
PRESENTACIÓ 
 
 
 
VEÏNS I VEÏNES DEL MUNICIPI DE TORÀ: 
 
 
Davant la convocatòria d'Eleccions Municipals del 
proper diumenge 25 de maig, un grup d'homes i 
dones del municipi de Torà, hem constituït una 
Agrupació d'Electors per tal de poder concórrer a 
dites eleccions, mitjançant la presentació d'una 
candidatura totalment independent amb el nom 
d'"INDEPENDENTS PER TORÀ". 
 
La llavor d'aquesta candidatura es va sembrar fa 
pocs mesos, quan alguns homes i dones, que en el 
període 1979-1999 havien ocupat càrrecs electes a 
l'Ajuntament de Torà, ens van fer veure que el 
balanç de l'actuació del govern municipal ens els 
darrers quatre anys (1999-2003), presentava uns 
resultats clarament insatisfactoris que feien 
necessari un canvi, tal i com expliquem a 
continuació -amb més detall- al nostre PROGRAMA.  

 
Posteriorment es va evidenciar que aquest canvi no 
vindria de dins del mateix partit del govern 
municipal, ja que el seu "comitè local" finalment 
va nomenar, com a candidats a alcaldessa i tinent 
d'alcalde, les dues mateixes persones que han 
ocupat aquests càrrecs els darrers quatre anys, 
atès que dintre el partit "no tenien ningú més" 
disposat a exercir-los. 
 
És en aquest context que neix la candidatura 
"INDEPENDENTS PER TORÀ" integrada per persones 
independents, honrades, senzilles, responsables, 
amb vocació de servei, preocupades pel present i 
futur del nostre municipi, i que creiem que som LA 
MILLOR ALTERNATIVA DE GOVERN per l'Ajuntament de 
Torà, per la qual cosa us demanem el vostre VOT. 
 



PROGRAMA ELECTORAL 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
__________________________________________________ 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" us presentem algunes 
propostes d'actuació que pensem fer realitat des 
del nostre Ajuntament. 
 
A més d'aquestes propostes, ben segur en sortiran 
d'altres ja que també demanarem i defensarem tot 
allò que sigui bo pel municipi i la seva gent. 
 
Comprovareu que alguns dels següents apartats 
també inclouen algunes referències crítiques amb 
determinades actuacions o omissions de l'equip 
municipal 1999-2003. 
 
Contrariament al que hom pugui pensar, aquestes 
referències són necessàries per tal de fer palès 
les diferències entre els "INDEPENDENTS PER TORÀ" 
i les altres candidatures que també concorren a 
les properes eleccions municipals. Són també 
legítimes ja que les mateixes persones que les 
encapçalen opten ara a la reelecció i per tant, 
tindran l'oportunitat de defensar-se  durant la 
campanya electoral, si ho consideren convenient. 
 
Per altra banda, veureu que es tracta de crítica 
constructiva ja que, en cada cas, també hi figura 
la nostra proposta d'actuació alternativa i la 
forma de tot plegat si és contundent és també 
educada. 
 
Volem dir-vos també que els "INDEPENDENTS PER 
TORÀ" estem a partir d'ara a la vostra disposició 
per si desitgeu fer-nos arribar qualsevol 
suggeriment, pregunta, queixa, aclariment, etc. 
relatiu a algun assumpte municipal. Podeu fer-ho 
personalment, contactant amb algun dels nostres 
candidats, per telèfon o per correu electrònic. 



PER UN GOVERN MUNICIPAL PARTICIPATIU I TRANSPARENT  
__________________________________________________ 
 
El sistema de govern municipal en la legislatura 
1999-2003 s'ha caracteritzat per unes excessives 
atribucions de l'alcaldessa en la presa de 
decisions, massa sovint secundades només pel  
tinent d'alcalde.  És per això que la majoria de 
coses s'han aprovat inicialment mitjançant la 
fòrmula legal però unipersonal del decret 
d'alcaldia, enlloc de fer ús d'òrgans de decisió 
col·legiada com són el Ple i la Comissió de 
Govern. 
 
