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TOTS SOM ULLASTRELL 

REVISTA DE JUNTS PER CATALUNYA ULLASTRELL

JUNTS PER CATALUNYA ULLASTRELL 

BENVINGUTS AL CANVI 

T’HI SUMES? 



 

 

És coneguda aquesta expressió – terme anglosaxó - com a PUNT DE PARTIDA o PUNT DE 

SORTIDA. Els que formem part de Junts per Catalunya Ullastrell, ens trobem en aquesta situació, 

en un punt de sortida. 

Quin és el destí? Les eleccions municipals d'aquest pròxim mes de maig. JuntsXCat Ullastrell, 

està formant una llista totalment transversal, amb persones molt diverses, de tota mena, sense 

particularitats partidistes amb una única fita: ULLASTRELL. 

Som plenament conscients que els diferents grups que ens presentarem a aquesta crida a les    

urnes, tenim com a prioritat entrar a l'Ajuntament. 

Alguns a revalidar la seva majoria absoluta. Altres a consolidar-se com a alternativa a aquesta 

majoria... nosaltres senzillament a governar, amb un únic objectiu que no ens cansarem de      

repetir: ULLASTRELL. Sempre treballarem amb el poble i per al poble i aquest és el nostre     

principal repte, sense ambicions personals o partidistes, ULLASTRELL és el nostre repte. 

Tota comtessa electoral pot anar acompanyada de les típiques crítiques, i bàsicament al qui     

governa, a qui mana. Nosaltres intentarem fer una campanya neta i clara. Ni les desitgem, ni ens 

agraden les desqualificacions i menys de tipus personal, però poden sortir, i evitarem qualsevol 

picabaralla dialèctica d'aquest tipus. Per damunt de tot, creiem i estem convençuts que Ullastrell 

no es mereix un "tot si val", o "a qualsevol preu", tal com estem veient que això és moneda      

corrent a la política espanyola. 

Això no vol dir que no es puguin criticar o debatre – sempre dins el respecte que tots i totes ens 

mereixem, i per fer servir un altre cop un argot esportiu, amb "Fair Play" – Joc net. 

Estem ja treballant en un programa electoral totalment integrador, i que pròximament el farem  

públic. Un programa dins les possibilitats d'Ullastrell, però bàsicament per aconseguir que tothom 

estigui molt més a gust a Ullastrell. Un programa participatiu i coherent, amb un total respecte  

primer per les persones que formen Ullastrell i respectuós amb el medi ambient. No podem     

malmetre el que tenim!!!!... és massa valuós. 

Com diu un himne d'un conegut equip de futbol: TENIM UN NOM EL SAP TOTHOM:  

ULLASTRELL!! 

 

Seguirem informant des d'aquest altaveu, no abans sense convidar-vos a sumar-vos al canvi! 
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2 EL CANVI 



 

 

 

3 EL CANVI 

 ACTES 

El passat dijous 31 de gener es va celebrar al 

Bar del Casal Cultural d'Ullastrell una tertúlia 

de Birres Per la República. Ens van     

acompanyar en Bernat Castro, assessor     

polític i comunicador, i Miriam Nogueras,    

Vicepresidenta del PDeCAT i Diputada al 

Congrés a Madrid. Una tertúlia molt             

interessant, on els tertulians, des de les se-

ves diferències, ens van aportar el seu punt 

de vista sobre la situació política actual. Una   

estona molt agradable on els assistents van 

poder compartir i preguntar als convidats.  

 FORMACIÓ 

El passat dissabte 2 de febrer una bona representació de JuntsxCatUllastrell vàrem         

participar d'unes jornades de formació de caps de llista i presidents locals a Viladecavalls.  



 

 

orto relativament poc temps vivint a Ullastrell. Vinc d'una 

gran ciutat com és Barcelona i vaig arribar al poble per amor. 

Va ser un canvi molt dur per a mi, acostumat a la vida de ciutat 

amb moltes coses bones però també plena d'estrès,               

contaminació i soroll, i a dia d'avui no canviaria el lloc on visc per 

res del món. He descobert la tranquil·litat del poble, passejar 

tranquil·lament per qualsevol carrer, fer esport en plena natura i 

les increïbles vistes de Montserrat.  

He descobert que des d'aquest poble pots gaudir d'una nit plena 

d'estels i que val la pena fer un munt de quilòmetres diaris per 

anar a treballar a Barcelona, un lloc on passes desapercebut entre milions de persones, per    

tornar després a la familiaritat del poble, on pots anar al forn o al Frankfurt (entre altres) i que et 

coneguin, saludin i xerrant amb tu com si et coneguessin de sempre. 

 

 

És cert que encara es troben a faltar algunes coses com millores en alguns serveis, manteniment 

de carrers o l'avui tan necessària fibra òptica entre altres, però també estic convençut que hi han 

persones disposades a lluitar per aconseguir cobrir totes les necessitats de tots aquells que vivim 

aquí, encara que no sigui una tasca fàcil. 

Gràcies a tots aquells que esteu disposats a dedicar el vostre temps i esforç en millorar tot això 

que ens envolta i ens uneix a tots els que vivim a Ullastrell. I gràcies a tots els veïns i veïnes del 

poble que ens han acollit amb estima i generositat. 

 L’ALTAVEU VEÏNAL 

“ 

MANEL PELLICER  MESTRES 
 Vei de ca n’Amat i la Vall) 

Inscriu-te al canal de WhatsApp de Junts Per Catalunya Ullastrell i rebràs informació de la 

nostra activitat, agenda, notícies i actes per WhatsApp. També podràs contactar amb nosaltres i 

fer-nos arribar les teves propostes, queixes i suggeriments. Fes-nos arribar el teu nom i cognoms 

al 686110028 i et donarem d'alta al Canal, t'hi apuntes? 

Reenvia aquest missatge a contactes i grups de Whatspp.  

juntsxcatullastrell@gmail.com 

CONTACTA’NS 


