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Encarem la tardor de 2017 quan fa poc més de 
dos anys que gràcies al suport de 1.127 persones 
a les eleccions municipals de 2015 vam entrar a 
l’Ajuntament amb tres regidors com a segona 
força més votada.

Ens enfrontàvem a un espai nou, desconegut, on els tempos, 
les formes i el protocol no tenen res a veure amb el ritme dels 
esdeveniments al carrer. El nostre objectiu era clar, i estava tre-
ballat. Des de l’oposició havíem de mostrar la nostra determi-
nació per portar a debat, canviar i millorar els temes que ens 
havíem proposat, la majoria dels quals trobareu desenvolupats 
en la revista que teniu a les mans: la transparència i la parti-
cipació ciutadana; els drets socials; la remunicipalització dels 
serveis públics; el dret a l’habitatge i la lluita contra la pobresa 
energètica; la defensa de l’educació pública; les polítiques de 
gènere i els drets LGTBI; la progressivitat fiscal; la mobilitat, 
i la cultura, amb una aposta decidida per recuperar la figura i 
l’obra de Manuel de Pedrolo.

En alguns temes se’ns dóna la raó amb la boca petita: cal 
desencallar el problema de la piscina coberta sense fer-se més 
trampes al solitari, falten educadors de carrer i el pressupost 
no ho contempla, s’ha de treballar conjuntament la memòria 
històrica, cal adequar harmònicament la llera del riu Ondara... 
Tot i això, i fent balanç a posteriori, allò que pensàvem al prin-
cipi que era un producte de la nostra condició de nouvinguts 
hem vist que té molt d’estratègia de desgast. L’ús tergiversat del 
llenguatge, de la informació i del temps, la condescendència i el 
paternalisme, formen part d’una estratègia destinada a confon-
dre l’altre i evitar el debat per poder fer ús de l’únic instrument 
al seu abast: la majoria consistorial i la fabricació de veritats 
per als mitjans.

Com hem manifestat molts cops, rebutgem el paper passiu i 
resignat de l’oposició a Tàrrega. Creiem que l’oposició, la dis-
crepància i el debat són imprescindibles per fiscalitzar i de-

editorial

Mitja legislatura... la feina continua! 
nunciar, però també per informar i fer propostes alternatives, 
valentes i en positiu, i ja veureu que la revista n’està farcida.

Cal tenir en compte que legislatura estarà marcada pel canvi 
de soci de CiU al govern; el juny de 2017 hi va haver un canvi 
de cromos: Esquerra Republicana va entrar a  l’equip de govern 
i en va sortir el PSC. Aquest canvi no ha estat fruit del Procés 
polític que viu Catalunya, sinó de motivacions estrictament lo-
cals que no s’han explicat en cap cas. L’alcaldessa, altre cop, ha 
actuat amb falta de transparència: les raons no s’han explicat. 
Aquell govern de CiU i PSC sempre va estar a la defensiva 
amb la CUP.  Es va oposar de manera destructiva i sistemàtica 
a tot allò que vam proposar amb l’excusa de la responsabilitat, 
mentre que vam anar proposant en positiu per millorar la go-
vernança de la ciutat a fi d’augmentar el poder i la influència 
dels ciutadans en tot allò que els afecta. Ignorar des del govern 
aquest objectiu final és una greu mancança que com podreu 
observar simptomàticament apareix en molts dels temes que 
us expliquem: en el disseny i la concepció del Pla de Mobilitat, 
en la relació amb les entitats de comerciants, en el disseny dels 
pressupostos municipals, en la manca de reconeixement de la 
ciutadania organitzada que defensa drets socials bàsics com 
l’habitatge o la sanitat i, sobretot, en un reglament de partici-
pació elaborat d’esquena a la ciutadania, de forma hermètica i 
unidireccional. Contribuir a canviar tot això continua sent el 
nostre objectiu i la nostra esperança. 

A més, aquesta tardor, passarà a la història com a mostra 
d’una immensa mobilització popular, d’una organització exem-
plar i d’una resistència heroica i massiva sense precedents, tant 
l’1-O com el 3-O. El poble català hem de persistir en la lluita 
i en la unitat popular contra la tirania i perseguir, ara més que 
mai, la República Catalana dels drets socials (en uns Països Ca-
talans confederats). Només amb la independència preservarem 
la democràcia i les llibertats!

Així doncs, és evident que tenim molta feina per fer encara! 
Recuperem Tàrrega!
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El problema de l’habitatge, els 
desnonaments, les execucions 
hipotecàries i la pobresa ener-
gètica han estat invisibilitzats 
i marginats de l’actualitat i del 
debat entre polítics i ciutadans a 
Tàrrega. 

A Tàrrega durant els anys previs a la 
crisi, l’especulació urbanística campà ale-
grement, amb la particularitat que dins de 
la bombolla especulativa general es des-
envolupà una segona bombolla a causa 
de l’expectativa de la futura construcció 
d’una presó a Tàrrega que va suposar la 
projecció d’una àrea residencial estratè-
gica (ARE) que preveia la construcció de 
2.500 habitatges nous abans del 2011. 

Segons l’Idescat l’any 2011 al nostre 
municipi hi havia més de 2.118 habitatges 
buits. L’any 2015, segons reconeix i sap el 
mateix Ajuntament, amb dades del cadas-
tre de 2014, hi havia un parc d’habitatges 
amb 8.145 immobles, dels quals 2.000 
estaven buits segons dades del padró mu-
nicipal de 2014. Es tracta, doncs, d’un 

L’Habitatge,
un dret fonamental fora del debat polític a Tàrrega

problema greu que afecta directament als 
drets bàsics ciutadans i que nosaltres sem-
pre hem tingut molt present: des de la tau-
la rodona que vam organitzar el març del 
2015 amb el títol: «Habitatge, urbanisme 
i pobresa energètica», el debat públic en 
assemblea oberta l’abril del 2016 i també 
la presentació d’una moció al Ple del 14 
d’abril del mateix any, entre altres accions.

Què proposàvem 
en aquella moció? 
Doncs uns acords 
ben senzills, evi-
dents, necessaris i 
urgents: en primer 
lloc, la necessitat 
d’actualitzar anual-
ment i fer públic el 
cens de pisos buits a 
la ciutat i fer  un seguiment als jutjats dels 
desnonaments i execucions hipotecàries 
del municipi. La creació d’una vegada per 
totes d’una Taula Municipal d’Habitatge, 
un espai de trobada i contacte en el qual 
la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca Urgell-Segarra), les entitats socials 

i l’Ajuntament puguin tenir una relació 
estable i fluïda, un espai on la ciutadania 
afectada i organitzada es pugui relacionar 
d’igual a igual amb la institució. També 
vam insistir en aplicar de la manera més 
efectiva possible i amb el màxim rigor i 
celeritat la Llei 24/2015, de mesures ur-
gents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, es-
tablint sancions al bancs i grans tenidors 

que no treguin a lloguer 
social els pisos buits i ins-
tar a la cessió obligatòria 
d’aquests pisos. Final-
ment, demanàvem el reco-
neixement de tota la feina 
que ha fet i que fa la PAH 
Urgell-Segarra.

