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Primer de tot voldria enviar unes paraules de

record i de condol a totes aquelles persones,

famílies, veïns que han perdut un ésser estimat,

i també enviar grans mostres de suport i de

prompta recuperació a tots aquells que estan 

patint o han patit en primera persona aquesta

maleïda malaltia.

 

Agrair sincerament a totes les persones que

estan fent front a l'emergència sanitària que

està generant aquesta pandèmia.

 

No voldríem deixar-nos a ningú, un agraïment

de tot cor a tots els que d'una manera o altra

ajudeu a fer front al Covid,curant-nos, cuidant-

nos, protegint-nos, alimentant-nos, formant-nos,

etcètera, moltes gràcies.

 

I en especial, a tots els veïns i veïnes d'Ullastrell

per afrontar de la millor manera possible el

confinament, que malauradament estem patint

tots plegats.

 

Tal com hem fet de manera pública des

del primer dia, des del nostre grup, aprofitant

aquest espai, volem tornar a mostrar el nostre

suport, més enllà de les discrepàncies

polítiques, que hi són, al govern municipal, que

s'ha vist amb la responsabilitat de prendre

decisions en mig d'una crisi sanitària que ningú

s'esperava, que ningú estava preparat per

afrontar i que ara com ara no en sabem les

conseqüències que suposarà. 

 

 

Fer referència al fet que el Pressupost vigent de

l'ajuntament d'Ullastrell, no és el nostre

pressupost. Ho vàrem dir en el seu moment

quan tocava fer política. Haguéssim fet un altre

pressupost, però ara no tocar parlar-ne ni fer

política i de ben segur que les discussions

d'aleshores, ara poden semblar insignificants

davant la crisi sanitària que estem vivint. 

 

Si cal refer el pressupost municipal per

fer front als reptes que tenim al davant, perquè

ningú es quedi enrere ens trobaran al costat del

govern municipal. Necessitem parar aquesta

sotragada que estem vivint, de la millor manera

possible. 

 

Per acabar i per la responsabilitat que ens

pertoca, per a tots aquells que ens estiguin

llegint, ens agradaria reivindicar que, des de

l'oposició hem actuat amb lleialtat al govern

municipal i des del primer moment que ha

esclatat aquesta crisi, hem sigut lleials i

constructius. Ara no toca fer política, l'hem

deixat al calaix, per responsabilitat toca sumar i

no restar i posar tots els recursos disponibles

del municipi per ajudar a qui més ho necessiti.

 

Ens en sortirem, cuidem-nos!

 

Miquel Puig Carreras
Portaveu de JuntsxCat Ullastrell

 

Ullastrell, 24 d'abril de 2020
 

 

ARA  NO
TOCA  FER
POLÍTICA
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Atesa la situació creada per l'evolució del
coronavirus SARS-CoV-2, des de Junts per
Catalunya Ullastrell ens hem posat a
disposició de l'Alcalde i del govern
municipal d'Ullastrell.
 

Mostrar el nostre suport a l'executiu
municipal en aquests moments tan
difícils i compartir la presa de decisions
que s'han dut a terme per evitar la
propagació del virus i garantir la salut
dels nostres veïns i veïnes i conciutadans
en general.
 

Demanar prudència i comprensió als
nostres veïns i veïnes, que limitin i evitin
els desplaçaments i qualsevol mena de
trobades o reunions i desplaçaments.
Seguir les recomanacions de les
autoritats sanitàries i augmentar les
mesures d'higiene i salubritat per tal
d'evitar contagis.
 

Agrair la feina del personal municipal i
col·lectius en general, comerç, farmàcia,
etcètera, que fan possible l'abastiment
de serveis i productes de primera
necessitat. Enviar una abraçada a tot el
personal sanitari, d'emergències i de
seguretat pel seu treball.
 

Agrair l’esforç que s’està fent per part de
tothom, la comprensió dels veïns i la seva
solidaritat. Protegim-nos, protegiu-vos.
 

 

QUEDEM -NOS  A  CASA ,

PROTEGIM -NOS ,  ENS
AJUDARÀ  A  EVITAR  LA
PROPAGACIÓ .

DONEM  SUPORT  AL
GOVERN  MUNICIPAL

Grup Municipal de JuntsxCat Ullastrell
Ullastrell, 14 de març de 2020
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En  començar  la  tercera

setmana  de  confinament ,  se ’m

barregen  una  sèrie  de

sensacions .

 

Per  una  banda ,  cansada  de  no

poder  sortir  de  casa ,  cansada

de  no  poder  abraçar  els  pares ,

enyorada  de  les  trobades  amb

amics  i  dels  entrenaments  en

grup ;  i  per  l ’altra ,  convençuda

que  quedar-nos  a  casa  és  la

millor  manera  de  vèncer

aquesta  pandèmia  a  què  ens

estem  enfrontant .  

