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T’HI SUMES? 



 

 

Quo Vadis és una frase llatina que significa «¿On 
vas?» 
 
Tant en l'àmbit de la vida, com en altres, sempre hi 

ha un moment en què ens preguntem "¿on vas?". 

En l'aspecte individual com en equip, també ens 

hem de formular aquesta pregunta... a on anem?         

Important és obtenir o poder donar una resposta a 

aquesta qüestió i avançar en aquest sentit. 

Des de JXCat Ullastrell tenim molt clar cap a on 
anem o a on volem anar, tot i que des d'alguns 
sectors ens volen encasellar i/o insinuar que no. 
És molt important anar avançant pas a pas, no   
voler córrer més del compte i sobretot no           
entrebancar-se. 
 
A on volem anar?... Està clar que hi ha un punt 

importantíssim: l'orgull de pertinença. Som i creiem 

en Ullastrell. Ens estimem Ullastrell. Has de creure 

allò que fas o vols fer. Has de sentir teu allò      

perquè vols lluitar i no donar el braç a tòrcer per 

cap motiu. 

No es pot perdre l'essència de poble, i això vol dir 

lluitar i dignificar aquestes tradicions i costums que 

fan que Ullastrell sigui i sobretot, que continuï sent 

Ullastrell. 

Reivindicar a la gent gran. Mai podrem agrair a 

aquestes generacions que també han lluitat per 

Ullastrell i ens han deixat el seu llegat. S'ha de 

continuar creient amb ells, són una part cabdal 

d'Ullastrell, no es pot menysprear aquest col·lectiu. 

Tanmateix, s'ha d'acompanyar a la gent jove i   

procurar – sobretot – deixar un poble millor per tots 

ells, són el nostre futur. 

S'ha de lluitar per integrar a tothom dins aquest 
projecte. S'ha "d'acostar" Ullastrell a les zones més       
allunyades i no al revés. No es pot avançar si o si i 
deixar-nos algú pel camí, cal alentir el pas per no     
deixar a ningú enrere, tots som necessaris, tots 
som Ullastrell. 

 

 

 EDITORIAL 

2 EL CANVI 

Militants d'Ullastrell. 

quests dies són de parlar amb molta gent, d'anar 

amunt i avall, reunions aquí i allà, d'escoltar als 

veïns i veïnes, d'escoltar-nos mútuament, d'intercanviar       

impressions. Per exemple hem mantingut trobades amb 

joves del poble d'entre 14 a 25 anys per escoltar de  

primera mà les seves inquietuds i necessitats. Cal obrir 

l'ajuntament als més joves, perquè en siguin partícips. 

És un col·lectiu que demana ser escoltat i tingut en 

compte per part de l'ajuntament. Aquest és el nostre 

objectiu! 

També hem parlat amb els més grans. Ens hem reunit 

amb la Colla de la Gent Gran d'Ullastrell per escoltar i 

compartir opinions, necessitats i inquietud d'aquest 

col·lectiu. Un col·lectiu amb més de 120 socis que fa 

una gran feina de dinamització entre la gent gran      

d’Ullastrell, que demana més i millors sinergies amb 

l'ajuntament. Són part de la nostra història personal i de 

poble. Aprenem d'ells, cuidem-los, en part, Ullastrell, és 

el que és, gràcies a ells. 

També ens hem reunit amb el comerç local, per saber i 

conèixer quines són les seves necessitats per mantenir 

el comerç de proximitat a Ullastrell, Com dinamitzem el 

carrer de la Serra i millorem la promoció local per     

generar més oportunitats pel comerç perquè no acabi 

tancant. Aprofito per fer un agraïment a la família de 

Can Palet per la feina feta tots aquests anys,         

malauradament ha tancat portes a finals del mes de 

març. 

Setmanes intenses, plenes de molta feina, de           
compaginar la vida laboral i familiar amb un projecte 
il·lusionant com és el de Junts Per Catalunya Ullastrell, 
un projecte transversal i de poble, un projecte que    
pretén millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i 
veïnes. JuntsXCat Ullastrell va més enllà de sigles     
polítiques i de partits. JunstXCat va de persones, de 
sumar en positiu. En definitiva, va d'Ullastrell i la seva 
gent. Un projecte cada dia més gran. Feliç i agraït de 
compartir-ho amb tanta gent, que l'únic que els mou és 
Ullastrell, per això som militants d'Ullastrell. Som-hi! 

Miquel Puig | Candidat a l’Alcaldia d’Ullastrell 



 

 

 

3 EL CANVI 

 

Des de Juntsxcat Ullastrell veiem la reforma del Camp de futbol municipal com a una oportunitat de     

poble, que ha de beneficiar a tothom: club, veïns, escola, llar d'infants, entitats i ajuntament. Aquesta és 

una de les nostres propostes de futur. 

