
 
 
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns; 
 
Ja han passat quatre anys des de les darreres eleccions municipals; unes eleccions que 
a Torà van suposar un canvi important respecte a anteriors comicis: la presentació, per 
primera vegada de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que es definia com una 
candidatura independent, alternativa, independentista, d’esquerres i ecologista, 
formada majoritàriament per gent jove, treballadora i amb voluntat de trencar un 
monopartidisme que enteníem que només fomentava l’apatia, el conformisme i el 
desinterès generalitzat pels temes que ens afecten a totes i tots. 
 
Ara, a les portes d’unes noves eleccions, a part de presentar-vos el nostre programa de 
govern i de demanar-vos el vostre vot, entenem que tenim l’obligació moral d'adreçar-
nos al conjunt d’habitants del nostre municipi i demanar-vos que jutgeu si, en la 
mesura de les possibilitats d’un grup municipal que només va obtenir un terç de 
membres del consistori, la CUP ha fet, o no, la feina que va encomanar-nos el nostre 
electorat: lluitar per un poble més participatiu, amb una administració més 
transparent, i defensar, de manera clara i entenedora, les moltes idees que us 
exposàvem en el programa electoral. 
 
És només després d’haver fet balanç de la tasca duta a terme durant aquest temps que 
ens sentim legitimats i legitimades per a demanar-vos la vostra confiança per als 
propers quatre anys. I ho fem des d’un equip de gent que continua sent jove (però no 
tant!), treballadora, amb idees noves i força empenta i, sobretot, una colla de gent 
amb interès però sense interessos. No ens presentem a les eleccions moguts per 
interessos particulars de cap mena, sinó per l’interès per les coses que ens afecten com 
a toranesos i toraneses (i com a catalans i catalanes). És per això que, malgrat els 
errors que puguem haver comès, us demanem el vostre suport en forma de vot. 
 
 
Josep Antoni VILALTA 
Candidat a l’Alcaldia de Torà per la CUP 
 
 
 
A continuació trobareu el programa de la CUP per als propers 4 anys, elaborat a partir 
de la suma d'algunes idees ja exposades anteriorment, de l'experiència d'aquests anys i 
de les aportacions fetes per diverses persones (membres o no de la nostra 
candidatura).   
 

 
 

PER L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC 
I LA GESTIÓ TRANSPARENT. 

 
Avui en dia tothom parla de Participació Ciutadana moltes vegades sense formular 
propostes concretes. Nosaltres ja dèiem fa quatre anys que calia democratitzar al 



màxim la presa de decisions i, en aquest sentit, hem portat diverses propostes al Ple de 
l’Ajuntament: 
 

•Hem reduït la capacitat de contractació de l’Alcaldessa, per tal de que 
l'adjudicació d’obres importants passés a ser competència del Ple, i que 
aquesta es fes no per adjudicació directa sinó per subhasta o per concurs. 
Creiem que cal mantenir aquesta limitació. 
 

•Tanmateix la proposta més important que hem dut al Ple per a col·lectivitzar la 
presa de decisions no se’ns va aprovar. Es tracta d’un projecte de Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) que preveu, entre altres coses, la creació de 
Consells Municipals de participació ciutadana (de caire sectorial i 
territorial), la possibilitat de convocar referèndums vinculants (si així ho 
demana el 10% de la població),  la participació dels veïns i veïnes als Plens 
municipals (en qualsevol punt de l’ordre del dia) i la transferència d’algunes 
competències des d’Alcaldia a la Comissió de Govern o al Ple. Per a que 
l’Ajuntament de Torà sigui realment participatiu, insistirem en que s’aprovi 
aquest ROM i es constitueixin els diferents Consells Municipals. 
 

•Aquests Consells Municipals haurien de facilitar la participació d'aquelles 
persones que, sense voler o poder implicar-se en la política municipal, si que 
vulguin participar en algun (o alguns) dels àmbits que les motivi més o les 
afecti més directament (Cultura, Turisme, Agricultura, Medi Ambient, Sanitat, 
Ensenyament, Esports...) 

