ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LES GARRIGUES 20152025. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I DE L’OCUPACIÓ
Número d’acta:
VI
Data de la reunió:
23 de juliol de 2019
Lloc de la reunió:
Sala de Plens del Consell Comarcal de les Garrigues
Hora:
De 2/4 de 8 a 1/4 de 10 de la nit
Assistents:
- Anna Torres, alcaldessa del Cogul
- Elies Bosch, tècnic de l’ajuntament de la Granadella
- Emili Farré
- Antoni Aldomà
- Joan Camps
- Anna Forcada
- Montse Ruiz, alcaldessa de Puiggròs
- Francesc Josep Esquerda, alcalde de Granyena de les Garrigues
- Josep Maria Clivillé, alcalde de Vinaixa
- Lluís Dalmau, alcalde de Juncosa
- Francesc Roset, conseller del Consell
- Joan Leiva, conseller del Consell
- Marta Urgell, consellera del Consell
- Enric Mir, alcalde de les Borges Blanques i vice president primer del Consell
- Mercè Rubió, alcaldessa de Cervià
- Conrad Llovera, alcalde de Castelldans
- Antoni Villas, alcalde de Juneda
- Oscar Copons, conseller del Consell
- Josep Cunillera, alcalde de l’Espluga Calba
- Isidre Piñol, coordinador del Pla estratègic
- Ivan Egea, AODL del Consell
- Núria Poch, AODL del Consell
- Adrià Dalmau, AODL del Consell
- Ester Rué, tècnica de turisme del Consell
- Marta Peiró, coordinadora de l’Oficina Jove
- Ramon Maria Arbós, coordinador del projecte innovador i experimental sobre la pedra
- Rosa Maria Olivart, tècnica de promoció econòmica del Consell
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Han excusat la seva presència:
-

Eduard Cau
Ariadna Boixader
Josep Maria Barrufet
Sílvia Pallejà

Desenvolupament de la sessió:
El president dóna la benvinguda a tots els assistents i passa la paraula al coordinador del pla
estratègic, l’Isidre Piñol, perquè comenci amb la reunió.
L’Isidre Piñol presenta tots els tècnics que hi ha presents i que treballen en el desenvolupament del
Pla estratègic i fa un repàs de les cinc línies de treball que comprèn i dels projectes que actualment ja
estan en marxa i que són: 2, 4, 7, 8, 12, 13 i de forma molt puntual el 14.
Molts cops els problemes que hi ha per tirar-los endavant és la manca de finançament.
Línia estratègica 1. Competitivitat empresarial
1. Febrer. Campanya ametllers florits (Arbeca, la Floresta i l’Albi)
Es van triar zones on hi havia concentració d’ametllers florits i restaurants. Els restaurants implicats
han estat: la Placeta d’Arbeca, el Castell de la Floresta i Ca la Margarida de l’Albi.
Aquest ha estat el segon any que s’ha fet. A Arbeca ha estat tot un èxit de participació i la seva
cooperativa ha venut tot l’oli.
El Juli Alegre, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, ja ha parlat amb el Consell per fer de
cara a l’any vinent una campanya amb diferents rutes guiades.
També hi ha altres espais possibles a incloure entre les Borges Blanques i Castelldans però caldrà
veure si hi ha lloc on poder aparcar els cotxes. Es vol fer amb geolocalització i per això caldrà tenir el
permís dels propietaris, entre altres coses.
2. 11 de març. Jornada Producterra a Bellpuig. Diputació de Lleida i comarques
Trobada amb artesans del territori de quatre comarques de Ponent.
Va ser un intercanvi entre productors i participants.
3. 1 i 2 de juny. Programa benvinguts a pagès i 12 de juny reunió Departament d’Agricultura per
fer balanç
Es tracta d’un projecte turístic. Vol unir els sectors agrari i turístic.
És el tercer any que es fa i sempre dona molts bons resultats.