Entre altres coses, els pagaments de les despeses 
municipals s'han aprovat inicialment per decret 
d'alcaldia, la qual cosa ha dificultat molt als 
regidors -especialment als de l'oposició- el 
control de com i en què s'han gastat els diners 
públics, ja que quan posteriorment es dóna compte 
dels mateixos al Ple, només hi apareix la relació 
resumida i el seu import global, i sovint els 
pagaments ja s'han fet efectius. 
 
Aquest procediment ha permès a l'alcaldessa 
disposar despeses i aprovar el seu corresponent 
pagament sense el coneixement previ i el seguiment 
per part dels regidors. Tot i que és legal i 
resulta útil a l'alcaldia, especialment quan 
aquesta té coses per amagar, no és gens 
transparent ni participatiu. 
 
Un exemple pràctic del que ha passat amb els 
decrets d'alcaldia és el següent: 
L'alcaldessa va aprovar mitjançant un d'aquests 
decrets la concessió d'una subvenció de 250.000 
pessetes a la productora d'una pel·lícula de 
cinema, amb el compromís de que hi sortiria alguna 
cosa de Torà. Quan posteriorment aquest decret va 
ser presentat al Ple per a la seva ratificació, la 
majoria de regidors no van estar d'acord amb la 
mateixa i van votar-hi en contra, però malgrat 
això no va servir de res ja que el seu pagament ja 
s'havia fet efectiu. 



Per acabar-ho d'adobar  encara avui -passats tres 
anys- no ens consta que s'hagi fet aquesta 
pel·lícula. 
 
Si aquest afer de la pel·lícula s'hagués debatut 
inicialment en un Ple, aquests diners s'haurien 
pogut invertir en alguna cosa necessària enlloc de 
llençar-los. 
 
Tot i que els "INDEPENDENTS PER TORÀ" tenim un 
sentit de la responsabilitat molt més gran del que 
ha demostrat tenir l'alcaldessa, i que per tant 
mai hauríem fet una cosa com aquesta, creiem que 
les decisions municipals sempre seran més 
encertades, acceptades i transparents si les prèn 
un equip de persones, enlloc de fer-ho una sola. 
 
Per tant, volem reduïr a la mínima expressió els 
decrets d'alcaldia que només utilitzarem en cas 
d'urgència, quan una decisió s'hagi de prendre i    
legalment no doni temps material per convocar i 
reunir la Comissió de Govern o el Ple. 
 
Fins i tot, volem complementar l'organització 
municipal amb comissions d'estudi, informe o 
consulta, i amb altres òrgans de participació 
ciutadana, i això es farà demanant l'opinió de les 
associacions, clubs, juntes, comissions, etc, ja 
existents i respectant la seva necessària 
independència i autonomia, ja que l'objectiu no és 
altre que tirar endavant entre tots el nostre 
municipi. 
 
A més, per fomentar i facilitar la participació 
dels veïns i veïnes en els diferents assumptes 
municipals se'ls hi donarà veu als Plens 
ordinaris, per tal de que puguin opinar i formular 
precs i preguntes. 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" volem canviar la dita 
de "l'Ajuntament són dos" per "l'Ajuntament som 
tots" 
 
 



PER UNA BONA ADMINISTRACIÓ DELS DINERS PÚBLICS 
__________________________________________________ 
 
Tenim moltes informacions precises que ens 
indiquen clarament que la situació econòmica de 
l'Ajuntament de Torà és molt delicada, fruit de la 
mala gestió i la despesa incontrolada dels seus 
responsables actuals. 
 
No concretarem les dades de que disposem per no 
revelar les fonts d'informació, però hem de dir 
que hi ha factures, subvencions i altres despeses 
pendents de pagament des de fa massa temps. 
 
A més, hi ha subvencions que l'Ajuntament ja ha 
cobrat, que anaven destinades a actuacions 
concretes, que en tot o en part no s'han gastat en 
aquestes sinó que s'han invertit per tapar altres 
forats de les finances municipals. 
 