 
Pel que fa a la informació municipal continuarem defensant la màxima 
transparència i que les diferents persones i entitats del nostre municipi puguin 
accedir a les actes i ordres del dia dels Plens, les Comissions Informatives i les 
Comissions de Govern. 
 
•A mesura que es generalitzi l'ús d'Internet, s'ha de contemplar la utilització d'aquest 

mitjà entre l'Ajuntament i els veïns i veïnes, tant per a fer circular la informació 
municipal amb major fluïdesa com per a agilitzar tràmits administratius.  

 
En un altre àmbit, continuarem oposant-nos a la utilització que es fa dels 
complements salarials per a augmentar, encara més, les diferències entre les persones 
que treballen a l'Ajuntament (funcionariat i personal laboral). Entenem que, en tot 
cas, els complements han de servir per a dignificar els sous més baixos. 

 
Resumint: volem un Ajuntament sense privilegis, on tothom tingui les portes obertes 
de bat a bat per a expressar les seves opinions i demanar explicacions; un Ajuntament 
que sigui la Casa de totes i tots.  
 

PER UN URBANISME AL SERVEI DE LA MAJORIA. 
 

L’urbanisme és un dels àmbits en que els ajuntaments tenen poder municipal real i 
on, per tant, es poden prendre decisions que, ni que no sigui de manera immediata, 
determinen com serà el municipi en el futur, i que poden afavorir una minoria 
privilegiada o beneficiar una àmplia majoria de la ciutadania. 
 



•Així si es continua permetent l’existència d’àmplies zones (oficialment urbanes) 
sense urbanitzar, al bell mig de la Vila, només s’afavoreix l’especulació. En canvi 
si, tal i com defensem nosaltres, en un termini de temps no molt llarg, es 
promogués la urbanització d’aquests espais (i l’Ajuntament té instruments 
convincents per promoure-ho) augmentaria considerablement el nombre de 
parcel·les en venda i, conseqüentment, el preu del sòl disminuiria, afavorint la 
majoria de la població (i, de passada, el sector de la construcció).  

 
•Un altre dels aspectes crucials per al desenvolupament del nostre municipi és el te 

polígon industrial. Continuarem fent el possible per tal d'accelerar aquest tema i, 
al mateix temps, per establir un sistema d'actuació que eviti la concentració del sòl 
industrial resultant en mans d'un únic propietari privat que en pugui controlar el 
preu i/o dificultar la instal·lació d'empreses beneficioses per al desenvolupament de 
l'economia local. 
 

•Continuarem lluitant per la supressió de les barreres arquitectòniques, 
especialment en els espais de titularitat pública. Entenem que, més enllà de les 
obligacions legals, l'eliminació d'obstacles per a les persones que, per motius 
d'edat, malaltia o accident, tenen dificultats de mobilitat és una obligació moral de 
tota institució que es pretengui democràtica, és a dir de la totalitat del poble. 
. 

•Cal establir una disciplina en matèria urbanística igualitària per al conjunt de veïnes 
i veïns, sent igual d'estricte amb tothom a l'hora de fer complir les diferents 
normatives municipals o d'àmbit general, com ara l'obligació de mantenir els 
edificis en bon estat de conservació. 
 

•La senyalització de places, carrers, serveis i edificis públics continua pendent. 
 

•En la urbanització de nous espais cal preveure la creació de zones verdes, i altres 
espais públics, que milloren la imatge de Torà i la qualitat de vida de la gent que hi 
vivim. 
 

•En aquelles obres que afectin un nombre important de veïnes i veïns proposem la 
creació de comissions de seguiment, on les persones afectades hi tinguin veu i vot. 

 
 

PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. 
 

•La existència de sòl industrial a preus assequibles (que pugui competir amb l'oferta 
existent actualment a poblacions properes, i més ben comunicades, com Calaf) ha 
d'anar encaminada a la diversificació del mercat laboral, cercant, preferentment, la 
instal·lació de petites i mitjanes indústries. 
 

•La possibilitat de mantenir i augmentar els serveis ubicats a Torà (esmentada en un 
altre capítol d'aquest programa) es un dels factors determinants per a que el 
comerç de la nostra Vila tingui, o no, una àrea d'influència més enllà del nostre 
municipi. També caldria plantejar la possibilitat de recuperar alguna de les Fires 
que tradicionalment Torà celebrava durant l'any. 
 