4. Col·laboració al Fòrum de l’Oli. Reunions prèvies de treball. 8 de març presentació accions del
Fòrum. 21 e juny presentació de les conclusions a Torrebesses.
Els van organitzar els ajuntaments de Torrebesses i de la Granadella. L’Adrià Dalmau va col·laborar en
la seva organització.
5. 3 de juliol. Participació en la Jornada sobre Oleicultura i despoblament als territoris rurals
(Llardecans)
6. Projecte suport a la Gastronomia de l’oli
Es tracta d’un projecte que porta l’Adrià Dalmau.
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L’objectiu és crear un distintiu.
El dia 20 de juny va anar a Calafell a reunir-se amb aquest col·lectiu de productors i restauradors. Es
vol crear una xarxa entre ells.
7. Projecte cadena del valor de l’oli (Catàleg d’experiències)
 Fira de l’Oli Verge Extra i les Garrigues de les Borges Blanques
 Fira de Sant Josep de Mollerussa
 Fira de Sant Miquel de Lleida
El catàleg d’experiències recull 26 experiències que han generat 18 promotors de les Garrigues.
Descriu l’activitat, el lloc i la data de cada experiència.
Taula de l’oli: és una taula de debat. Ja s’ha parlat amb tots els agents i tots estan d’acord en
asseure’s per fer aquesta taula de debat. Es vol marcar taules de treball sobre temes concrets a parlar.
L’Elies Bosch comenta que creu que aquesta taula també hauria de tenir un representant de la JARC i
d’Unió de Pagesos, ja que són els dos principals sindicats agraris.
L’Isidre Piñol li comenta que es un tema del que en caldrà parlar i valorar si s’inclouen.
Pel que fa a l’assistència a fires, el Consell només exposa i dóna informació. No pot vendre res. Tot
això es fa dins de l’espai que té la Diputació “Territori i tu”.
Línia estratègica 2. Serveis a les persones, talent i emprenedoria
Projecte EMPIC
Coordinat per la Núria Poch.
Ajuda a pagar els serveis que ofereixen diferents professionals. L’usuari en paga una part i la resta el
Consell (a través d’una ajuda que rep de la Diputació).
1. De gener a juny.
Tenim 13 municipis de la comarca amb conveni signat i 3 més en perspectiva (les Borges Blanques,
Arbeca i Tarrés)
250 usuaris atesos i 11 treballadors professionals/empresa
2. 9 de maig. Jornada EMPIC amb l’Ateneu Cooperatiu de Ponent sobre economia de cures a les
Borges Blanques
Es vol intentar crear una cooperativa integrada per dones que ofereixin aquest servei a les Garrigues.
Sembla que hi ha 3 dones que hi estarien interessades. L’Ateneu Cooperatiu les ajudaria a crear la
seva empresa cooperativa.
3. 1 de juny. Trobada intergeneracional al Vilosell
4. Juliol. Certamen literari i artístic de la gent
5. 12 de juliol. Assistència a la jornada d’Economia Social i Solidària a Tàrrega amb l’experiència
del Lluçanés
JOVENTUT
La tècnica de Joventut del Consell., Marta Peiró, passa a explicar aquest apartat.
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6. Projecte APROPA’T
 Taules informatives Dies Mundials
 Tutories ESO
Molts joves marxen de la comarca i ja no tornen i això és un problema.
L’oficina Jove agrupa els tècnics de joventut del Consell i la tècnica de joventut que té l’ajuntament de
les Borges Blanques.
El projecte Apropa’t s’adreça a estudiants de secundària i en ell es parlen de tems relacionats amb els
valors, la salut, etc.
Fes-te valdre parla de competències laborals i educatives als alumnes de 4rt d’ESO, Batxillerat, Cicles
Formatius i aules especials de 4rt d’ESO.
Es fa durant el curs escolar.