Els darrers mesos les actuacions i despeses fetes 
amb motius clarament electoralistes, les 
inauguracions fantasma i els seus respectius 
"refrigeris", no faran res més què agreujar la 
situació econòmica municipal. 
 
Davant d'aquesta herència negativa que rebrem de 
l'equip municipal anterior, els "INDEPENDENTS PER 
TORÀ" ens proposem quantificar i pagar els deutes 
municipals i racionalitzar-ne les despeses, amb 
una reducció de les partides que ara es destinen a 
telefonia mòbil, despeses de viatge, despeses de 
restaurant, despeses de protocol i altres. 
   
 
TREBALLAR PER TORÀ I ATENDRE A LA SEVA GENT 
__________________________________________________ 
 
L'alcaldessa ha invertit bona part del temps 
d'aquesta legislatura en la seva promoció 
personal, voltant i donant-se a conèixer per tot 
Catalunya i també per l'estranger, acudint a molts 
actes i llocs sense haver estat convidada, 
intentant enlluernar els seus superiors polítics 



comarcals, provincials i nacionals, amb 
l'esperança de que algun d'ells  la col·locaria en 
alguna dependència oficial. 
 
Mentrestant, la gestió municipal ha quedat en 
segon terme, sovint encallada i no s'han atès els 
ciutadans i ciutadanes. Algunes persones han hagut 
d'esperar mesos abans de ser rebudes a 
l'Ajuntament, ja que sempre els deien que "estan 
reunïts i avui no us poden atendre", per donar-se 
importància, simular un excès de feina o bé perquè 
no savien que dir. 
 
El més greu és que algunes d'aquestes persones 
acudien a l'Ajuntament per parlar de temes 
d'interès general municipal i no d'assumptes 
particulars que -per altra banda- també s'han 
d'atendre. 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" ens concentrarem en 
treballar pel nostre municipi i en atendre la seva 
gent. Ja sabem que això comportarà també fer molta 
feina i visites fora de Torà, però ens estalviarem 
les de promoció personal ja que no aspirem a que 
ens col·loquin enlloc. 
 
 
INFORMAR, SABER ESCOLTAR I DESPRÉS ACTUAR 
__________________________________________________ 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" creiem que quan 
l'Ajuntament es proposa realitzar una obra o 
actuació primer s'ha de informar als veïns, veïnes 
i entitats afectades perquè puguin manifestar la 
seva opinió, s'ha de saber escoltar i contrastar 
aquestes opinions, i finalment -si s'escau- ja 
s'iniciaran els tràmits legalment establerts per 
tirar endavant l'actuació. 
 
El fins ara equip de govern municipal no ha volgut 
o no ha sabut fer les coses d'aquesta manera i 
sovint ha iniciat actuacions mig d'amagat que quan 
han transcendit han generat desconfiança i rebuig. 
 



Citarem tres exemples que il·lustren molt bé el 
que volem dir: 
 
La construcció dels vestuaris i serveis del 
Convent de Sant Antoni de Pàdua es va fer adossada 
a l'exterior de l'edifici i sense vestir-ho amb 
pedra, passant totalment de l'opinió de 
l'Associació del Patrimoni Artístic i Cultural que 
gestiona aquell local i que demanava que es fessin 
a l'interior o bé a l'exterior però amb pedra. En 
aquest cas resulta evident que l'equip de govern 
municipal va actuar així per desdeny i no per 
manca de pressupost ja que -a continuació- sí que 
vàren construir amb pedra la part del davant de la 
façana del mateix edifici, intentant tapar el nyap 
que havien fet al costat. Però llavors en van fer 
un altre en alinear malament la paret de tanca. 
   