•Un punt bàsic per al desenvolupament econòmic és la millora de la qualitat d'alguns 
serveis (com el subministrament elèctric i les telecomunicacions).  
 

•Seria interessant la creació d'un Consell Municipal encarregat de la promoció 
turística del nostre municipi, amb la participació d'aquelles persones vinculades 
professionalment amb aquest sector. No hem d'oblidar que les campanyes que es 
fan des del Consell Comarcal tenen  més en compte les divisions administratives 
que la realitat física i històrica que Torà comparteix amb els municipis veïns i, fins 
i tot, que els propis eixos de comunicació viària.  

 
 

 
•PER UNS SERVEIS PÚBLICS DIGNES. 

 
Fa quatre anys ja dèiem que en un municipi com el nostre, a diferència d’altres on hi 
ha pocs llocs de treball, el principal obstacle per al creixement és el dèficit en 
serveis. Els principals (sanitat, ensenyament primari i secundari) són de titularitat 
autonòmica, altres concessions a empreses privades (transport) i alguns són 
municipals (educació infantil). Amb tot, cal estudiar les diferents possibilitats de 
millora, traslladant-les a les administracions competents. 
 

•Estudiar la viabilitat econòmica d’allargar l’horari de l’Escola d’Educació 
Infantil Municipal “El Jardí”. 

 
•En el supòsit de reobrir-se el debat sobre l’institut de destí dels nois i noies del 

nostre municipi, cal demanar contrapartides davant de qualsevol proposta de 
canvi, com ara l’ampliació de l’àmbit territorial del CEIP Sant Gil en el cas 
hipotètic (i no desitjat) de tancament d’alguna de les escoles rurals dels 
municipis veïns. S'han de reivindicar millores davant l'administració 
autonòmica, tant d'instal·lacions com de dotació de personal. 

 
 
•Plantejar a les empreses concessionàries de transport públic de passatgers la 

possibilitat d’obrir noves línies i d’augmentar la freqüència de pas. 
 
•Lluitar pel manteniment del màxim de serveis sanitaris al Consultori de Torà i 

per la proximitat de la base de transport sanitari. 
 

•Amb l'hipotètic trasllat del Casal d'avis quedaria un espai aprofitable per a una 
petita ampliació de la Residència Geriàtrica. 
 

•Pel que fa al Parc de Bombers, hem defensat, i seguim defensant, la necessitat 
de l'inici immediat de les obres (que impedeixi una “fugida” d'aquest 
equipament) i, d'altra banda, de trobar una sortida negociada al conflicte, que 
permeti compatibilitzar la incorporació de nous voluntaris i voluntàries i la 
reincorporació de l'antic voluntariat. 
 

•Vetllar pel manteniment de les instal·lacions. 
 



Com a norma general caldria plantejar a les diferents administracions un 
reconeixement implícit de l’àrea d’influència de Torà sobre diferents municipis 
de la Vall del Llobregós, pertanyents a diferents comarques administratives, sense 
reobrir estèrils debats sobre límits comarcals però que permetessin la ubicació al 
nostre municipi de diferents serveis d’àmbit supramunicipal.    

 
 

 
PER UN TERRITORI VIU. 

 
La situació de desigualtat existent entre les diferents zones del terme municipal, tant 
demogràfica (amb el 90% de la població concentrada a la vila de Torà i amb una 
tendència al despoblament de tots els altres nuclis), com referents a l’activitat 
econòmica (en tots els petits nuclis de població basada quasi exclusivament en el 
sector agrícola i ramader) fa que les actuacions per a millorar la qualitat de vida de 
veïns i veïnes de l’Aguda, Cellers, Claret, Fontanet, Llanera, Puig-redon, Sant Serni i 
Vallferosa vagin unides, en bona part, a les actuacions que afecten el sector agrari 
(sense oblidar que a la vila de Torà també hi ha pagesos). Algunes actuacions 
concretes que caldria impulsar: 
 

•La portada d’aigua als punts del municipi que encara n’estan mancats; en 
aquest cas cal destacar particularment tota la zona de Cellers. 