 

Crec  que  aquesta  situació

m ’està  canviant .  M ’està

canviant  les  prioritats  davant  la

vida ,  m ’està  fent  veure  la

importància  real  de  les  coses ,  i

la  sort  que  tenim  de  viure  en

un  món  hiperconnectat   i  en

xarxa .  Les  abraçades  les  hem

substituït  per  xerrades  des  del

terrat ,  les  trobades  ara  són  on-

l ine ,  cadascú  des  de  casa  seva  i

els  entrenaments  en  solitari

davant  la  pantalla  del  mòbil .

Hem  sabut  adaptar-nos  a  la

realitat  que  ens  toca  viure ;  no

tenim  més  remei  que

comportar-nos  com  el  què  som ,

una  societat  civi l itzada  i  ser

responsables  dels  nostres  actes .

 

Se ’m  trenca  el  cor  quan  escolto

les  xifres  que  aquesta

pandèmia  s ’està  apuntant .

M ’entristeixo  només  d ’ imaginar

el  patiment  dels  malalts  i  les

seves  famíl ies .

 

Em  dol  quan  penso  en  les

persones  que  han  perdut  un

familiar  en  solitud  i  sense

poder-se  acomiadar .  Això  no

pot  estar  passant… penso….  i

desperto  amb  una  bufetada  de

realitat  sense  precedents .

 

Però  quan  veigl ’esforç  i  la

tenacitat  del  personal  sanitari ,

veig  l lum  dins  la  foscor .  Quan

veig  la  seva  humanitat ,  la  seva

professionalitat ,  saber  estar  a

peu  del  canó  en  aquests

moments  tan  dif íci ls ,  alguna

cosa  em  diu  que  ens  en

sortirem .  

 

La  nostra  societat  serà  capaç  de

contenir  la  pandèmia  quedant-

se  a  casa ,  els  nostres  sanitaris

fent  mans  i  mànigues  per  salvar

vides  i  els  nostres  científ ics

ajudant  a  controlar  aquest  virus

minúscul  i  invisible  que  ens

està  canviant  les  vides .

 

Ullastrel l ,  29 de març de 2020
 

ENS EN
SORTIREM

Magda Rodó

CONFINAMENT OPINIÓ
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SEGUIMENT  DE
L 'EMERGÈNCIA  

SANITÀRIA

"PERQUÈ  CAL  DEIXAR  DE
BANDA  LA  POLÍTICA .  PER
RESPONSABIL ITAT ,

SOLIDARITAT  I
COMPROMÍS  AMB  EL  BÉ
COMÚ . "

Tot i el confinament. Els regidors del

grup municipal de Junts per Catalunya

mantenen una comunicació constant

per vídeo-trucada per fer el seguiment

i valorar els esdeveniments sobre

l'evolució de la pandèmia a què ens

estem enfrontant.
 

Seguim actius al costat del govern

municipal. La millor manera de

combatre el virus és quedar-se a

casa per reduir-ne la propagació.

Ullastrell ho està fent bé.

#COVID19
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Prego  que  em  disculpeu  pel  t itular ,

perquè  sens  dubte  la  pandèmia  fa

més  mal  als  més  vulnerables ,  però

estic  tan  indignat  per  les  accions  del

govern  d 'Espanya ,  que  em  justif ica  el

titular .

 

Com  pot  ser  normal ,  deixar  anar  les

promeses  demagògiques  per  la

televisió  els  dissabtes ,  que  confonen

més  que  aclareixen ,  i  publicar  el  BOE

el  diumenge  a  la  nit ,  amb  una  gran

quantitat  de  dubtes  per  a  les

empreses  i  els  treballadors?

 

Sembla  que ,  a  diferència  de  la

majoria  d ’estats  europeus ,  Espanya ,  el

cost  d 'aquesta  pandèmia ,  l ’hauran  de

suportar  les  empreses ,  autònoms  i

treballadors .  Treballadors ,  que  se

suposa  que  estan  confinats  a  les

seves  l lars ,  però  a  expenses  seves

hauran  de  fer  front  al  cost .

 

A  continuació ,  gaudiran  d 'un  any  fent

ampliacions  de  jornada  laboral ,  per

tornar  el  saldo  acumulat  d 'hores

durant  un  confinament  forçat . . .vaja ,

que  s 'ho  paguen  ells .

 

Autònoms ,  també  sembla  increïble ,

però  cert ,  tot  i  que  no  facturaran  res ,

han  d 'afrontar  la  l iquidació  dels  seus

impostos ,  quota  d 'autònoms ,  IVA . . . ,  i

per  descomptat ,  a  les  nòmines  dels

seus  treballadors  que  es  troben  en

situació  de  confinament . . .  D 'on

trauran  els  diners ,  se ' l  trauran  de

l 'alimentació  dels  seus  f i l ls?