Les obres d'urbanització dels carrers Ilergets, 
Clot, prolongació Ilergets i Orient, les va 
aprovar l'Ajuntament inicialment i els veïns i 
veïnes no en savien res, malgrat que en aquest cas 
eren ells qui ho havien de pagar per contribucions 
especials. Posteriorment es va haver de donar 
informació i llavors -curiosament- el pressupost 
inicial va quedar reduit a la meitat. 
 
Tres quarts del mateix va passar amb projecte de 
nou pont de les Merites. "L'Ajuntament són dos" 
volia fer aquesta obra per decret sense comptar ni 
amb els altres regidors i regidores ni amb els 
veïns/veïnes afectats/afectades, sense projecte, 
sense informaciò pública, i sense estudiar altres 
alternatives possibles amb menys impacte ambiental 
i visual. Afortunadament la mobilització d'algunes 
persones va aconseguir aturar aquest disbarat. 
 
 
ELS "INDEPENDENTS PER TORÀ" DINAREM A CASA 
__________________________________________________ 
 
Aquesta darrera legislatura l'alcaldessa i el 
tinent d'alcalde s'han posat com a norma dinar 
fora del municipi, en restaurants d'Ardèvol, 



Castellfollit, Els Prats de Rei, Sant Ramon, 
Ponts, Hostal Nou, etc. Tots els indicis ens fan 
suposar que aquests dinars s'han acabat pagant amb 
diners públics i creiem també que la majoria 
d'ells no estan justificats. 
 
En qualsevol cas hem de dir que els "INDEPENDENTS 
PER TORÀ" habitualment continuarem dinant a casa 
com fins ara, i quan s'hagi de fer un dinar o 
sopar de treball, serà degudament justificat i 
documentat, i es farà com a norma en restaurants 
del municipi, ja que no tenim ni tindrem res per 
amagar. 
 
Els principis de justificació, proporcionalitat i 
transparència s'aplicaran també a qualsevol tipus 
de dieta que es produeixi amb motiu dels viatges 
de treball fora de Torà. 
 
 
SENYALITZACIÓ DE CARRERS, PLACES, SERVEIS I ALTRES 
__________________________________________________ 
 
S'han de colocar els rètols corresponents als noms 
dels carrers i places de la vila, els que 
senyalitzin la situació dels diferents serveis i 
equipaments públics, i també indicadors per anar 
des de Torà fins els diferents nuclis de població 
del municipi. 
 
Com que val més diners dels que sembla, és un tema 
que l'Ajuntament ha anat posposant des de fa molts 
anys i ara ja no pot esperar més.  Almenys s'ha de 
començar ja que s'haurà de fer en varies fases. 
 
 
FAREM REALITAT EL NOU POLIGON INDUSTRIAL 
__________________________________________________ 
 
L'equip de govern municipal s'ha passat la 
legislatura marejant la perdiu amb aquest tema 
però no ha sigut capaç de portar-lo a la pràctica. 
Enlloc de fer primer les negociacions i els 
tràmits necessaris per tirar endavant aquest 



projecte amb eficàcia, només s'han omplert la boca 
parlant de les instal·lacions que hi volien 
ubicar: fàbrica de "guix", parc de bombers, 
bàscula municipal, etc. 
 
Amb aquest plantejament de colocar el carro davant 
les mules, el resultat ha sigut que el poligon no 
s'ha fet, tot desaprofitant uns anys d'una certa 
bonança econòmica que -sens dubte- hauria afavorit 
l'ubicació d'empreses en el mateix. 
 
La incapacitat de "l'Ajuntament són dos" ha sigut 
tan manifesta que l'empresa LEDS, interessada en 
ampliar les seves instal·lacions a Torà, ha hagut 
d'agafar les regnes del projecte del poligon, 
negociar amb els propietaris/propietàries dels 
terrenys, negociar amb Urbanisme, etc, per tal de 
donar-los-hi tot fet i amanit.  
 
Sembla que l'acord de compra-venda, la normativa 
urbanística i l'interès general conflueixen a la 
zona de la carretera de Palouet per ubicar-hi 
aquest nou poligon industrial. 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" ens posarem a 
treballar de seguida en aquest projecte, per tal 
de fer tots els tràmits sense més demora i fer-lo 
una realitat el més aviat possible.  
 