Després de 40 anys de la seva construcció creiem que ara és el moment oportú. Tant pel creixement i 

consolidació del club, per endreçar la zona, com pel retorn econòmic i social que pot comportar per al 

municipi: foment de l'esport, acció social pel jovent del poble, promoció econòmica i comerç local,        

turisme, restauració, etcètera. 

Si Ullastrell no posa les eines necessàries perquè l'entitat es consolidi, es mantingui i creixi, segur que si 

que desapareixerà, com ha passat altres vegades. 

Som conscients que això suposa una gran inversió econòmica per al municipi, però la Diputació de      

Barcelona, ha de ser el principal actor per fer front al cost de la reforma, però també hi ha altres opcions 

per fer-ho possible. 

Creiem que la reforma és possible, sempre que no malbaratem diners públics a contractar assessors   

polítics (amb un cost d'uns 40.000 € anuals) a 6 mesos de les eleccions. 

Es parla d’elevats costos en el manteniment de l'equipament, principalment estem parlant d'aigua i llum. 

Una opció seria que el Club se'n faci càrrec. També s'ha d'obrir l'equipament a altres actors del municipi: 

Escola, Llars d'infants i altres entitats que necessitin l'equipament per a la pràctica esportiva. 

La reforma és possible, endreçarem l'espai perquè tothom hi tingui oportunitats i la inversió tindrà un   

retorn social i econòmic per als veïns d'Ullastrell. 

 

“ 

Des de Juntsxcat Ullastrell creiem que calen moltes millores a Ca n'Amat i la Vall i la seva connectivitat 
amb el nucli urbà. Cal arranjar definitivament el camí Ral. S'ha d'invertir més i millor en el manteniment de 
voreres i neteja de carrers. S'ha de millorar la zona esportiva i lúdica. S'ha d'estudiar la possibilitat        
d'eliminar la taxa de Guals que tanta polèmica ha generat entre els veïns i veïnes d’Ullastrell per la       
manera com s'ha gestionat des de l'ajuntament, generant un sentiment d'afany recaptatori entre els veïns i 
veïnes de Ca n'Amat i la Vall, ja que ells no tenen problemes d'aparcament. La seguretat ciutadana és 
prioritaria. 

Cal fer un pas més per millorar el tram de la via verda o camí dels plataners que uneix Ca n'Amat i la Vall 
amb el nucli urbà d'Ullastrell (Millorant el ferm del camí i posant enllumenat sostenible a tot el tram de   
camí que uneix el Camí ral fins a l'entrada del nucli urbà) fer-lo més accessible a tothom i fer d'Ullastrell 
un sol poble i que puguem anar d'una punta a l'altre, amb tota facilitat i accessibilitat a qualsevol hora del 
dia.  

 



 

 

ola a tothom, em dic Sergi, i ja fa gairebé 14 anys que vàrem     
arribar al poble, aquí han nascut les meves dues filles, o sigui, 
gran part de la meva vida està lligada a Ullastrell, un lloc     

especial per la proximitat a les grans ciutats, per l'entorn natural, 
per la seva gent agradable, amable, pels costums i tradicions de 
tota la vida, que no es poden perdre. Estem molt contents i     
agraïts, fa goig ser d'Ullastrell. 
 

Hem viscut un creixement continu del poble, tant a les afores, com   
dintre mateix, amb canvis i sempre amb la il·lusió de millorar el 
que ja tenim. 
 

S'han fet grans esforços amb l'escola nova, el parc infantil, el    

carrer Serra renovat amb el mirador i els comerços agrupats, encara hi ha molt per fer. Hi ha carències 

com l'habitatge, no hi ha prou. Cal millorar l'accés de vianants a l'escola, des del pàrquing de l'escola    

vella, la via verda, a les urbanitzacions està deteriorat, els horaris del transport públic, els talussos,       

pavimentar el pàrquing. Segur que hi haurà moltes més coses prou importants que em deixaré, però    

segur que el govern que hi hagi, uns o altres, faran tot el possible pel poble.  

 

Deixar una menció important per al retorn del club de futbol, que amb gran dedicació i esforç, fan un     

treball enorme amb els nois i noies, i el tan malaurat camp, que estic segur que s'aconseguirà que hi hagi 

un camp de gespa com deu mana. #somdiferents #somullastrell Com diu un amic meu (voluntat política). 

 

Una salutació i una forta abraçada. 

 L’ALTAVEU VEÏNAL 

SERGI LAPEÑA VEGA 
 Veí 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 682587630 i et      

donarem d'alta al Canal, t'hi apuntes? 

Reenvia aquest missatge a contactes i grups de Whatspp.  

juntsxcatullastrell@gmail.com 

CONTACTA’NS 

Treballem intensament per escoltar la vostra veu. Encara ens 

queda molta feina a fer, però la fem convençuts perquè    

sabem el que volem i sabem on volem anar gràcies a les 

aportacions que ens feu arribar cada dia. L'eix del projecte 

de Juntsxcat Ullastrell serà la vostra opinió, les vostres     

inquietuds, necessitats, queixes, idees i propostes de futur.  

Junts farem Ullastrell! 