Totes les propostes es 
van desestimar amb els vots en contra 
de CiU i PSC i els vots favorables de la 
resta de formacions. La institució un cop 
més arriba tard, d’esquena a la mobilitza-
ció ciutadana i  s’entossudeix a no adme-
tre-ho.

Segons l’Idescat 
l’any 2011 al nos-
tre municipi hi 
havia més de 2.118 
habitatges buits



4

Els ingressos del pressupost 
dependents de la recaptació 
tributària s’han de regir per una 
fiscalitat justa i progressiva, pa-
gant més qui més té i menys qui 
menys té, per redistribuir recur-
sos i augmentar la despesa en 
polítiques socials.

El pressupost d’un ajuntament no és un 
exercici neutre i asèptic de comptabilitat 
financera, sinó que és el document on es 
concreta la voluntat política d’un determi-
nat model de municipi. Els pressupostos 
que ens va proposar l’equip de govern de 
CiU i PSC no es corresponen amb el nos-
tre model de ciutat i és per això que hem 
estat l’únic partit que per segon any con-
secutiu hi va votar en contra. No es pot 
parlar del pressupost de Tàrrega situant-lo 
dins la normalitat financera quan el deute 
total del nostre Ajuntament l’any 2016 era 
d’aproximadament 16.900.000 euros i el 
pagament d’aquest deute continua essent 
la despesa pressupostària principal, amb 
més de 2.500.000 euros, inflant l’apartat 
d’inversions per a fer propaganda política 
i vendre fum amb projectes que depenen 
de subvencions externes encara no confir-
mades.

Estem en contra d’un pressupost amb 
mancances importants en despesa social 
i participació ciutadana i poca voluntat de 
redistribució dels recursos, com demostra 
el fet de no aplicar la tarifació progres-

Els pressupostos: 
un pur tràmit o una eina per a la justícia social?

siva, segons el nivell de renda, a l’escola 
municipal de música o a la piscina mu-
nicipal coberta. Un pressupost que nega 
rotundament la nostra proposta de rever-
sió de l’augment de sou dels polítics de 
l’equip de govern, l’eliminació i reducció 
de despeses com publicitat, protocol i pro-
paganda o fer que una part del pressupost 
es pugui decidir de forma participativa.

Eixugar el deute (2,5M€), infrafinançar 
partides socials i sobredimensionar parti-
des com cultura (1,7M€, la segona partida 
més ben dotada després del deute) utilit-
zada com a propaganda política són els 
trets principals del pressupost de l’equip 
de govern.

Davant d’això 
nosaltres apos-
tem per replan-
tejar l’apartat 
d’ingressos del 
pressupost, mi-
tjançant la re-
distribució i 
l’estalvi, amb 
l’objectiu que 
s’apliqui la pro-
gressivitat fiscal en la recaptació de dos 
dels impostos més importants:

D’una banda l’IBI (impost de béns im-
mobles), un impost que proporciona liqui-
ditat directa i immediata i suposa el 55% 
dels ingressos municipals. Per això vam 
presentar una moció al Ple del dia 26 de 

gener on proposàvem d’una banda dema-
nar una propera revisió cadastral amb 
l’objectiu de reajustar tant els valors ca-
dastrals dels immobles com el tipus impo-
sitiu que s’aplica i així aconseguir aplicar 
un IBI diferenciat, fixant una quota més 
alta a la gran indústria i les grans super-
fícies comercials (aplicable fins al 10% 
dels valors cadastrals més elevats), i unes 
quotes més baixes als habitatges i al petit 
comerç.

Per aconseguir establir aquest IBI dife-
renciat cal adequar els valors cadastrals 
del municipi a la nova realitat, després 
de l’esclat de la bombolla immobiliària, 
i poder rebaixar el tipus impositiu que 

actualment està 
al màxim permès. 
Malgrat la re-
baixa substancial 
dels valors cadas-
trals municipals, 
p a r a l · l e l a m e n t 
l’equip de govern 
va anar augmen-
tant el tipus impo-
sitiu amb l’objectiu 

de no perdre recaptació. Per tant, tots els 
ciutadans targarins, en plena crisi hem es-
tat pagant el mateix import en els rebuts 
de l’IBI per menys valor cadastral dels 
immobles.

D’altra banda, en relació a l’IAE (im-
post d’activitats econòmiques), impost que 
actualment sols  paguen les empreses que 

La solidaritat no és do-
nar el que ens sobra sinó 
compartir el que tenim. 
Una fiscalitat més justa i 
progressiva a Tàrrega és 
possible



facturen més d’1.000.000 d’euros l’any, 
vam proposar fer un estudi per calcular 
l’augment que suposaria apujar la quota 
d’aquest impost al màxim en el proper 
pressupost municipal i aconseguir nous 
ingressos en les ordenances fiscals per a 
redistribuir posteriorment aquests diners 
de manera més justa i equitativa en els 
pressupostos. Per 
exemple, propo-
sem aplicar preus 
diferenciats se-
gons la renda 
familiar als ser-
veis de titularitat 
municipal: Llars 
d’Infants, Escola 
de Música i Pis-
cina Coberta.

En l’apartat d’estalvi, proposàvem eli-
minar despesa revertint l’augment de sous 
dels membres de l’equip de govern, limitar 
el sou de la regidora de Finances i rever-
tir l’augment de dedicació del regidor de 
Cultura. Reduir depeses de representació 
institucional, protocol,  propaganda i pu-
blicitat i eliminar el lloguer de locals pri-
vats per a usos municipals i reubicar-los 
en edificis públics.

En l’apartat de despesa creiem necessari 
avançar cap a un model de ciutat integra-
dora i socialment més justa i equitativa. 
Per això vam proposar duplicar la despesa 
en polítiques de joventut, gent gran, salut, 

igualtat, LGTBI i immigració, i reforçar 
la plantilla de treballadors de l’àrea social, 
cobrint de manera immediata la plaça de 
tècnic de joventut, mantenint la plaça de 
tècnic auxiliar i creant una plaça d’educa-
dor de carrer. També creiem fonamental 
millorar l’accessibilitat i adequació de 
l’espai públic a les persones amb mobilitat 

reduïda.
Una altra de les pro-

postes és la inversió en 
educació i participació 
ciutadana creant una 
plaça de tècnic de par-
ticipació i augmentant 
la partida de recursos 
destinats al foment de 
la participació, alhora 
que proposem dig-
nificar, modernitzar 

i millorar les instal·lacions del Centre 
d’Entitats. Considerem urgent millorar-ne 
l’accessibilitat, fer-lo més eficient energè-
ticament, adequar-ne una sala d’actes, sa-
les d’estudi i de treball i una cafeteria que 
funcioni com un espai de trobada.

