ACTA DEL GRUP D’IMPULS LÍNIA 3 TERRITORI, CULTURA I PATRIMONI DEL PLA ESTRATÈGIC
TERRITORIAL DE LES GARRIGUES 2015‐2025

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Data: 31 de gener de 2017
Horari: de 12.30 h a 14.30 h
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal
Núm. d’acta: 2

HI ASSISTEIXEN:
Antoni Villas i Miranda, president del Consell
Jordi Sarlé, vicepresident del Consell
Isidre Pinyol, tècnic de Cultura del Consell
Ivan Egea, AODL del Consell
Ester Rué, tècnica de Turisme del Consell i secretària del Grup d’Impuls
Anna Torres, representant del conjunt rupestre del Cogul i del Centre d’Estudis de les
Garrigues
Ramon Queralt, ambientòleg de l’empresa la Llena
Ramon M. Arbós, alcalde de Tarrés, historiador i activista cultural

S’HA EXCUSAT D’ASSISTIR‐HI:
Anton Bundó, president de l’Associació Foment del Turisme de les Garrigues

NO HI ASSISTEIXEN:
Sílvia Pallejà
Ariadna Boixader

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoració de la documentació entregada sobre els projectes 12 i 13.
Proposta de bones pràctiques sobre embelliment dels pobles.
Documentació del Centre d’Estudis de les Garrigues sobre protecció dels nuclis antics
dels municipis.
5. Valoració d’altres exemples: Parlapallarés.cat i Treballar escoles pel concepte
autoestima.
6. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La secretària llegeix l’acta anterior i el Grup l’aprova.
El senyor Isidre Pinyol explica en què consistirà el Grup d’Impuls per als qui no havien assistit a
l’anterior reunió. Explica que la línia 3 inclou dos projectes: el Projecte orgullosos de les
Garrigues (P.12), i el Projecte de valorització del patrimoni i la cultura de les Garrigues (P.13), i
que aquests projectes inclouen diferents accions. També explica que la funció del grup
d’impuls és informar, opinar, aportar idees... També comenta que l’anterior reunió es va
acordar de començar pel projecte d’embellir els pobles.
El senyor Ramon Maria Arbós comenta que hi havia un projecte de pobles amb encant.
La senyora Ester Rué explica que s’havia parat un temps, perquè hi havia molts pobles que en
volien formar part i costava ser objectius en el moment de la seva elecció. Comenta que mirarà
com està aquest tema.
El senyor Ramon Queralt comenta que el SomGarrigues va organitzar fa uns quatre anys un
concurs de carrers florits.
La senyora Ester Rué diu que demanarà aquesta informació al SomGarrigues.
El senyor Isidre Pinyol comenta que des del Consell enviarà una carta per convidar els
ajuntaments, perquè ells han de ser el motor per convidar els seus veïns. Diu que després cal
fer una segona carta sobre els elements arquitectònics que tenim a la comarca per arreglar
aquest patrimoni; es tracta de fer petites accions que ajudin a millorar la imatge dels
monuments, com ara treure els contenidors de davant dels monuments. Un altre exemple és
el mur de formigó que hi ha al Cogul; diu que es va parlar de plantar heures per tapar el mur.
La senyora. Anna Torres comenta que ja es va fer però es van assecar. Comenta que es podria
tornar a intentar, ja que la instal∙lació ja està feta.
El senyor Ivan Egea comenta que es podria fer un mural. Aquesta idea agrada als membres del
Grup.
El senyor Egea també comenta que es podrien reintegrar elements per donar‐los una altra
imatge o un altre ús; per exemple, fer un mural als silos de la població. Amb aquesta iniciativa
canviaria la imatge del municipi des de la seva entrada al poble.
El senyor Ramon Maria Arbós comenta que el tema de les flors necessita un manteniment,
sobretot a l’estiu.
El senyor Isidre Pinyol comenta que ha de ser la gent del poble qui s’encarregui de cuidar les
flors; sinó, la iniciativa no funcionarà. A més comenta que alguns pobles tornen a fer la Festa
de l’Arbre i s’hauria d’anar incentivant la seva recuperació.

