En defensa dels pobles del municipi de Tàrrega
L’any 1999 els pobles del municipi de Tàrrega van iniciar una lluita per denunciar la
discriminació i abandonament a què els sotmetia l’Ajuntament de Tàrrega, encapçalat per CiU.
Tot i no gaudir dels mateixos serveis, ni de la proximitat d’aquests, els ciutadans dels pobles del
municipi de Tàrrega estaven obligats a suportar la mateixa càrrega fiscal que si visquessin en
ple centre de la ciutat. El continu descens demogràfic que patien aquests pobles els deixava en
una situació de supervivència molt dubtosa. Ja existia un precedent d’abandonament d’un poble
dins del terme municipal de Tàrrega, Conill, però això semblava preocupar molt poc els polítics
targarins.
La lluita veïnal dels pobles va contribuir al fet d’aprovar una sèrie de mesures per potenciar-los
i fer-los més atractius a l’hora de frenar-ne el despoblament. Es va aprovar una rebaixa del 90 %
del permís d’obres als pobles, així com una rebaixa del 50 % en l’IBI. També es va destinar una
partida econòmica específica a cada poble, gestionada per cada Junta de Veïns, per tal que es
poguessin atendre amb rapidesa i eficàcia les necessitats quotidianes dels pobles, i no haver
d’esperar mesos i mesos una intervenció de l’Ajuntament de Tàrrega que, sovint, no arribava
mai. Les inversions del nou equip de govern als pobles també es van incrementar i es van
arribar a construir, fins i tot, dues piscines municipals als pobles. Aquestes demandes, que ja
portaven anys de camí, sempre van ser ignorades i menyspreades per part de CiU, però com que
aquest cop a l’Ajuntament de Tàrrega CiU es trobava a l’oposició no van poder fer res per
frenar-les; al contrari, aviat es van apuntar al carro de la defensa de les reivindicacions dels
pobles del municipi de Tàrrega.
Però CiU va tornar al govern de Tàrrega el 2011 i avui encara hi continua, amb el fidel suport
del PSC targarí. I sembla estrany perquè aquell PSC que va defensar els pobles del municipi ara
s’ha fet enrere i accepta el desmantellament de totes les mesures que es van aprovar en defensa i
justícia amb els pobles de Tàrrega. Es van suprimir les rebaixes en el permís d’obres i en l’IBI i
es van reduir dràsticament les partides pressupostàries que gestionen directament les Juntes de
Veïns dels pobles. I el més greu és que a vegades no es tracta amb equitat els diferents pobles.
D’altra banda, l’equip de govern podria haver fet més per donar suport a la plataforma Salvem
els Plans de Conill i oposar-se a la planta de compostatge d’Ossó de Sió.
Les xifres parlen per si soles: Claravalls ha patit una reducció del 30 % de la població en poc
temps, entre el 2009 i el 2015, i Riudovelles n’ha perdut el 40 %, en aquests sis anys. Unes
xifres que, si més no, dibuixen un panorama molt preocupant. Per això, des de la CUP de
Tàrrega denunciem la manca de sensibilitat envers les particularitats dels pobles del municipi i
constatem que les polítiques de CiU, i ara també del PSC, els condemnen (ens condemnen) a
una lenta agonia.
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