 

Empreses ,  com  també  els  autònoms ,

han  d 'estar  en  gran  part  paralitzades ,

però  continuen  afrontant  les  nòmines

dels  seus  treballadors  (sota

l 'assumpció  d 'una  futura  recuperació )

i  tots  els  impostos ,  IVA ,  impost  sobre

societats . . . ,  també  han  d ' implementar

nous  protocols  per  a  aquells  que

romanen  actius  amb  poques  hores  de

marge . . .  tot  molt  programat  i

normal . . .

 

Al  f inal ,  la  gravetat  d 'aquesta

pandèmia ,  com  qualsevol  de  les

últimes  crisis  en  aquest  país ,  acaba

sent  pagada  pels  mateixos  de

sempre .

 

I  si  així  és  el  cas ,  per  què  volem  uns

polít ics  que  gaudeixen

d ' innombrables  privi legis  en  anys  de

bonança ,  però  que  no  ens  ajuden  en

temps  de  crisi?

 

Certament ,  m ' imagino  que ,  com

molts  de  vosaltres ,  estic  indignat  amb

el  govern  d 'Espanya .

 

Ullastrel l ,  1  d'abri l  de 2020
 

 

 

QUI PAGA 

LA FESTA?

Javi Martín

ESTAT D'ALARMA OPINIÓ
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El Grup Municipal de Junts per Catalunya d’Ullastrell en relació amb la investigació oberta

per la Fiscalia de Terrassa a la residència geriàtrica d’Ullastrell vol fer les següents

consideracions:

 

Primer de tot, des de Junts per Catalunya Ullastrell, volem fer arribar el nostre condol i

escalf a les famílies afectades per la pèrdua d’un familiar o ser estimat i desitjar una

ràpida recuperació a residents i treballadores.

 

En segon lloc, valorem positivament la gestió que està duent a terme el govern municipal

per a fer front a la pandèmia provocada per la Covid-19 a tot el municipi i en especial a la

residència geriàtrica privada d’Ullastrell. Agraïm l’esforç i la voluntat d’informar el grup de

l’oposició; des del primer dia ens hem posat a disposició de l’Alcalde i del govern

municipal d’Ullastrell per ajudar i treballar junts per fer front a la pandèmia. En aquest

sentit, ens trobem davant d’una crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-

19 i Ullastrell no n’està al marge. Per aquest motiu, Junts per Catalunya ha optat per

deixar de banda la política i posar-nos al costat del govern municipal per ajudar en el que

faci falta.

 

És evident que la prioritat d’Ullastrell en aquests moments és mobilitzar tots els recursos

municipals per a contenir l’emergència sanitària, estar al costat de les persones

contagiades, de les persones que han superat el virus, de les famílies que han viscut un

dol, minimitzar al màxim la transmissió del virus i donar eines i suport a totes les persones

que lluiten en aquest front.

 

Pel que fa a la investigació oberta per la fiscalia de Terrassa a la residència d’Ullastrell,

volem manifestar que volem ser prudents i respectuosos amb la crisi sanitària viscuda al

centre geriàtric, per respecte als residents i famílies, treballadores i direcció del mateix.

Cal deixar treballar al Ministeri Públic per tal que esclareixi els fets amb una investigació

que respecti tant la presumpció d’innocència dels responsables de la residència, com els

drets dels afectats per presumptes faltes de diligència, si aquest fos el cas. Ens posem a

disposició del Ministeri Fiscal i de l’Ajuntament d’Ullastrell.

 

Junts per Catalunya Ullastrell Ullastrell, 14 d’abril de 2020

COMUNICAT  

DE  PREMSA

COMUNICAT  DE  PREMSA  DE  JUNTS  PER  CATALUNYA  ULLASTRELL
SOBRE  LA  INVESTIGACIÓ  OBERTA  PER  LA  FISCALIA  DE  TERRASSA
A  LA  RESIDÈNCIA  GERIÀTRICA  D ’ULLASTRELL
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"Aquest any, hem viuscut un
Sant Jordi diferent, des de casa,

però sense oblidar l'esperit i les
tradicions d'aquest dia tan
especial per tots els catalans i
catalanes."

S A N T  J O R D I
2 0 2 0  -  U L L A S T R E L L

 

 

 

 

 

 

#SantJordiACasa
 

 

 
 

Ullastrell, 23 d'abril de 2020

8



VOTACIONS

El passat dimecres 22 d’abril vam participar al Ple
Ordinari del mes d’abril a l’Ajuntament d’Ullastrell.
Va ser el primer Ple a la història que es va realitzar
de manera telemàtica degut al confinament que
estem patint a causa de la pandèmia del Covid-19.