 
CAL VIGILAR DE PROP EL SERVEI SANITARI 
__________________________________________________ 
 
En el camp de la Sanitat hem d'estar molt atents 
doncs sembla que alguns del serveis que tenim ens 
els volen retallar, quan nosaltres el que volem és 
que ens els augmentin. 
 
El servei urgent d'ambulància ens el presten des 
d'Igualada i ens queda massa lluny. S'hauria de 
fer des de Calaf. 
 
Ens informarem bé de tot plegat i ens hi posarem a 
treballar. 



PROU REBAIXES A L'ENSENYAMENT 
__________________________________________________ 
 
En l'àmbit educatiu sovint hi bufen vents de 
rebaixes i per tant caldrà seguir de prop el tema, 
estar previnguts i treballar colze a colze amb 
l'Associaciò de Mares i Pares d'Alumnes del 
col·legi, i participar més activament en el 
Consell Escolar. 
 
Caldrà recordar al Departament d'Ensenyament les 
promeses de realització d'obres de millora a la 
nostra escola. 
 
 
CAL APROFITAR I MILLORAR LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
__________________________________________________ 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" creiem que ha arribat 
l'hora de plantejar-se que el pavelló poliesportiu 
ha de servir exclusivament per a la pràctica dels 
esports, per la qual cosa -a mig termini- s'haurà 
de traslladar les festes i altres actes a un altre 
local previst a l'efecte. 
 
Tirarem endavant la construcció dels nous 
vestuaris i serveis del camp de futbol i 
arranjament d'altres desperfectes. 
 
També farem possible la construcció d'una caseta 
més gran per el club de bitlles. 
 
Col·laborarem amb els clubs en millorar i 
potenciar la pràctica dels esports. 
 
 
AMB LA CULTURA EN UN SENTIT AMPLI 
__________________________________________________ 
 
L'Ajuntament ha rebut en els darrers anys diverses 
subvencions de l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
destinades a obres de restauració de la torre de 
Vallferosa, i a més, hi ha una partida reservada 



al mateix efecte a la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat. Per tant, els 
"INDEPENDENTS PER TORA" executarem aquestes obres, 
que fins ara no s'han fet per deixadesa de l'equip 
de govern municipal. 
 
Caldrà també  fer les obres que resten pendents 
per  acabar de transformar l'antiga casa Gegó en  
museu municipal. 
 
Tot això ho farem en estreta col·laboració amb 
l'Associació del Patrimoni Artístic i Cultural, 
tot vetllant per la conservació del nostre 
patrimoni històric i cultural, que tambe cal donar 
a conèixer. 
 
Ens plantegem també la construcció i/o habilitació 
d'un local cultural polivalent, capaç d'acollir 
totes les festes, els balls i tota mena d'actes 
culturals i socials. 
 
Des de l'Ajuntament, col·laborarem estretament amb 
les totes les comissions i entitats que, al llarg 
de l'any organitzen festes populars i/o actes 
culturals, tot respectant la seva independència i 
autonomia. 
 
 
PENSEM TAMBÉ EN LA GENT GRAN 
__________________________________________________ 
 
La Gent Gran tindrà el nostre clar suport, per tal 
de traslladar el seu actual Casal, de la mini-
residència a un altre emplaçament més cèntric i 
ben situat per a les seves activitats. 
 
Una vegada fet això, es podrà fer una primera 
ampliació de la mini-residència de la Gent Gran 
aprofitant  l'espai que deixarà lliure el Casal de 
la Gent Gran. 
 
Més endavant, caldrà fer una segona ampliació de 
la mini-residència, que ens permeti augmentar més 



les places disponibles, per tal d'assolir 
l'equilibri pressupostari. 
 