 
•A finals del 2002 va aprovar-se la creació d’un Consell Territorial, format per 

representants de tots els nuclis, encarregat de gestionar els camins agrícoles, 
ramaders i forestals i altres infraestructures relacionades amb els nuclis 
agregats i les activitats agrícoles i ramaderes, així com d’òrgan consultiu de 
l’Ajuntament en aquests àmbits. Mig any després encara no s’ha constituït, 
per manca de voluntat de l’equip de govern. Cal posar-lo en funcionament el 
més aviat possible, dotant-lo d'un pressupost que permeti fer les actuacions 
necessàries arreu del terme municipal, i molt especialment aquelles zones que 
històricament han estat més oblidades. 

 
•Promoure activitats complementàries amb l’agricultura i la ramaderia 

existents, que siguin respectuoses amb el medi: turisme rural i/o cultural, 
agricultura i ramaderia biològiques, elaboració de productes artesans, etc... 

 
•Col·laborar en aquelles campanyes que impulsin les organitzacions 

representatives del sector agrari. Fomentar l’associacionisme agrari en totes 
les seves formes (sindicalisme, cooperativisme, ADF, ADV, ADS...). 
 

•En el cas concret de l'ADF, s'hauria d'estudiar si ens sortiria més a compte crear-
ne una d'àmbit municipal (o supramunicipal, per a tota la Vall del Llobregós) 
o continuar depenent de l'ADF de la Segarra (que abasta un territori de 
característiques orogràfiques i forestals majoritàriament diferent al del nostre 
municipi). 

 
•Vetllar perquè, en tot allò que sigui possible, tots els punts del municipi disposin 

de la mateixa qualitat de serveis (tant de titularitat pública com d'empreses 
privades del sector energètic, de telecomunicacions, etc...).  



 
En definitiva, ja ho dèiem el 99, l'Ajuntament ha de tenir present, en totes les seves 
actuacions, que el seu àmbit territorial no s'acaba a la Font de Cal Porta!. 

 
 
 

 
PER LA DEFENSA EL MEDI NATURAL. 

 
La defensa del medi ha de ser un element central i transversal que impregni el 
conjunt de l’activitat municipal de la necessitat d’establir, en tots els àmbits, una 
política respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones. A més cal establir 
un seguit de línies d’actuació: 
 

•La construcció d’una depuradora d’aigües residuals és una assignatura 
pendent. Cal tenir en compte que en els estudis d’impacte dels polígons 
industrials de la Segarra, fets pel Consell Comarcal, ja es parlava de la 
necessitat de construir-ne una a Torà degut a l’existència, aigües avall, del 
PEIN de la Vall del Llobregós. 

 
•Posicionar-nos a favor d’una indústria neta. El nostre municipi necessita 

créixer industrialment; però ha de fer-ho per a que s'hi pugui viure millor i no 
a costa de la qualitat de vida de la gent de Torà. En aquest sentit ens hem 
negat a pronunciar-nos (ni a favor, ni en contra) sobre la suposada instal·lació 
d’una fàbrica de guix al camí de Palouet, perquè en cap moment se’ns ha 
donat la informació que havíem demanat. Entenem que aquest tipus de 
projectes han de ser molt ben explicats al conjunt de la ciutadania per a no 
tenir sorpreses desagradables. 

 
•Establir mesures de protecció paisatgística en aquells espais que tenen una 

personalitat més pronunciada, restaurant els més degradats (com el riu de 
Llanera al seu pas pel nucli urbà de Torà) i conservant aquells que encara es 
mantenen en un relatiu bon estat. 

 
•Continuar a l’aguait davant la creixent amenaça que suposa per a les comarques 

rurals la utilització del nostre territori com a destí d’aquelles activitats que les 
grans concentracions urbanes, industrials i turístiques es treuen de sobre: 
abocadors de residus, indústries contaminants i/o perilloses, etc... 

 
Un aspecte transversal que cal treballar més és la conscienciació de la població,  
en especial la infantil, respecte a la necessitat de preservar el nostre entorn 
natural. 

 
 
 
 

LA CULTURA; 
 EINA D'INTEGRACIÓ,CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT. 