 

Es van aprovar, entre d’altres, l’increment de
retribucions al personal funcionari i laboral del
consistori, el nou

 

protocol de la Diputació de Barcelona per la gestió
de les nòmines municipals i modificacions de dues
ordenances fiscals:  la núm. 43, per afegir-hi el preu
de lloguer públic del local de la Casa del Metge
(antic CAP) i del nou local de l’edifici del Progrés i la
ordenança núm. 5 sobre l’impost dels permisos
d’obres.
 
 
 

PLE  ORDINAR I

PLE  TELEMÀT IC

Va ser el primer Ple a
la història que es va realitzar de manera telemàtica degut al confinament que

estem patint a causa de la pandèmia del Covid-19.

PLE ORDINARI ABRIL 2020

ES VA APROVAR (AMB LA NOSTRA ABSTENCIÓ) TAMBÉ EL RECONEIXEMENT D’INCOBRABLES
PER UN IMPORT DE 294.000€;  ES TRACTA D’IMPOSTOS NO COBRATS (PERÍODE 2011-2017) PER
PART D’UNA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE VA FER FALLIDA I S’HAN ESGOTAT TOTS ELS
RECURSOS ADMINISTRATIUS PER ACONSEGUIR AQUESTA QUANTITAT, GENS DESPRECIABLE..

 

L'EQUIVALENT A LA REFORMA D'UN CAMP DE FUTBOL...
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En l’apartat de Precs, el nostre grup va
expressar el suport al govern municipal en la
gestió de la pandèmia a Ullastrell. Hem
mantingut contacte directe amb l’alcalde i
hem deixat la política al calaix; en aquests
moments de crisi i en els que vindran, el
nostre grup creu fermament que és hora de
sumar esforços pel bé comú. Hem de ser
capaços de donar resposta a veïns, autònoms,

comerços, restauració i remuntar la vida
social, cultural i esportiva que aquesta
situació ens ha obligat a paralitzar.

PRECS
"hem deixat la política al calaix; en
aquests moments de crisi i en els que
vindran, el nostre grup creu fermament
que és hora de sumar esforços pel bé
comú."

 

 

 

 
 

PRECS  AL  GOVERN

PLE  ORDINAR I  

PLE  TELEMÀT IC
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pots accedir a través de l'enllaç:

 

https://youtu.be/h3vnLKv3aTY

| Regidors de JuntsxCat

https://youtu.be/h3vnLKv3aTY
https://youtu.be/h3vnLKv3aTY


Per altra banda, en l’apartat de Preguntes, el nostre

grup va interessar-se per les properes actuacions

que portarà a terme el govern municipal en relació

a la pandèmia (aplaçament d’impostos, augment

del termini per aconseguir la bonificació de la taxa

d’escombraries, ...). Vam reiterar que ens posàvem a

la disposició del govern per fer les modificacions

que fessin falta al Pressupost municipal per fer front

als nous esdeveniments que haurem d’afrontar

com a poble.

 

Sorprenentment, l’alcalde ens va remetre a la seva

compareixença en directe per You Tube que es va

produir just a l’acabar el ple ordinari i va recriminar

al nostre portaveu que no s’hi havia posat en

contacte en cap moment. Vam expressar la nostra

disconformitat amb les seves paraules,

ja que el grup de Junts x Catalunya Ullastrell va

decidir internament que la interlocució amb

l’alcalde i el govern la realitzaria la nostra regidora

Magda Rodó, i així ha estat (tal com també va

comentar el mateix alcalde en el transcurs del ple).

PREGUNTES  

AL  GOVERN
La resposta de l’alcalde de remetre’ns a una compareixença informativa

en directe minuts després del ple, la considerem del tot inapropiada

PLE  TELEMÀT IC

La resposta de l’alcalde de remetre’ns a una compareixença informativa en directe minuts

després del ple, la considerem del tot inapropiada. Les Preguntes que formula l’oposició en el

ple municipal s’han de respondre també en seu oficial (el govern sempre ho ha fet així) i no

en una retransmissió en directe. Aquí tenim una mostra més de la falta de respecte

institucional que rebem de l’alcalde, tot i la gravetat de la situació. Vam percebre que

l’alcalde tenia pressa per donar per finalitzat el ple municipal i entrar puntual a You Tube.

PLE  ORDINAR I  11



Troba'ns
    https://juntsxcatullastrell.home.blog

CONTACTE:

@jxcatullastrell

Miquel Puig

686 11 00 28

puigcmq@ullastrell.cat

Magda Rodó

639 49 43 53

rodorm@ullastrell.cat

Ainara Sánchez

647 55 56 23

sanchezganr@ullastrell.cat

Raúl Méndez

685 33 28 79

mendezgr@ullastrell.cat