7. Consell de Joves.
 Crear i promocionar trobades amb joves majors de 23-24 anys
 Jornada 1: Castelldans (9 de febrer). Realitat jove
 Jornada 2: L’Albi (16 de març) Detecció de necessitats
 Jornada 3: Bellaguarda (13 de juliol). Construcció d’idees/respostes
 Jornada 4: el Cogul (prevista pel dia 28 de setembre). Creació i priorització de projectes
Es tracta d’un projecte pioner a Lleida. Joventut no dóna diners però sí suport tècnic, ajudant a
dinamitzar aquestes trobades. D’elles, surten tot tipus de projectes. El grup motor és la oficina jove i
els mateixos joves del territori.
La Mercè Rubió pregunta cóm s’ha constituït aquest Consell.
La Marta Peiró explica que als joves que es va poder convèncer, se’ls va convocar a Castelldans.
També es va parlar amb els joves i se’ls hi va demanar a qui creien que calia avisar perquè hi fossin
presents.
De Cervià no va venir ningú, però es convida a la Mercè que ho digui als joves que cregui que poden
estar interessats en participar-hi ja que està obert a tots els joves que vulguin.
8. Projecte Inicia. Treball d’arrelament i de retorn, formació empresarial, emprenedoria i
inserció laboral a empreses.
Ha estat sol·licitat al Ministerio de Trabajo, Migracions y Seguridad Social.
El SEPE ha de fer una valoració i a hores d’ara encara no sap com fer-la. Demà es mirarà de
desencallar aquest tema.
El projecte persegueix l’arrelament dels joves al territori. Hi poden participar tots els pobles de la
comarca excepte les Borges Blanques ja que té més de 5.000 habitants i els darrers 10 anys no ha
perdut població, sinó que ha guanyat 50 habitants.
El projecte que s’ha sol·licitat és a 6 persones: 3 destinades a crear el seu propi lloc de treball, és a dir,
la seva empresa, i altres 3 que es tindrà com a objectiu a assolir que siguin contractades per alguna
empresa que no sigui de les Borges Blanques.
9. CREA. Projecte ODISEU
 Jornada a INS Josep Vallverdú
 Jornades un/dos municipis
Depèn de l’Associació Leader de Ponent. Són jornades d’emprenedoria que es fan a l’ institut adreçat
als estudiants de Batxillerat i del Cicles formatius.
10. Cohesió a la comarca.
 Fortfait piscines
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 Futbol sala Garrigues Altes
Es fa durant tot l’estiu. Els divendres, els joves tornen al seu municipi per jugar aquest campionat, fent
ambient al poble. Enguany hi ha participat 9 equips
11. FORMA’T
 Jornades d’orientació acadèmica
 Cursos
 Premi Joves Investigadors i Premi Àngel Giné
12. Referent d’ocupació
 Recull d’ofertes laborals
 Assessorament i orientació individual (formatiu i laboral)
 Sessions grupals (formatiu i laboral)
13. Dinamo/ Pla Local Borges/ Pla Local de la Granadella/ (PIJ la Granadella)
 Ajuntaments – Plans locals
o Accions en ruta
o Queda’t
o Altres accions
 Associacions de Joves
o Informar, orientar sobre ajuts, justificacions
o Joves
o Dinamitzar
Línia estratègica 3. Territori, cultura i patrimoni
Projecte Cogul
1. 6 de març. Reunió amb Abertis per treballar el suport econòmic pel Cogul.
2. 16 d’abril. Reunió Director Agència catalana de Patrimoni Sr. José Manuel Rueda
3. Setembre. Finalització del 7è Guitar Festival Memorial Emili Pujol
Es van fer 15 concerts, amb una assistència mitjana de 100 persones per concert.
4. 22 de maig. Reunió al Cogul entre l’ajuntament del Cogul, el Consell Comarcal de les
Garrigues, l’Agència de Patrimoni de la Generalitat i Abertis.