També proposem invertir en la promo-
ció de la figura i l’obra de Manuel de Pe-
drolo (vegeu contraportada), crear rutes 
culturals per donar a conèixer les apor-
tacions artístiques, literàries, polítiques i 
culturals de figures locals, especialment 
de dones targarines i fomentar la creació 
d’un viver d’artistes.

En l’apartat de des-
pesa creiem necessari 
avançar cap a un mo-
del de ciutat integra-
dora i socialment més 
justa i equitativa

Consulta en aquest codi QR la infografia sobre 
el deute municipal.

Consulta en aquest codi QR la infografia sobre 
la progressivitat fiscal.

Consulta en aquest QR els sous de l’equip de 
govern i el traspàs de diners i cadires de càrrecs 
tècnics a càrrecs polítics.
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29 juliol 2013
Acció en favor dels menjadors 
escolars i per una escola pública i 
gratuïta
Ens manifestem per denunciar que la Ge-
neralitat pretén, a través del Consell Co-
marcal, suprimir per al curs 2013-2014 
els serveis de transport i menjador per 
als alumnes de pobles que no disposen 
d’escola pròpia i que, per tant, es veuen 
obligats a desplaçar-se a escoles del seu 
cap de municipi. l’Administració ha de 
garantir i vetllar perquè tothom tingui 
accés a l’ensenyament sense cap tipus de 
discriminació.

5 juny 2015 
Assemblea oberta d’unitat popular

Primera assemblea oberta després de les 
eleccions municipals. Bona rebuda i bona 
participació. L’elevada assistència a l’ac-
te mostra que hi ha grans expectatives al 
voltant de les noves maneres de fer políti-
ca i de propiciar la implicació ciutadana 
en tots els afers públics en general. Objec-
tius: valoració en comú dels resultats elec-
torals, recull de propostes i establiment 
d’una dinàmica participativa per fomentar 
la implicació dels simpatitzants.

9 juliol 2015
Manifestem el desacord amb el nou 
cartipàs i retribucions dels regidors
Al ple de constitució del nou ajuntament, 
votem en contra del nou cartipàs, per 
poc operatiu i gens coherent, reflex d’un 
model de ciutat que no és el nostre. Ens 
manifestem en contra d’unes retribucions 
excessives en un context de crisi genera-
litzada. Observem que la Comissió de se-
guiment de la piscina coberta municipal 
no està oberta a l’assistència dels grups de 

l’oposició i fem constar el nostre rebuig 
als privilegis dels regidors renunciant a 
les veneres de bronze (181 euros cadascu-
na), als pins institucionals i a les tres tar-
getes d’aparcament gratuït.

13 de juliol 2015
Iniciem demandes de millora 
de la seguretat vial davant l’INS 
Alfons Costafreda
Proposem desencallar el projecte de re-
formes de la C14 davant de l’institut per 
donar resposta a les reiterades reivindica-
cions de la comunitat educativa i millo-
rar la seguretat vial de l’accés al centre 
educatiu. A la Comissió d’Urbanisme del 
dia 1 de setembre, insistim que l’Ajunta-
ment insti a la Generalitat a fer els passos 
necessaris perquè el projecte de reforma 
d’aquesta via continuï endavant. Final-
ment el 21 de març 2016 s’anuncia la pro-
pera instal·lació de dos semàfors i un pas 
de vianants.

30 de juliol 2015
Exigim transparència sobre la con-
tractació i condicions laborals del 
personal de l’Ajuntament
Ple del 30 de juliol. Discrepem sobre el 
tractament de la contractació del personal 
laboral de l’Ajuntament i les seves condi-
cions de treball. Demanem explicacions 
sobre la congelació de sous que pateixen 
des de fa uns anys els treballadors de 
l’Ajuntament. Denunciem el nomenament 
a dit de dos càrrecs de confiança.

25 octubre 2015 

Proposem fer un estudi per millorar 
la seguretat de les bicis a Tàrrega

Manifestem a les diferents Comissions 
d’Urbanisme que el carril bici no és prou 
segur pels ciclistes atès que molts carrils 
estan esborrats i alguns són, fins i tot pe-
rillosos i impracticables. Els tècnics ens 
informen que els carrils bici a Tàrrega no 
segueixen una normativa específica, per 
això demanem que es repintin els trams 
més utilitzats, que es prioritzi el fet de 
poder arribar als centres educatius en bici 
de manera segura i ordenada, i que es faci 
un estudi global per millorar la mobilitat 
a Tàrrega. El 16 de gener de 2017 denun-
ciem l’eliminació dels carrils bici sense 
previ avís i amb l’excusa de la reducció de 
la velocitat.

29 d’octubre de 2015
Denunciem l’augment de preu de 
la brossa i proposem la recollida 
porta a porta
Ple ordinari de l’Ajuntament, s’aproven 
les modificacions de les ordenances mu-
nicipals. Rebutgem l’augment de preu de 
la brossa. A Tàrrega es recullen aproxi-
madament 4.600 tones de rebuig (fracció 
no reciclada). El preu per tona recollida 
que fixa l’Agència Catalana de Residus 
augmenta i per tant, l’equip de govern 
augmenta proporcionalment el preu pel 
ciutadà en un 2,5 %. A Tàrrega es recicla 
poc i malament i això suposa un augment 
del preu de la factura. Per això plantegem 
la necessitat d’instaurar la recollida selec-
tiva porta a porta i fomentar el reciclatge.

PÍNDOLES INFOCUP
QUÈ HEM FET? 



7 de gener de 2016
Denunciem el sou desproporcionat 
de la nova regidora de Finances
Ple extraordinari on l’anterior càrrec de 
confiança (anunciat com a imprescindi-
ble) continuarà fent la mateixa feina com 
a nova regidora de finances. Denunciem la 
excessiva retribució proposada, amb dedi-
cació exclusiva del 100 % de la jornada i 
amb un sou de 49.651 euros bruts anuals 
(el preu l’hora és molt més elevat que els 
altres regidors i el mateix que l’alcaldes-
sa). A més, l’alcaldessa, Rosa M. Perelló, 
cedeix les seves atribucions de l’àrea de 
finances a la nova regidora però continua 
amb el mateix sou i dedicació com fins 
ara: un 25% de la jornada (12.412 euros), 
la qual es complementa amb els 75% de 
jornada a la  Diputació de Lleida amb un 
sou de 51.829 euros.       

19 gener 2016
Demanem escoltar la comunitat 
educativa del col·legi Àngel Guimerà 
pel que fa al nou pavelló

Recordem que el CEIP públic Àngel Gui-
merà ja fa temps que reclama un espai 
tancat alternatiu al pati obert, mentre ha 
vist com es construïa un pavelló esportiu 
municipal al col·legi Sant Josep, una de 
les escoles concertades de la ciutat, que ja 
estava dotada d’unes instal·lacions espor-
tives cobertes.