 
•Una de les mancances que te Torà, i més si ho comparem amb la majoria de pobles 

veïns (Biosca, Ivorra, Ardèvol, l'Hostal Nou...), és la inexistència d'un local 
polivalent on es puguin organitzar activitats culturals, lúdiques i festives. Els 
darrers anys s'han dut a terme diferents actuacions en diferents espais (Cal 
Clarenes, Convent) de manera que s'han invertit bastants diners per a tenir diversos 
“mitjos” locals, sense tenir-ne cap de polivalent. Creiem que, a partir d'ara i mentre 
duri aquesta mancança, s'han de concentrar les inversions d'aquest tipus en un únic 
espai.  
 

•En la restauració del patrimoni històric entenem que cal prioritzar la consolidació 
d'aquells béns que es trobin en una situació de perill més imminent, començant per 
la Torre de Vallferosa (en tant que edifici més destacat); en alguns casos, com per 
exemple el conjunt de l'església i castell de Llanera caldria una actuació d'urgència 
per evitar l'enderroc definitiu dels elements que encara es conserven. També 
caldria estudiar la possibilitat d'organitzar, durant l'estiu, camps de treball en 
diferents jaciments arqueològics. 
 

•Donar la màxima difusió possible a totes les festes populars del municipi 
(començant per les Festes Majors i la festa del Brut i la Bruta). En el cas de la 
Festa Major de Torà s'hauria de crear una Comissió de Festes (plural i 
intergeneracional) per a garantir una programació el més diversa possible. 
 

•Des de l'administració local s'ha de donar suport a les diferents associacions 
culturals, respectant la plena independència d'aquestes entitats. Aquest suport pot 
ser en forma de subvencions puntuals, convenis de col·laboració, cessió 
d'infrastructures ... 
 

•Dins de l'associacionisme, apostem pel trasllat del Casal d'Avis al centre de la 
població que, a més d'una major comoditat per als seus usuaris i usuàries habituals, 
faciliti la difusió de les seves activitats, augmentant-ne la participació, i fomenti el 
diàleg intergeneracional. 
 

•L'Ajuntament ha de fomentar la plena normalització lingüística, en tots els àmbits 
on pugui influir, i col·laborar amb aquelles entitats que treballen amb aquest 
objectiu. 
 

• En el mateix sentit, però anant més enllà, cal prioritzar la integració lingüística, 
cultural i social de totes les persones que, procedents d'altres països, venen a viure 
als nostres pobles, tractant d'evitar al màxim la creació de guetos i de situacions de 
discriminació. L'objectiu a de ser la integració lliure, natural i al 100% de la 
població nouvinguda; aquesta integració ha d'incloure assumir valors 
fonamentals de la nostra societat com la laïcitat, l'escolarització o la igualtat de 
gènere.  
 
  

 
 



PER UN JOVENT PARTICIPATIU. 
 

Fa quatre anys proposàvem la creació d'un Casal de Joves, autogestionat pel jovent, 
que servís com a lloc de trobada, de lleure, per a organitzar-hi activitats, etc... i, al 
mateix temps, com a Centre d'informació juvenil on, des de l'administració, es faci 
arribar al jovent tot tipus d'informació referent a treball, ensenyament, lleure, 
habitatge, salud, sexualitat, etc... De moment, i com que s'atansen eleccions, el Casal 
ja s'ha inaugurat; ara només falta acabar les obres i omplir-lo de contingut! 
 
•S'ha de promoure l'associacionisme i l'autoorganització juvenil, partint de la base 

de la pluralitat de sectors joves al si de la nostra societat.  
  

•Cal lluitar, mitjançant l'educació i la conscienciació, contra l'extensió entre els i les 
joves d'ideologies i actituds intolerants i totalitàries com el racisme, el feixisme, 
l'homofòbia, el sexisme, la xenofòbia, etc... 
 

•Continuem apostant per la implicació de la gent jove en els temes que ens afecten a 
tots i totes, i molt especialment en la política municipal. Voler marginar el jovent 
d'aquells temes que no es consideren estrictament juvenils és fomentar allò que tan 
sovint (i tan gratuïtament) s'afirma: que “els joves passen de tot”. 