El senyor Antoni Villas comenta que a tots els pobles hi ha llocs comunals on es podrien
plantar arbres.
El senyor Pinyol també comenta que també és necessari fer neteja als boscos per evitar
desastres en cas d’incendi.
El senyor Ramon M. Arbós comenta que hi ha ajuts per arreglar camins i que es podria
demanar d’arreglar els camins dels boscos, però el problema és que els boscos són de molts
propietaris i és molt complicat obtenir els permisos, i que per això al final s’acaben arreglant
altres camins.
Els membres del Grup proposen preparar un decàleg sobre embellir els pobles (viles florides).
El senyor Isidre Pinyol entrega una còpia del manifest sobre el patrimoni arquitectònic de la
comarca que va fer el Centre d’Estudis de les Garrigues en les Jornades sobre Patrimoni
Arquitectònic que es van celebrar a la població de l’Albi l’any 2010.
Pel que fa al patrimoni, el senyor Ramon Queralt comenta que el Col∙legi d’Arquitectes de
Girona va editar un llibre on hi ha un recull de com tractar els elements d’arquitectura local
(teules, finestres, portes antigues...) i que ens passarà el contacte per demanar‐ne exemplars
per enviar als ajuntaments.
El senyor Pinyol comenta la iniciativa del Parlapallares.cat, que sembla interessant per
recuperar les paraules típiques lleidatanes i de la comarca que es deixen d’utilitzar amb el
temps. Es podria treballar les paraules a l’escola perquè no es perdessin.
Els membres del Grup també valoren la idea de treballar amb els nens des del col∙legi per
augmentar l’autoestima per la comarca i comenten algunes iniciatives.
El senyor Ramona Maria Arbós comenta que es podria fer adhesius amb les Garrigues i la
silueta del poble en qüestió.
El senyor Ivan Egea comenta que a Arbeca s’han fet unes bosses amb el lema “Saps per què
vinc d’Arbeca?” Comenta que ha tingut molt èxit i la gent les està comprant, fins i tot gent de
fora.
El senyor Ramon M. Arbós suggereix de fer samarretes. El senyor Pinyol comenta uns logos
que es podrien utilitzar per cridar l’atenció: “Garrigues, territori verge extra” i “Sóc verge
extra”.
Per altra banda, el senyor Pinyol comenta que va assistir a una reunió a l’Escola de Capacitació
Agrària sobre la carta de paisatge. Diu que l’Escola organitzarà tres jornades de treball aquest
any sobre la carta del paisatge: el 6 de març a les Borges Blanques, el 5 de juny al Vilosell i el 2
d’octubre a la Granadella. La redacció de la carta del paisatge és un projecte per tirar endavant
a partir de l’any 2018.

La senyora Anna Torres comenta que han tornat a fer reunions dels 4 equipaments de Fem un
tomb i que la propera és a Arbeca.
La senyora Torres també comenta que l’agència de viatges Mundosenior ven un viatge per
l’interior de Lleida que inclou la fortalesa dels Vilars d’Arbeca, el Cogul i la Seu Vella, però que
la resta de serveis que ofereix no agraden i que s’hauria de mirar de parlar amb aquesta
agència. La senyora Ester Rué li demana que li faci arribar el contacte i que parlarà amb ells per
mirar d’oferir altres opcions per millorar el viatge.
La senyora Torres, a més, comenta que el 27 de març hi haurà una jornada al Cogul sobre el
patrimoni cultural i el món educatiu.
El senyor Isidre Pinyol comenta que s’està treballant en un projecte juntament amb les
comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i el sud del Segrià referent a la pedra. Comenta que no
només es parla de construccions de pedra seca, sinó també del patrimoni fet amb pedra:
castells, esglésies, etc. Explica que la idea inicial, que es troba en un procés embrionari, és la de
constituir un parc de la pedra seca, del qual formarien part els 74 pobles de les quatre
comarques. Diu que es busca la protecció legal de tot un territori. També comenta que, si el
concepte de parc i el que suposa legislativament és massa rígid i no dóna llibertat, es buscarà
un altre nom o figura legal.
El senyor Ramon Maria Arbós pregunta si té a veure amb el FEDER. El senyor Pinyol li respon
que no.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
El president