26 gener 2016
Proposem la regulació dels horts 
del riu Ondara per a ús col·lectiu
Fem una proposta formal a la Comissió 
d’Urbanisme instant a iniciar un pla de 
millora de la zona del riu Ondara situada 
darrera el pavelló poliesportiu per definir 
un pla de recuperació que inclogui, la res-
tauració i regulació dels horts afectats per 

la rubinada, fomentant el seu ús social i 
autogestionat per part de diferents col·lec-
tius i la gestió integral de la zona inun-
dable del riu, posant de relleu les possi-
bilitats patrimonials, socials i educatives. 
A més llarg termini proposem recuperar 
el projecte de la passarel·la que permetria 
unir el Jacint Verdaguer amb la zona po-
liesportiva.

28 gener 2016 
Vot en contra als pressupostos del 
Consell Comarcal de l’Urgell
Votem contra uns pressupostos que pre-
veuen uns sous excessius pels membres 
del govern i unes despeses protocol·làries 
supèrflues. Creiem imprescindible que els 
Consells d’Alcaldes siguin   oberts al pú-
blic. Proposem que totes les formacions 
tinguem representació al Museu Comar-
cal de l’Urgell, Cal Trepat de Tàrrega i 
consorci Globalleida i que sigui sense re-
muneració.  

21 febrer 2016
La CUP davant l’ocupació d’un bloc 
de la Sareb per part de la PAH 
Urgell-Segarra
Constatem la invisibilització del proble-
ma de l’habitatge a Tàrrega, desaparegut 
i marginat de l’actualitat i del debat entre 
polítics i ciutadans. El dret d’accedir a un 
habitatge digne i a tenir unes condicions 
de vida dignes ha estat sistemàticament 
vulnerat. Considerem que una reivindica-
ció com aquesta és sempre legítima, so-
bretot, i més encara, quan és pacífica. 

1 abril 2016
Assemblea oberta amb temes
de Ple
Celebrem la segona assemblea oberta a 
la ciutadania on informem i debatem so-
bre el carril bici, l’habitatge, la laïcitat de 
l’Ajuntament, els aparcaments de la plaça 
Major i la piscina municipal coberta.

13 juny 2016
Presentem al·legacions a la modifi-
cació de les taxes de les terrasses
La proposta no ha estat consensuada 
amb els establiments afectats i informa-
da a última hora, sense la documentació 
necessària ni dins els terminis legals. 
Alguns establiments afectats s’han assa-
bentat per la premsa que la modificació 
tarifaria els afectava directament. Aques-
ta no distingeix entre establiments que es-
tan obligats a instal·lar tarimes i els que 
no. Demanem que es revisin aquests crite-
ris desfent el greuge amb els establiments 
obligats a disposar de tarimes. Finalment 
al Ple del 24 de novembre s’estableix una 
tarifa acordada per les dues parts.

17 agost 2016
Segona edició del sorteig dels 
privilegis dels regidors per la Fira 
de Teatre

Valorem positivament el sorteig de les en-
trades de la fira que venim fent des que 
tenim representació a l’Ajuntament. Amb 
aquest acte, juntament amb el rebuig a 
les veneres, pins institucionals i targetes 
d’aparcament gratuïtes mostrem el rebuig 
als privilegis que tenim els regidors. Rei-
vindiquem la necessitat d’eliminar-los i 
reduir el distanciament entre represen-
tants i representats, alhora que destaquem 
les despeses supèrflues que tot això supo-
sa. El 2017 continuen els privilegis, nosal-
tres continuem celebrant el sorteig.
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19 novembre 2016
Xerrada i debat sobre el nou 
reglament de participació 
ciutadana
Amb motiu de la propera aprovació de la 
proposta de nou reglament presentada per 
l’equip de govern de la ciutat, expliquem 
les nostres propostes i esmenes al nou re-
dactat i les portem a debat públic amb la 
ciutadania.

24 novembre 2016
Votem en contra de l’augment de 
dedicació i retribució del regidor 
de Cultura
Eliminat el càrrec de confiança de gerent 
de cultura, el regidor Raül Palacios el 
substitueix i passa del 40% al 100 % de 
la jornada laboral i amb una retribució de 
30.000 euros a partir del mes de desem-
bre. Tot i l’eliminació dels dos càrrecs de 
confiança a l’inici de la legislatura, amb 
l’augment de dedicació i sou dels regidors 
el consistori tan sols s’estalvia 3.000 eu-
ros, tot i que la suma dels salaris dels dos 
càrrecs era de 82.412 euros. Preguntem 
per què no s’ha cobert la plaça mitjançant 
un concurs obert i transparent. No hi ha 
resposta.

22 desembre 2016
Assemblea Oberta sobre els 
pressupostos municipals de 2017

Durant aquesta tercera assemblea oberta, 
expliquem com funciona un pressupost i 
quines són les nostres propostes pel pres-
supost del 2017. (Consulta en aquests QR 

les propostes de la CUP pel pressupost mu-
nicipal de 2017 i l’anàlisi comparada dels 
pressupostos entre els anys 2015 i 2017).

17 gener 2017
Proposem l’adequació del Parc de 
Nadal per a persones amb mobilitat 
reduïda
Denunciem que el Parc de Nadal de 
Tàrrega no està preparat per acollir per-
sones amb mobilitat reduïda. Demanem a 
la Comissió de Cultura anual que s’estu-
diï la possibilitat d’adequar els accessos i 
els espais necessaris al pavelló municipal. 
Tendir cap a un model de ciutat accessi-
ble, integrador i inclusiu és una aposta 
clau per fer de Tàrrega una ciutat per a 
tots els ciutadans.

22 febrer 2017
Demanem la tarifació segons el ni-
vell de renda per a les llars d’infants 
de Tàrrega

Aquesta demanda realitzada a la prime-
ra reunió del patronat a la qual vam as-
sistir, l’hem anat reiterant en posteriors 
reunions, i forma part del conjunt de pro-
postes que vam presentar als pressupostos 
municipals per l’any 2017 amb l’objectiu 

d’aprofundir en la progressivitat fiscal. La 
proposta s’acaba aprovant al Ple de l’Ajun-
tament del dia 8 de juny de 2017.

2 març 2017 
Denunciem l’especulació immobi-
liària rere el pla parcial urbanístic 
SUD5

No són els veïns ni els petits propietaris 
els que han proposat el projecte d’urba-
nització, sinó aquells que van adquirir 
la major part dels terrenys del sector du-
rant l’època de la bombolla immobiliària: 
BBVA i Banc Popular. Passats cinc anys 
des de l’aprovació al Ple del primer pro-
jecte sense que aquest s’hagi desenvo-
lupat, els terrenys havien de tornar a ser 
catalogats com a rústics. Casualment ara 
s’aprova aquest nou projecte, el qual supo-
sarà la requalificació dels terrenys com a 
urbans, i els veïns i propietaris veuran de 
nou com puja la seva quota de l’IBI sense 
previ avís.