 
A més, cal tenir sempre present que molts dels problemes de la joventut no són 
específics d'aquest tram d'edat sinó que són els mateixos que pateix la gent de més 
edat (com ara el preu de l'habitatge), agreujats per un menor poder adquisitiu i una 
major inseguretat laboral. Cal, doncs, tenir present les necessitats dels i les joves en 
les actuacions que es duguin a terme des de la resta d'àrees de l'Ajuntament. 

 
PER UN MUNICIPI SOLIDARI. 

 
Des de l'Ajuntament s'ha de donar suport a aquelles entitats que lluiten contra la 
pobresa, la marginació, la fam, l'analfabetisme i en defensa dels drets humans i, en 
general, d'una societat més justa. També s'ha de donar suport a les diferents 
campanyes que es duguin a terme en solidaritat amb els diferents països que, arreu del 
món, són víctimes de les guerres, l'imperialisme, la fam, els desastres naturals... i amb 
els pobles que lluiten per la seva llibertat. 
 
Igualment serem solidàries i solidaris amb aquelles persones que, degut a la creixent 
retallada de llibertats democràtiques, són víctimes de la repressió d'un Estat que 
criminalitza la dissidència.  
 
 

 
 

PER UN ESPORT A L'ABAST DE TOTHOM. 
 
Més enllà de grans instal·lacions esportives de nova creació, entenem que Torà 
necessita una millora d'algunes de les parts més malmeses de les principals 
infrastructures existents (poliesportiu, piscines, camp de futbol...) i petites millores en 
les instal·lacions menors. A més cal: 
 



•Promoure una major utilització dels equipaments existents. El campionat de futbol 
sala que s'organitza a l'estiu és un exemple a imitar. Per una major utilització del 
poliesportiu s'hauria de solucionar la mancança indicada anteriorment (inexistència 
d'un local polivalent) que provoca llargs períodes d'inutilització del pavelló per a la 
pràctica esportiva. 
 

•Promoure l'esport escolar i de base. 
 

•Donar suport als clubs esportius existents. 
 
Entenem que des de l'Ajuntament no s'han de promoure aquells esports que pel seu 
cost elevat no puguin ser accessibles a la pràctica totalitat de la població, ni aquells 
que siguin agressius amb el medi ambient. 
 
En un altre ordre de coses, des de l'administració local s'ha de donar suport a la 
creació i al reconeixement internacional de les seleccions nacionals catalanes. 
 
 

 
 
 

UNA CANDIDATURA OBERTA A LA COL·LABORACIÓ, SENSE 
DEPENDÈNCIES DE CAP TIPUS. 

 
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Torà no té cap dependència de cap 
partit polític i, per tant, no ha de seguir estúpides disciplines de partit, que sovint van 
en detriment del propi municipi. L'únic vincle organitzatiu de la nostra candidatura  el 
tenim amb altres col·lectius que, amb el nom de CUP o amb altres noms, treballen en 
l'àmbit de la política municipal des de plantejaments independentistes i d'esquerres. 
Aquestes candidatures, de diferents comarques del país, integren, en pla d'igualtat, 
l'Assemblea Municipal de l'Esquerra Independentista, òrgan de coordinació, debat, 
ajuda mútua i intercanvi d'experiències. 
 
Aquesta independència respecte als diferents partits polítics no és cap obstacle, sinó 
més aviat el contrari, per a mantenir relacions estables amb diferents grups polítics,  
amb candidatures independents (especialment dels municipis i les comarques veïnes), 
així com amb entitats i associacions que treballen en diferents àmbits sectorials i, 
naturalment, amb totes les institucions governades pels diferents partits democràtics. 
 
Referent a l'associacionisme municipalista de caire més institucional, creiem que des 
dels ajuntaments s'ha d'intentar superar la tradicional divisió entre les diferents 
associacions de municipis d'àmbit autonòmic (ACM i FMC),  i potenciar i donar 
contingut polític a l'Assemblea de Regidors dels Països Catalans, per damunt 
d'interessos  partidistes, com a institució política unitària d'àmbit nacional. 
 

 
   

 
 



 
 

 
 
 
 
 