 
NO VOLEM ENGANYAR ELS JOVES NI A NINGÚ 
__________________________________________________ 
 
Amb finalitats electoralistes, a corre-cuita i 
mitjançant decret d'alcaldia, darrerament s'han 
fet i inaugurat unes obres inacabades als baixos 
de Cal Clarenes. 
 
Nosaltres hauríem fet primer la teulada i els 
tancaments, que no s'han fet i ara quan plou hi 
entra aigua i es pot mullar l'obra nova i el 
mobiliari, que no sabem que hi fa tret d'acumular 
pols. Tot plegat una altre bunyol i ensarronada de 
l'alcaldessa que haurem d'arreglar els 
"INDEPENDENTS PER TORÀ", tot i que no sabem si hi 
ha pressupost per continuar aquesta obra. 
 
 
PENSEM TAMBÉ EN ELS MÉS PETITS 
__________________________________________________ 
 
Cal una remodelació i millora del parc municipal 
que contempli -entre altres- la substitució 
d'aquells aparells de joc que són perillosos pels 
més petits i els que han quedat obsolets. 
 
Posarem atenció en millorar l'equipament del 
servei municipal de guarderia. 
 
 
BOMBERS VOLUNTARIS I PARC DE BOMBERS VOLUNTARIS 
__________________________________________________ 
 
L'alcaldessa amb aquest tema s'ha cobert de 
glòria, tractant d'amagar la seva baixesa i 
incompetència i enganyant tothom. 
 
En secret i sense cap remordiment, va pactar amb 
en Pomés la revocació de tots els antics bombers 
voluntaris a canvi de la construcció d'un gran 



parc de bombers, segons ella de 200 milions de 
pessetes. L'obra no es va ni començar perquè va 
perdre el temps canviant-la tres vegades 
d'ubicació, tot cercant aspirants per ser nous 
bombers voluntaris. Finalment, quan va tenir el 
terreny i el projecte, en Pomés ja no hi era, el 
pressupost pel  parc s'havia encongit, els antics 
bombers havien sigut readmesos i els aspirants 
encara no havien estat nomenats bombers 
voluntaris, tot i l'esforç fet en el curs de 
formació.  
 
A més, seguint la seva norma, l'alcaldessa no ha 
volgut comptar mai amb la opinió ni 
l'assessorament dels bombers voluntaris, ni dels 
antics ni dels nous, i ara s'ha trobat també amb 
que els bombers no volen el parc al polígon 
industrial l'Aguda. 
 
Tot plegat un bon embolic que els "INDEPENDENTS 
PER TORÀ" ens tocarà solucionar. 
 
Donem el nostre suport a tot el col·lectiu de 
bombers voluntaris de Torà, antics i nous, i 
acordarem amb ells la millor forma de restablir el 
servei permanent des del parc de Torà, el més 
aviat possible. 
 
També estudiarem i acordarem amb ells la millor 
ubicació possible per el nou parc de bombers per 
tal de procedir a la seva construcció. 
 
Recordarem i si cal exigirem al Departament 
d'Interior el compliment dels seus compromisos 
anteriors en la construcció del parc de bombers, 
el seu equipament i el nomenament com a bombers 
voluntaris dels aspirants (nous). 
 
 
 
 
 
 
 



RESPECTEM EL MEDI AMBIENT 
__________________________________________________ 
 
Caldrà fer obres en col·lectors d'aigües residuals 
per conduir-les fins el lloc on s'haurà de 
contruir la corresponent estació depuradora. 
 
A més, cal vetllar per la conservació del medi 
natural, vigilar els abocaments i no permetre la 
ubicació en el nostre municipi de plantes de 
tractament i/o abocadors de residus vinguts de 
fora. 
 
Volem controlar la regeneració natural de les 
zones forestals cremades i sol·licitar la seva 
repoblació si s'escau. 
 
 
NO OBLIDEM ELS NUCLIS AGREGATS, LES MASIES NI ELS 
PAGESOS 
__________________________________________________ 
 
Cal conservar i millorar els camins rurals amb 
especial atenció a aquells que ens porten als 
nuclis o masies habitades. 
 