24 juliol 2017
Considerem insuficient la fase del 
procés participatiu de l’estudi del 
pla de mobilitat 
Denunciem que no s’ha fet el seguiment 
de la fase participativa de l’estudi i cons-
tatem que el fet de no tenir encara un re-
glament de participació dificulta la possi-
bilitat d’articular processos participatius 
que ajudin a conèixer de manera acurada 
les diferents realitats i necessitats de la 
ciutadania. Nomes tenim constància d’un 
qüestionari passat durant el Consell Esco-
lar Municipal anual on detectem mancan-
ces en relació a la circulació de bicicletes i 
la de persones amb mobilitat reduïda.

PÍNDOLES INFOCUP
QUÈ HEM FET? 



Z Moció per a la lliure circula-
ció de les persones i per a la pro-
tecció dels drets fonamentals 
davant l’actual política de fron-
teres (1 d’octubre de 2015)

  
Z Moció a favor de sol·licitar 

la derogació de la llei que exi-
meix del pagament de l’IBI les 
propietats de l’església catòlica i 
la modificació de la llei que exi-
meix del pagament altres con-
fessions religioses i entitats jurí-
diques (29 de desembre de 2015)

Z Moció per un ajuntament 
laic i respectuós amb les creen-
ces de tothom (presentada con-
juntament amb Comú de Tàrre-
ga) (14 abril de 2016)

Z Moció pel dret a un habi-
tatge digne, per impulsar una 
taula municipal d’habitatge, per 
l’aplicació de la llei 24/2015 i per 
reconèixer l’obra social de la PAH 
(14 d’abril de 2016)

Z Moció de suport als regants 
del Canalet de Tàrrega 

(26 de maig de 2016)

Z Moció de rebuig al tanca-
ment dels cicles formatius de 
forja, art tèxtil i aparadorisme a 
l’EASD Ondara de Tàrrega (amb 
tots els grups) (26 de maig de 2016)

X  V  1  X  V

X  V  V  X  V

X  V  1  X  V

X  V  V  X  V

X  V  X  X  1

V  V  V  V  V

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

APROVADA

Z Moció de suport als ajunta-
ments investigats per l’audiència 
nacional (amb ERC-MES i Comú de 
Tàrrega) 

(26 de maig 2016)

Z Moció per la retirada d’honors 
a Felip VI i a tots els membres de la 
casa reial espanyola (amb ERC-MES 
i comú de Tàrrega) (26 de  maig 2016)

Z Moció de rebuig als tractats 
internacionals d’economia, comerç i 
serveis CETA, TTIP i TISA (27 d’octubre 
de 2016)

Z Moció per avançar cap a una 
fiscalitat més justa i progressiva a 
Tàrrega (26 de gener 2017)

Z Moció per a aprofundir en la 
lluita contra la pobresa energèti-
ca i els drets socials a Tàrrega (amb 
ERC-MES i Comú de Tàrrega) (30 de 
març de 2017)

 

Z Moció de suport als professio-
nals del CAP de Tàrrega (amb Comú 
de Tàrrega) (27 d’abril de 2017)

Z Moció per una Tàrrega laica i 
respectuosa amb la diversitat i per 
declarar el bisbe de Solsona perso-
na “non grata” (8 de juny de 2017)

Punts 1,3,4 (separar els actes institucionals 
dels religiosos i exigir al bisbe una disculpa 
pública per les declaracions homòfobes):

Punt 2 (declarar al bisbe persona “non grata”):

V  V  V  X  V

V  V  V  V  V

l    V  V  X  V
3 abstencions
4 en contra

X  V  1  X  1

X  V  V  X  V

X  V  X  1  V

DESESTIMADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

X  V  1  X  V

X  V  1  X  1

MOCIONS PRESENTADES per la CUP 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Una de les nostres principals 
inquietuds ha estat sempre la 
d’estar amatents a la privatitza-
ció dels serveis públics. No pas 
perquè siguem contraris a l’em-
presa privada (al contrari, creiem 
que al nostre municipi caldria 
cuidar més els petits empresaris 
i autònoms), sinó perquè creiem 
que la gestió dels serveis públics 
ha de ser pública i no s’hi pot ju-
gar a fer benefici. Això és molt 
clar en les serveis bàsics com 
l’aigua, la llum, el gas, el trans-
port públic i les comunicacions. 

Però també cal tenir en compte 
que les instal·lacions municipals 
són serveis públics que haurien 
d’estar gestionats de manera 
transparent per ens públics. No 
només es una qüestió de trans-
parència i de reapropiació d’allò 
que és de tothom, sinó també de 
viabilitat econòmica, ja que ni 
les arques municipals ni les bu-
txaques dels ciutadans no s’han 
de fer càrrec del marge de be-
nefici de l’empresa privada. És 
per això que estem convençudes 
que una empresa privada no pot 

assumir un servei d’aquest tipus 
de forma viable i, a la vegada, 
socialment beneficiosa. 

A Tàrrega els serveis públics 
que estan externalitzats són 
l’abastament i sanejament de 
l’aigua, el transport urbà i in-
terurbà amb els pobles del 
municipi, la zona blava, l’apar-
cament soterrat de l’estació 
d’autobusos i la piscina coberta. 
En aquests dos anys, ens hem 
centrat en conèixer i analitzar 
dos d’aquests serveis: l’aigua i la 
piscina coberta municipal.

Serveis públics, 
beneficis privats



Hem manifestat en repetides ocasions 
al consistori que, en el cas de l’aigua, cal-
dria estudiar la seva remunicipalització. 

Actualment, el servei està gestionat per 
l’empresa SOREA, que té un contracte 
fins l’any 2024 i que, a més, és l’encarrega-
da de facturar, cobrant el consum d’aigua 
per trams. Tot i que recentment ha signat 
un conveni amb l’Ajuntament de Tàrrega 
per adaptar-se a la llei de pobresa energè-
tica, els últims dos anys el preu de l’aigua 
i la taxa del clavegueram han augmentat. 

La CUP de Tàrrega ens vam manifes-
tar en contra d’aquests augments perquè 
no es va entregar la preceptiva memòria 
econòmica prèvia a l’aprovació de la taxa 
del clavegueram i desconeixem quin és el 
benefici industrial que se’ns està carregant 
als usuaris amb la tarifa aprovada, quina 
és la part corresponent al cost del servei 
i quins son els guanys que l’empresa ha 
obtingut a Tàrrega des de la concessió del 
servei l’any 1999. Massa interrogants i 
molt poca transparència. 