5. 5 de juny. El projecte passa per comissió de patrimoni dels Serveis Territorials de Lleida.
6. 16 de juliol. Informe favorable
7. Octubre-abril. Acaba el treballador del Contracte en pràctiques de joves inscrits a la Garantia
Juvenil que treballava el tema de l’arxiu del Consell Comarcal
L’alcaldessa de Puiggròs comenta com està el tema de l’arxiu comarcal.
El vice president del Consell, l’Enric Mir, explica que la previsió és que entre l’any 2020 i l’any 2021
comenci la construcció de l’edifici.
8. 14 de març. Reunió amb ajuntaments i entitats projecte arxiu fotogràfic de Catalunya.
Es tracta d’una iniciativa que sorgeix del departament de Cultura a tot el territori. Quan van venir, no
va funcionar. Venia d’una empresa contractada pel departament e Cultura.
9. 11 de maig. Col·laboració amb els 50 anys de l’Orfeó Terrall i trobada de cantaires de les
Garrigues.
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10. 16 de maig. Reunió al Vilosell per la creació d’una cooperativa de guiatge comarcal
Es tracta d’un projecte que seria molt interessant que s’acabés realitzant.
11. 18 de maig. Col·laboració amb el centenari de la cooperativa d’Arbeca
12. 30 de maig. Vam estar presents en la presentació del Pla estratègic turístic de Catalunya.
Es va fer a la Seu Vella
13. Edició de la ruta dels castells de les Garrigues
Es tracta d’un desplegable.
L’ajuntament de Tarrés també l’ha fet però l’ha finançat ell.
Projecte Garrigues en Flor
Es tracta d’un projecte que té com a objectius posar en valor els pobles de les Garrigues arreglant
diferents espais del poble i esperonar a la gent de la comarca a rebre visitants augment la seva
autoestima.
A pobles com Juncosa i el Soleràs hi ha col·laborat tot el poble.
L’ajuntament de els Borges Blanques ha donat diners a la gent perquè hi participés i l’ajuntament de
Bovera a part del concurs que feia el Consell, n’ha fet un altre.
L’Ivan Egea explica que aquest any hi han participat 23 pobles.
Les formes que tenien de participar eren:
- Guarnint les cases: hi ha participat 191 persones individuals
- Guarnint el carrers: se n’han guarnit 15-16
- Participant en la votació popular a través de la pàgina web i el facebook del consell: hi han
participat 122 persones
Hi ha hagut un moviment d’unes 30.000 persones al llarg de la durada d’aquest projecte.
14. 20 de març. Reunió amb ajuntaments de la comarca
15. 8, 10, 11 i 25 d’abril. Reunions a Cervià de les Garrigues, Bovera, Bellaguarda i el Soleràs per
explicar el projecte
16. 17 de maig: Gravació amb TV3
17. 18 de maig. Jornada d’Instawalk amb influencers reconeguts amb la Diputació de Lleida
Van venir més de 20 influencers que van fer fotos que van penjar a Instagram principalment.
Hi va haver més de 300 fotos participants penjades amb l’etiqueta Garrigues en flor.
18. Del 18 de maig al 2 de juny. 3r. Les Garrigues en flor.
19. 26 de juny. Entrega de premis al Soleràs
20. Inauguració de l’exposició Instagram al pati de l’IEI. De l’1 al 30 d’agost
21. Balanç de les Garrigues en flor
Projecte les Garrigues Guitar Festival
L’objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer la figura de l’Emili Pujol.
Actualment inclou 15 actuacions.
Aquest any hi han participat entre 100 i 120 persones.
Els concerts es fan en llocs emblemàtics de la comarca i en algunes ocasions també s’ha fet una
degustació de productes de la terra.