Continuarem les obres d'arranjament dels espais 
públics dels nuclis agregats. 
 
Col·laborarem amb l'Agrupació de Defensa Forestal 
en la conservació i millora dels altres camins 
rurals i forestals, dels punts d'aigua per cas de 
foc i de la xarxa de radiocomunicacions. 
 
Cal acabar la segona fase de l'abastament d'aigua 
a les masies de Vallferosa i iniciar la portada 
d'aigües a la Vall de Cellers. 
 
Completarem l'electrificació de la zona rural i 
procurarem que els seus habitants disposin també 
dels serveis del municipi.  
 



Defensarem l'agricultura i la ramaderia com a 
activitats econòmiques que contribueixen a evitar 
el despoblament rural. 
 
 
CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL I CASAL PARROQUIAL 
__________________________________________________ 
 
S'haurà de negociar amb el "Ministerio del 
Interior" per tal d'adquirir l'antiga caserna de 
la Guàrdia Civil, i amb el Bisbat de Solsona per 
l'antic Casal Parroquial (Cinema Glòria). 
 
Caldrà però trobar línies de subvenció que puguin 
destinar-se a l'adquisició i/o remodelació 
d'aquets edificis, la qual cosa pot comportar 
haver-los de destinar a finalitats ja fixades per 
dites subvencions i per tant de moment no podem 
afirmar quin ús els hi donarem. 
 
 
NOVES TECNOLOGIES A L'ABAST DE TOTHOM 
__________________________________________________ 
 
Vetllarem per tal de que els operadors de sistemes 
de telecomunicació i noves tecnologies estableixin 
també en el nostre municipi les infraestructures 
necessàries per donar servei tant a la zona urbana 
com a la zona rural. 
 
Cal que tecnologies com ADSL, UMTS, LMDS, i la 
televisió i ràdio digitals arribin també al nostre 
municipi.  
 
Això es pot fer pressionant i negociant amb els 
diferents operadors, quan sol·liciten llicències o 
permisos, que ara s'atorguen alegrement per decret 
d'alcaldia. 
 
Es promourà també l'arribada del senyal de Lleida 
Televisió (Flaix TV). 
 
 
 



CAL POTENCIAR EL COMERÇ I EL TURISME 
__________________________________________________ 
 
S'estudiaran amb la Junta de Comerç les mesures 
que es poden adoptar per potenciar el comerç 
local, el mercat setmanal i la fira del divendres 
sant. 
 
Tenim ja diversos establiments que es dediquen a 
l'hostaleria i/o a la restauració al nostre 
municipi, tenim també un patrimoni històric i 
artístic molt complet i  malgrat tot, encara ens 
queda un patrimoni natural important. Tot això, si 
ho sabem complementar amb algun altre ingredient 
més, constitueix un bon atractiu turístic que tots 
plegats hem de donar a conèixer. 
 
 
OBRES BEN FETES I UN URBANISME ORDENAT 
__________________________________________________ 
 
Els "INDEPENDENTS PER TORÀ" volem que les obres 
municipals es facin ben fetes. Per això s'han de 
controlar i seleccionar els projectes tècnics i 
les empreses adjudicatàries. 
 
Una obra que requereix  molt treball amb  pedra 
com és la del carrer Nou i les places del Pati i 
Vila-vella, l'hauria d'haver fet una empresa que 
treballi bé amb  pedra, ni que ens faci esperar 
més temps per començar l'obra. Enlloc d'això, es 
va preferir una empresa constructora normaleta  
però que començaria les obres abans de les 
eleccions. 
 
Per altra banda, l'Ajuntament ha de vigilar també 
que les obres que fan els particulars s'ajustin a 
les normes de planejament urbanístic i no fer-ne 
una aplicació diferent en funció de quin 
particular, quin arquitecte o quina empresa faci 
l'obra. 
 



Es faran obres d'urbanització i de manteniment en 
les places i carrers de la vila, d'acord amb els 
veïns i veïnes i l'interès general. 