A més d’això, és evident que els preus 
no són decidits per l’Ajuntament, sinó per 
l’empresa que gestiona el servei i no es 
fa prou ús dels mecanismes que es tenen 
a l’abast per fiscalitzar-lo i controlar-lo. 
Això és prou evident des del moment que 
vam exigir la publicació d’un informe his-
tòric de tots els talls de subministrament 
energètic que s’han produït al municipi i 
la tramesa de les dades a l’Idescat, com a 
eina d’anàlisi i diagnòstic, tal com dema-
na l’APE (Aliança contra la Pobresa Ener-
gètica) i l’equip de govern s’hi va negar 
rotundament. 

L’aigua és més que un servei públic, 
és un dret humà i la seva bona gestió és 
d’obligat compliment per les institucions 
municipals. És per això que creiem que no 
s’ha de deixar en mans de grans corpora-
cions que persegueixen el benefici, i per 
tant reclamem que el preu de l’aigua no 
hauria de ser tractat com un Preu Públic, 
sinó com una taxa, com es fa en el cas del 
clavegueram (vegeu quadre groc).

Preu Públic 

V Cobreix com a mínim el cost 
del servei. S’hi inclou el benefici 
empresarial.

V El fixa l’empresa, s’aprova 
sistemàticament i està avalat 
només pels mínims que fixa la 
Comissió de Preus de la Gene-
ralitat, la qual no fiscalitza què 
és el que es repercuteix exacta-
ment al preu final.

V La concessionària cobra re-
buts i fa talls d’aigua.

V Segons sentències del Tri-
bunal Europeu, no pot regular 
el preu d’un servei de recepció 
obligatòria i bàsic com el de l’ai-
gua.

Taxa 

V El ciutadà paga només el preu 
de cost del servei, sense amortit-
zacions ni interessos del cànon.

V S’aprova en un Ple, s’exposa 
a informació pública i s’hi poden 
fer al·legacions. Les seves modi-
ficacions s’han de basar en infor-
mes tècnics municipals tenint en 
compte el plec de condicions del 
contracte i els costos repercutits.

V L’Ajuntament gestionaria els 
rebuts i controlaria més àgilment 
els talls de subministrament per 
emergència social.

V Ha de regular els preus dels 
serveis de recepció obligatòria, 
que només presta l’administra-
ció.

ZMireu el vídeo on denunciem que 
l’equip de govern es nega a publicar un 
històric dels talls energètics al municipi 

L’aigua
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És un exemple clar de mala 
gestió d’un servei públic, tant 
per part de l’Ajuntament, com 
per part de l’empresa gestora.

Quan entrem a l’Ajuntament, demanem 
les actes de la Comissió de Seguiment 
del servei estipulada trimestralment en el 
contracte, i se’ns diu que no n’hi ha. En 
12 anys, aquesta comissió mai ha estat 
convocada. D’altra banda, observem que 
les condicions inicialment establertes en 
el contracte no es compleixen en la seva 
major part, ni pel que fa a les relacions 
entre l’empresa i les entitats esportives lo-
cals, ni pel que fa al manteniment de les 
instal·lacions.

L’estudi de viabilitat encarregat per 
l’ajuntament l’any 2014 a l’empresa SES-
PAC observava una situació molt crítica i 
recomanava, per superar el dèficit econò-
mic estructural, entre altres actuacions, 
diversificar les quotes de la 
piscina, compartir l’espai amb 
les piscines d’estiu i superar 
l’evident manca de sintonia i 

mala relació amb el Club Natació Tàrre-
ga, el principal client de la piscina coberta 
(4.240 euros/mes) i un actiu clau a l’ho-
ra de posar en valor la infraestructura i 
d’atreure nous usuaris. Aquestes i altres 
recomanacions no han estat tingudes en 
compte.

L’empresa ha canviat de cara diverses 
vegades, ha creat almenys una subempre-
sa, la de la neteja, amb la qual s’ha con-
tractat a sí mateixa, 
i ha creat o gestiona 
empreses paral·leles, 
com Gimnàs Tàrrega 
o PàdelBox, que ha 
promocionat dins les 
mateixes instal·la-
cions de la piscina, 
fent la competència a 
aquest servei públic,  
fins i tot utilitzant-lo 
per fer ofertes més avantatjoses als clients 
de l’empresa paral·lela. Si a tot això hi 

sumem que l’empresa fa més de 10 anys 
que no paga el lloguer a canvi de perme-
tre l’ús de la piscina de manera gratuïta 
a la població escolaritzada, que es tracta 
d’una de les piscines més cares de Cata-
lunya que no prou ciutadans es poden per-
metre, i que està d’esquena a l’esport base, 
el resultat és ben clar: la piscina coberta 
està segrestada, i cal fer tots els possibles 
per tal que aquest servei torni a ser dels 
ciutadans. 

L’equip de govern 
ens diu que no hi 
ha queixes, quan és 
prou evident que els 
usuaris en tenen. Per 
tant, creiem essen-
cial la coresponsa-
bilització ciutadana 
i que totes les defi-

ciències, queixes i suggeriments es facin 
arribar per escrit tant a l’empresa com a 
l’ajuntament.

Piscina coberta municipal 

L’equip de govern 
ens diu que no hi 
ha queixes, quan és 
prou evident que els 
usuaris en tenen

La piscina coberta en dades

Z

Cost total de la infraestructura 3.605.080 euros
Externalització del servei Espai Esports Tàrrega SL, juny 2003
Inici del contracte d’arrendament 11 juny 2003
Durada del contracte 25 anys
Preu inicial del lloguer (12 mensualitats) 18.031 euros/any, a partir del 2004



Despeses de l’Ajuntament
Subvenció encoberta 
(preu del lloguer)

3.600 €+ IVA/mes 
des de 18/11/2013 fins a 

l’actualitat

Auditoria energètica, deficiències en la 
climatització 

(juny 2014)
1.100 €

Estudi de viabilitat, SESPAC 
(novembre 2014) (no publicat, ni aplicades 

les recomanacions)
3.605,80 €

Auditoria tècnica de patologies, J.G. INGE-
NIEROS 

(març 2016) 
4.235 €

Informe resposta a les al·legacions d’Espai 
Esports, J.G. INGENIEROS

1.936 €

Altres estudis
 

3.724 €

Redacció del projecte d’obra de repara-
cions 

17.800 €

Previsió de despeses de reparacions de la 
infraestructura i per manca de manteniment 250.000 €*

* D’aquests, 105.331 euros són reclamats per l’Ajuntament a l’empresa pel 
manteniment deficient. Aquesta es nega a pagar i demanda a l’Ajuntament al 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. El dia 27 d’abril de 2017 el jutjat de-
mana a l’empresa que en el termini d’un mes dipositi aquella mateixa quantitat 
com a aval per tirar endavant la demanda. L’empresa actualment encara no ha 
dipositat els diners.