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Aquesta any, a més a més, s’ha incorporat un curs i un concurs que s’ha portat a terme entre la
Granadella i Torrebesses, al Mas Janet, el lloc on treballava l’Emili Pujol.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

9 de juny. Inici de 8è Guitar Festival memorial Emili Pujol
29 de juny. Concert a les Borges Blanques
6 de juliol. Concert al Cogul
13 de juliol. Concert a Bellaguarda
20 de juliol. Concert a Vinaixa
24 a 28 de juliol. Torrebesses/la Granadella

Pobles participants: Granyena, Celler Mas Blanch i Jové, la Floresta, l’Espluga Calba, Juneda, Arbeca i
Vinya els Vilars
Projecte les potencialitats dels sectors econòmics vinculats a la pedra
Aquest projecte engloba 4 comarques: el Pla d’Urgell, l’Urgell, part del Segrià Sec i les Garrigues.
La persona que el dirigeix és el ramon Maria Arbós i es desenvolupa com a projecte innovador i
experimental subvencionat pel Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), tot i que pot ser que l’any que
ve tingui continuïtat. Cl tenir present que l’any passat la pedra seca va ser declarada patrimoni
immaterial de la Humanitat.
Caldria intentar constituir un Parc Natural de la Pedra Seca.
Al juliol ens van enviar dos documents d’un estudi fet per la Universitat de Lleida sobre les
possibilitats que ofereix la pedra seca i on s’aglutinen molts temes que poden ser de l’interès de totes
les comarques amb diferents elements patrimonials que hi ha.
28. 8 de febrer: Creació del Comité Tècnics Consultiu del projecte de la pedra. 28 de maig segona
reunió
29. Febrer/març/abril. Recull de la documentació existent entorns de la pedra. El Ramon Maria
Arbós va fer un buidatge de els publicacions existents. 400 entrades de publicacions en
l’àmbit d’actuació. Es vol penjar perquè tothom que vulgui ho pugui consultar.
30. Abril/juliol. Anàlisi del marc jurídic i programa de suport a la rehabilitació (UdL)
31. 5 d’abril. Jornada a l’IEI: La pedra seca és una oportunitat. Ho tenim clar?
32. 7 de maig. Presentació de la restauració d’una cabana de volta a Tarrés amb els alumnes de
l’institut de Mollerussa.
Hi ha una alumnes a l’institut de Mollerussa que treballen la pedra.. L’any passat tenien 6 inscrits en
aquest cicle formatiu. Aquest nombre d’alumnes, l’han 2019, s’ha incrementat. Aquest grau mitjà és
l’únic que es fa a tota Espanya. Que el nombre d’alumnes hagi augmentat ens indica l’increment de
l’interès per aquest sector.
33. 7 i 20 de maig. Visites exploratòries de descoberta de la pedra (15 participants de les 4
comarques).
Objectiu: Donar a conèixer el sector de la pedra i les sortides professionals
Resultats: De 6 inscrits l’any 2018 a 12 l’any 2019
34. 2 i 4 de juliol. Presentació de la diagnosi sobre les potencialitats dels sectors econòmics
vinculats a la pedra. La Floresta i Maldà.
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Resultats: 62 entrevistes i 23 propostes de futur per treballar.
Aquesta presentació la va fer una empresa externa que el Consell va contractar per fer aquest treball.
35. 5, 6, 19, 20, 26 i 27 de juliol. Seminaris d’innovació i creativitat.
Resultats: 23 inscrits, 10 tutories a 10 empreses que participen en els seminaris.
Es va fer al Consell i va ser gratuït. La persona que els impartia era la Teia Guix, que l’any passat va fer
el mateix amb el projecte sobre l’oli que es va desenvolupar llavors. La Teia Guix agafarà els 10
projectes més madurs i els hi farà un seguiment fins al setembre tutoralitzant-los.
36. Inici del procés de contractació d’intercanvi d’experiències
Està previst que es faci un viatge a Mallorca.
Línia estratègica 4. Infraestructures
Fa referència a tot tipus d’infraestructures. Sabem que no hi podem actuar directament.
