat polític.
La nostra experiència de Govern
municipal en mostra que, fins i tot
en condicions poc favorables a nivell
econòmic i de manca de recursos públics, hem pogut introduir canvis en la
qualitat de vida i la millora dels serveis
als ciutadans. La gestió d’una regidoria et permet tirar endavant projectes
útils per al poble i és això el que justifica la presència a l’Ajuntament dels
IBB. Sense triomfalismes, creiem que
aquesta experiència de diàleg, consens i concertació és un bon patrimoni que hem portat al consistori, un
bon exemple que ara caldria posar al
servei del país.

La CUP rebutja la utilització
d’aquest espai i es reafirma
en la denúncia del
caràcter propagandístic
d’aquest butlletí.

Arriba l’estiu, l’estació del lleure! És el
moment privilegiat en què hom pot
destinar una part del seu temps a les
“vacances”.
Són moltes i molt diverses les proposes i ofertes de vacances que, avui
en dia, se’ns ofereixen per poder escollir! ...i es fa ben evident que, al marge del cost econòmic de cada una
d’elles, no totes les propostes, ofertes,... tenen el mateix rerefons!
Entre aquestes desenes de models sobre “com viure” l’estiu, se’n
destaquen “les colònies i els campaments”. Arriben, com cada any, persistentment, una proposta d’activitats
que, lluny dels més seductors creuers
a les illes gregues o exòtics viatges
llunyans... ens conviden a viure una
experiència educativa! Ups! Sí! Atenció! ...ho heu sentit bé! “Fer de l’estiu
una experiència educativa!”.
L’eslògan de la nostra federació de
centres d’esplai és “L’Estiu a l’Esplai,
vacances per créixer!” I és que això
és el que pretenem amb la proposta
de colònies, casals, campaments,
rutes,... Fer d’aquest temps lliure,
una experiència per créixer: créixer
com a persones, en valors, en noves
experiències (experiències a l’abast
de mà). I per fer-ho, comptem amb
un equip de persones entusiasmades per aquest fenomen que ja fa
anys que dura: l’esplai!
Per tots aquests motius, un any
més, us convidem a “escollir l’estiu
de l’Apassomi”. No deixeu que us ho
expliquin! Sigueu-ne protagonistes!
Per a més informació podeu consultar la pàgina web:
www.apassomi.org.
Grup d’Esplai Apassomi
Les Borges Blanques

Francesc Macià i Fusté
Ajuntament de les Borges Blanques
www.lesborgesblanques.cat
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