Què diu el contracte?
Z Realitzar el manteniment de les construc-

cions, els materials i les instal·lacions 
(pàg 3, títol 1, punt 5.5 a)

Z Permetre de forma gratuïta a l’Ajuntament i/o 
als seus ens depenents, o al Club Natació Tàrrega, 
els entrenaments dels esportistes federats i entre-
nadors en horaris i condicions que es pactaran en-
tre l’Ajuntament, CN i adjudicatari

(pàg 5, títol 3, cap. 1, punt 9 c)

Z Pactar horaris i condicions de forma gratuïta 
per cursets de natació a organitzar per l’Ajunta-
ment o el Club Natació. (pàg 5, títol 3, cap. 1, punt 9 d)

Z Reparar els danys i indemnitzar dels perjudi-
cis que es puguin causar a l’Ajuntament o a terceres 
persones, derivats de la prestació del servei. (pàg 5, 
títol 3, cap. 1, punt 9 i)

Z Expressar el caràcter públic i municipal de les 
instal·lacions en tots els rètols, anuncis, butlletins, 
entrades i en general, elements d’informació i difu-
sió (títol 3, cap. 2 punt 14 d )

Z No utilitzar la imatge interna o externa de la 
instal·lació amb motius publicitaris o qualsevol al-
tre interès exclusiu de l’entitat, sense que ho auto-
ritzi prèviament i de forma expressa l’ajuntament 
(títol 3, cap 2, punt 15.1)

Z Fer constar la titularitat pública en la difusió 
de les activitats que s’hi realitzin (títol 3, cap. 2, punt 
15.1)

Z L’incompliment del contractista de les obli-
gacions a què es refereix el plec de clàusules del 
contracte és causa d’extinció del contracte.  (títol 4, 
punt 19.1 c)

Z L’extinció del contracte no eximeix l’empresa 
de fer les reparacions que l’ajuntament cregui que 
s’han de fer. (títol 4, punt 19.2)

Z Faltes i sancions: constituirà falta molt greu la 
no reparació dels danys causats per una infracció 
de l’arrendatari o la no reparació de les deficiències 
observades per l’Ajuntament i en el termini que 
amb aquest fi s’assenyali (títol 3, cap. 2, punt 18 c). La 
sanció d’aquestes faltes serà, en tot cas, la resolu-
ció del contracte de concessió.

Què demanem?
Realitzar les comissions de 

seguiment estipulades per 
contracte i amb l’assistència 
de tots els grups municipals, 
tal com s’aprovà pel Ple de 
l’Ajuntament.

Fer una auditoria d’incompli-
ments de contracte

Elaborar un estudi complert 
i rigorós de la viabilitat de la 
remunicipalització d’aquest 
servei públic.

Obrir un expedient sancio-
nador, tal i com permet el con-
tracte, i extingir-lo, donat que 
s’ha obert un expedient de re-
paració de danys per manca 
de manteniment i l’empresa 
no respon.

Remunicipalitzar el servei, 
sota gestió directa de l’Ajun-
tament.
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En el nostre programa electo-
ral ja presentàvem la participa-
ció com a primer punt, sota la 
premissa que la participació ha 
de ser allò que doni cohesió a 
tots els altres punts del progra-
ma, i per tant també hauria de 
ser allò que dota de cohesió les 
diferents regidories d’un govern.

Aquests dos anys de legislatura hem 
treballat amb el convenciment que és es-
sencial fomentar la pràctica democràtica 
en tots els àmbits, començant pels pobles 
del municipi i per l’associacionisme,  però 
també amb totes les persones amb volun-
tat transformadora i, en especial, entre 
col·lectius desafavorits o apartats de les 
decisions polítiques.

Les deficiències del nostre municipi en 
aquest aspecte s’han fet evidents en di-
ferents esdeveniments, com la gestió del 
conflicte de l’ocupació de pisos per part 
de la PAH, la gestió de l’aprovació del pla 
urbanístic del SUD5 o més recentment 
amb la redacció del projecte de reha-

bilitació de la llera del riu Ondara o en  
l’elaboració del nou pla de mobilitat, on 
s’ha posat en evidència que Tàrrega no té 
articulada una xarxa participativa eficient 
per garantir que en els processos de diag-
nòstic i de presa de decisions hi estiguin 
prou representats el col·lectius de la ciutat.

A la ciutat de 
Tàrrega, les dife-
rents versions del 
Reglament de Par-
ticipació Ciutada-
na han suposat un 
cúmul de traves 
burocràtiques al 
procés partici-
patiu, i no s’han 
adaptat a les di-
mensions i neces-
sitats del municipi 
ni han comptat 
amb el teixit asso-
ciatiu municipal per tal d’elaborar conjun-
tament un reglament operatiu i que impe-
deixi la monopolització de la participació 
per part de determinats grups. És per això 
que hem fet el possible per impulsar la re-

La participació no 
s’ha de limitar a ser 
una paraula escrita 
en un text legal desat 
en un calaix. Per això 
vam demanar que el 
mateix procés d’ela-
boració del text fos 
participatiu

dacció d’un nou reglament de participació 
ciutadana que sigui funcional i àgil, que 
doni cabuda a les inquietuds participati-
ves que ja existeixen a Tàrrega, però que 
també ajudi a fomentar l’esperit partici-
patiu en els àmbits en quals no està tant 
actiu. Conscients que la participació no és 
una empresa fàcil, també hem manifes-

tat la necessitat que 
l’Ajuntament es doti 
d’una plaça de tècnic 
de participació ciuta-
dana, que dinamitzi i 
faci funcionar el nou 
reglament.

Tanmateix, de mo-
ment la redacció del 
projecte està essent 
unilateral i, tot i que 
hi ha hagut una pre-
sentació pública del 
reglament, no s’ha 
donat encara resposta 

a les propostes i esmenes de les diferents 
entitats i grups polítics. Tampoc sabem 
fins quan es perllongarà aquesta fase de 
retorn, ni tampoc per quan hi ha prevista 
l’aprovació d’aquest nou reglament. 

Reglament sense participació



CRONOLOGIA
19 febrer 2016

Dirigim un escrit al regidor de Participació, Ga-
briel Lacambra, qui ja havia fet públic que estava 
redactant l’esborrany d’un nou reglament de parti-
cipació. Manifestem el nostre desacord amb el 
fet que l’estigui redactant unilateralment, i de-
manem que el seu procés d’elaboració sigui obert, 
plural i participatiu, i que es concreti un calendari 
on es defineixin les diferents fases del procés d’ela-
boració del text (diagnòstica, deliberativa i ratifica-
tòria).

23 febrer 2016
Resposta del regidor on diu que no hi ha un calen-
dari establert i que ja se’ns farà arribar la proposta 
a la Junta de Portaveus quan tingui el text enllestit. 

20 juny, 12 i 19 juliol 2016
El regidor presenta als grups polítics, representants 
del pobles del municipi i a les entitats la proposta 
de reglament, amb la voluntat d’aprovar-la al juliol.