Tot i que l’objectiu del govern és que tot el territori català tingui cobertura de mòbil, en la pràctica
això no és possible a la nostra comarca.
La Diputació de Lleida té un projecte consistent en fer extensiva la fibra òptica a tot el territori
lleidatà.
1. Octubre-abril. Va acabar el treballador del programa de Contracte en pràctiques del joves
beneficiaris de la Garantia Juvenil que treballava els consums energètics de les dependències
municipals dels ajuntaments de la comarca.
Ara s’està pendent de com es posa això a la pràctica, lligant-ho al que també en aquest sentit s’està
fent a l’Associació Leader de Ponent.
2. Gener-juliol. Participació en les sessions de la taula d’energia organitzada per l’Associació
Leader de Ponent.
Es fan cada 2 o 3 mesos i s’aporten experiències noves.
El Francesc Esquerda demana si se li pot enviar aquesta informació. L’Isidre Piñol li comenta que tot
està penjant a la pàgina web de Fent Cami.
Altres
Tot seguit es fa un repàs ràpid d’altres accions portades a terme:
1. Reunions mensuals a l’ajuntament de Bellaguarda per fer el seguiment del Pla estratègic de
Bellaguarda i les Garrigues Altes.
2. Reunions mensuals al Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre el projecte Espais Naturals de
Ponent i trimestral el projecte de la taula energètica
3. Reunions mensuals amb l’empresa Garrigues Emprèn, SL
4. Reunions mensuals empresa difusió i creació de contingut per les xarxes
5. Programa fires i festes primavera-estiu i ja està en marxa el de tardor-hivern 2019-2020
6. Programa 8è Festival de Repic de Campanes a Bellaguarda (25 de maig)
7. Col·laboració amb el concurs de campaners/eres de les Borges Blanques de l’1 de juny
8. Som membres de la Xarxa de Territoris Intel·ligents de la Diputació de Lleida.
9. XXIX Premi Literari de les Garrigues celebrat a Juneda. 5 de maig entrega dels premis.
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10. Reunió Arborètum de la Pobla de Cérvoles per reactivar la Fundació. 21 de juny.
11. Col·laboració amb les publicacions del centre d’Estudis de les Garrigues, XI Trobada
d’estudiosos presentat a l’Espluga Calba, 30 de juny; i Quaderns de Bellaguarda amb el teatre
presentat a la sala Beckett de Barcelona (8 de maig).
12. Som membres de la taula de treball de l’Ateneu Cooperatiu de Ponent on participem en
reunions periòdiques i en jornades
13. Redacció setmanal de l’agenda d’activitats de les Garrigues
14. Manteniment del web i les xarxes socials
15. Col·laborem amb la Diputació de Lleida en el desenvolupament del FEDER 1 i 2 (Ponent Actiu i
Paisatges de l’oli i canal d’Urgell)
16. 19a Mostra de teatre còmic amateur de les Garrigues
17. Premi Olivera d’Or al garriguenc/a 2019
Torn obert de paraules
L’Isidre Piñol comenta que el Consell Comarcal no té finançament propi i per això ha de buscar-lo
externament en altres departaments de la Generalitat, al Soc, la Diputació de Lleida, etc, si vol tirar
endavant tots els projectes descrits en el Pla estratègic.
El termini fixat per desenvolupar aquest pla és 2015-2025.
Pren la paraula el Sr. Elies Bosch per comentar que sobre el projecte 10 del pla, que fa referència a
l’habitatge, el consell no ha fet res mentre que a Bellaguarda és el tema estrella del seu pla estratègic.
Comenta que creu que és un tema molt important i que considera que aquí també s’hauria de mirar
de potenciar.
La Marta Peiró explica que aquest projecte és clau dins del pla estratègic de Bellaguarda, que
compren les Garrigues Altes i el Cogul. El jove que es va contractar en pràctiques dins del programa de
Garantia Juvenil, es va encarregar de fer un cens dels habitatges desocupats.