20 juliol 2016
Presentem formalment a la Comissió de Partici-
pació Ciutadana més d’una vintena de propostes 
i esmenes al nou reglament i manifestem que no 
es pot aprovar en dos mesos, tal com pretén l’equip 
de govern. Insistim que cal un calendari clar, una 
anàlisi de l’estat de la participació al municipi, un 
pla municipal de participació ciutadana i una fase 
deliberativa i de debat del reglament, tant entre els 
grups municipals com amb entitats, pobles i ciuta-
dans. El regidor diu que amplia el termini de recull 
d’aportacions de la ciutadania fins el 31 octubre, i 
que podria aprovar-se el gener de 2017.

28 juliol 2016
Ple del consistori: Fem un prec recollint la pro-
posta de les entitats, per ampliar els terminis de 
participació i aprovació del reglament. El regidor 
allarga el termini fins al novembre, i la fase de re-
torn al desembre.

19 novembre 2016
Organitzem una xerrada-col·loqui que duu per 
títol “El nou reglament de participació ciutadana a 
debat”. Donem a conèixer  les nostres propostes i 
esmenes al nou reglament i les posem a debat amb 
tots els assistents.

26 gener 2017
Preguntem al Ple de l’ajuntament per què enca-
ra no s’ha fet la fase de “retorn” de les propos-
tes fetes per entitats, ciutadans i grups polítics, 
tenint en compte que a la Junta de Govern del dia 
26 de juliol de 2016 es va establir l’aprovació inicial 
del nou text en aquest mateix Ple del gener. El regi-
dor no concreta res en la seva resposta, ni en relació 
a les propostes ni a les dates. 

ZConsulta aquí les 
nostres propostes

Què proposem? 
Realització d’un Pla Municipal de Parti-

cipació Ciutadana per conèixer, planificar, 
impulsar i fer un seguiment de la participa-
ció al municipi, paral·lelament a la revisió 
del Reglament de Participació

Consell Municipal de Participació més 
obert a la ciutadania, on el vicepresident 
no sigui un regidor i participin ciutadans 
voluntaris a partir de 16 anys, represen-
tants de moviments socials, marees i pla-
taformes i representants dels centres edu-
catius majors de 16 anys.

Modificació de la composició dels Con-
sells Sectorials, de manera  que el conjunt 
de càrrecs electes no superi el 50%, amb un 
representant de cada grup polític i almen-
ys un representant de cadascuna de les en-
titats i moviments socials del sector.

Donar protagonisme a les entitats en la 
creació de Consells Sectorials, fomentar la 
seva autogestió i posar en valor els projec-
tes amb un retorn social, esperit autoges-
tionari i que promoguin els valors d’un ciu-
tadania lliure, crítica i autònoma.

Possibilitat de participació ciutadana als 
plens, de manera que que les ciutadanes, 
les representants del pobles del municipi i 
les entitats puguin introduir punts a l’ordre 
del dia sense necessitat de recollir firmes, i 
que tinguin dret a rèplica. 

Introducció de l’obligatorietat de realit-
zar, com a mínim un cop l’any, una Audièn-
cia Pública oberta a tota la ciutadania, on 
s’exposin de manera entenedora els pres-
supostos i les ordenances municipals, al-
menys 15 dies abans del Ple corresponent.

Inclusió de partides i mitjans materials i 
humans per realitzar pressupostos partici-
patius.
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El 17 de juny de 2017 la Comissió + Pedrolo pre-
sentà el manifest «Per la Casa Museu Pedrolo a 
Tàrrega». És el de tret de sortida d’una campanya 
per promoure la conversió de la casa familiar dels 
Pedrolo del carrer Major en un museu dedicat a 
l’obra i la figura de l’escriptor. 

La CUP de Tàrrega juntament amb El Casal Popular el Ros-
toll i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de Tàrrega 
hem estat els impulsors de la Comissió + Pedrolo des de l’any 
2015 amb l’objectiu de reivindicar la figura política i literària 
de l’autor mitjançant el cicle + Pedrolo, un conjunt d’activitats 
divulgatives que inclouen presentacions de llibres, xerrades, 
documentals i una ruta pedroliana pel centre de la ciutat, en 
la qual també hi col·laboren 
simpatitzants i entitats locals 
i comarcals. Tot plegat amb la 
col·laboració de la Fundació 
Pedrolo. La finalitat és difondre 
i compartir el llegat de l’autor 
entre la població i que la ciuta-
dania el reivindiqui, el llegeixi, 
l’interpreti i se’l faci seu. És per 
això que també pretenem estendre la nostra reivindicació i in-
volucrar altres col·lectius i persones en aquesta comissió, amb 
l’objectiu d’impulsar, des de la pluralitat, el reconeixement d’un 
dels nostres escriptors més universals. Amb aquest ànim neix la 
comissió +Pedrolo.

Ara, a més, estem realitzant una campanya per difondre el 

Manifest per la Casa Museu Pedrolo a Tàrrega, en el qual de-
manem a l’Ajuntament de Tàrrega i a les institucions catalanes 

que es es comprometin a endegar el projecte de 
museïtzació de la casa familiar, la recuperació de 
la Beca Manuel de Pedrolo, i la senyalització i 
difusió de rutes pedrolianes. El manifest compta 
amb el suport de diversos targarins, sobretot de 
professors de secundària, i diverses personalitats 
del món de la cultura catalana i de Ponent. Entre 
d’altres, els escriptors Jaume Cabré, Joan Mar-
garit, Isabel-Clara Simó, Jordi Pàmies, Pep Coll. 

També li donaren suport Cesk Freixas, l’actor Josep Minguell, 
l’històric independentista Carles Castellanos, la periodista Bel 
Zaballa i professors universitaris de Catalunya, el País Valencià 
i Mallorca. 

Qui vulgui conèixer la feina de la Comissió +Pedrolo, llegir 
el manifest i adherir-s’hi,  pot fer-ho a l’adreça: mespedrolo.cat

Tàrrega i Manuel de Pedrolo: 
passat, present i futur

El manifest reclama la 
museïtzació de la casa 
familiar dels Pedrolo i la 
difusió de la seva obra

Manuel de Pedrolo 
fou un escriptor polivalent, un artista, un 

pensador i un transgressor.  Autor molt prolí-
fic en un gran nombre de gèneres literaris, fou 

l’escriptor català més censurat durant la dic-
tadura, bandejat després per l’autonomisme. 
Independentista i d’esquerres, va declarar-se 

ateu i defensor d’un sexe alliberat i alliberador. 
Pedrolo va viure la seva infantesa, l’adolescèn-

cia i la primera joventut a la casa familiar del 
carrer Major de Tàrrega, on també passà llar-

gues temporades d’estiu durant la vida adulta.

Ruta pedroliana 2017