Bellaguarda ha continuat amb aquest projecte i s’ha posat en contacte amb els propietaris dels
habitatges. En el consell de joves que es va fer, va sortir que els propietaris no volien llogar els
habitatges i això dificultava molt que els joves es poguessin quedar a viure en el municipi. D’altra
banda, el POUM de molts municipis no deixa construir nous habitatges i la pregunta que tothom es fa
és: Com es pot solucionar aquest problema? Potser caldrà fer campanyes als municipis per intentar
solucionar aquest tema.
L’Anna Forcada, arquitecte municipal de Cervià, comenta que hi ha una mesura que es pot aplicar
però que no és gens popular i és la d’aplicar impostos als propietaris de les cases buides si no volen
llogar-les.
El POUM volia revitalitzar els nuclis antics dels municipis. Ara, però, l’efecte que s’ha produït és que
els municipis no poden créixer cap a fora i per tant molts cops estan delimitats.
La gent de la comarca no vol vendre perquè no en tenen necessitat i perquè estan esperant que la
gent de Barcelona que vulgui venir a viure a la comarca els hi pagui més bé la casa que tenen a la
venda.
La Marta Peiró explica que alguns pobles ja apliquen mesures que intenten frenar el despoblament i la
fugida de la gent jove de la comarca. En aquests sentit, Juncosa, Bellaguarda i els Torms apliquen
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exempcions a les llicències d’obres que es demanen per arreglar cases velles. Amb això es vol facilitar
l’arrelament del jovent als seus municipis.
Per a l’Elies Bosch, aquest és un tema molt important i que preocupa molt al jovent, per això proposa
que es comenci a treballar des de ja sobre aquest tema.
L’Isidre Piñol li comenta que faltaria tenir un tècnic que hi estes a sobre i que ara ja hi ha molts altres
temes oberts i sobre els que s’estan treballant. No obstant, tan aviat com es pugui, es treballar en ell.
L’alcalde de Castelldans pregunta si hi ha previsió per prendre mesures destinades a protegir el
patrimoni que tenim de pedra per tal d’evitar que torni a passar el que ja va passar a Castelldans.
L’Isidre Piñol explica que treballar amb els pagesos, els propietaris de les explotacions agràries, per
evitar que el paisatge s’alteri amb la destrucció de marges.
Si es redactés una Carta del paisatge tothom tindria clar el que cal preservar. Caldria que en futurs
PDR hi hagués un ajut destinat als pagesos per conservar els marges. Haurien de ser uns ajuts directes,
ja que si se’ls obliga a conservar-los, han de tenir els diners per fer-ho, per arreglar el patrimoni que és
de tots. A Mallorca els pagesos poden demanar ajuts al PDR.
L’alcalde de Castelldans està d’acord en què ni un polític ni un pagès haurien de poder manar sobre el
patrimoni històric del poble ja que llavors es permet la destrucció. No hi ha previsió sobre el patrimoni
turístic de la comarca.
El Ramon Maria Arbós explica que estaria bé que a nivell municipal es declarés be d’interès local, amb
l’aprovació del propietari i que els diners destinats a conservar i restaurar l’element sortissin de
l’ajuntament.
La Mercè Rubió diu que no cal oblidar que gràcies a les rompudes del terreny molts pagesos han
pogut quedar-se a viure al seu municipi. Del patrimoni no es viu. Als pagesos, gràcies al permís que
se’ls hi ha donat pel reg, se’ls hi ha obert la possibilitat de viure de la terra i treure un benefici del
terreny que tenien fins ara i que durant tota la seva vida no n’han pogut treure cap benefici ja que
tenien un terreny que no valia per a res.
Sense més aportacions el president aixeca la sessió de la qual com a secretària estenc aquesta acta.
La Secretària

Vist i plau
El president
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