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NO ES FARÀ LA PLANTA DE PIRÒLISI
Com ja sabeu, l’Agrupació Alicicla va comunicar a l’Ajuntament que no es portarà a
terme el projecte de piròlisi que tenien previst a la fàbrica que Alier té a Rosselló.
Acabada ja la polèmica decisió, hem cregut oportú fer-vos arribar un resum sobre el
tema.

PASSOS QUE SEGUEIX UNA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
COM EL CAS DE LA PLANTA DE PIRÒLISI

• La sol·licitud s’ha de presentar a l’ajuntament, que l’ha de trametre a la Generalitat.
• L’autorització, l’atorga la Generalitat.
• L’Administració té un termini màxim de sis mesos per notificar la resolució.
• Cada 2 anys s’ha de comprovar que es compleixen les condicions de l’autorització.
• Cada 8 anys s’ha de revisar l’autorització.

TAL COM HA ANAT, TAL COM ÉS

1. L’any 2001, Alier S.A. va sol·licitar una
modificació del planejament urbà de
Rosselló en els terrenys de la seva propietat
per tal d’ampliar el sòl industrial a fi d’ins-
tal·lar una planta de valoració de residus,
mitjançant piròlisi. Al seu moment, la
Comissió d’Urbanisme de Lleida ho aprova i
ho comunica a l’Ajuntament.

2. Amb data 27 de juny de 2001 l’Ajunta-
ment tramet la sol·licitud de llicència
ambiental presentada per Alicicla AIE a
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU) del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat a Lleida perquè es pronun-
ciï sobre la suficiència i la idoneïtat del pro-
jecte, ja que és aquest l’òrgan competent en
aquesta matèria.

3. L’Ajuntament en ple, en sessió de 26 de
juliol de 2001, va aprovar per unanimitat (els
nou regidors van votar-hi a favor) la sol·lici-
tud d’Alier S.A., que va romandre a informa-
ció pública durant un mes.

4. L’alcalde, Sr. Genís Casanovas, demana
per escrit al Dpt. de Medi Ambient de la

Generalitat que els seus serveis tècnics ens
facin arribar un informe sobre la incidència
del projecte. Això es fa el 12 d’agost de
2002.

5. Es constitueix una plataforma cívica con-
tra la planta de piròlisi de Rosselló.

6. L’alcalde convoca una reunió amb els
representants de la plataforma cívica contra
el projecte de planta de piròlisi. El seu por-
taveu adreça un escrit (10 de setembre de
2002) a l’alcalde agraint-li la convocatòria de
reunió i que hagués mostrat interès a donar-
los informació de primera mà. En aquest
escrit els representants de la plataforma
sol·liciten un ajornament de la reunió
esmentada.

7. Novament, l’alcalde convoca una altra
reunió amb l’equip de govern, representants
de la plataforma i representants de l’empre-
sa Alier i Alicicla. Té lloc el dia 25 de setem-
bre de 2002 a la sala d’actes de
l’Ajuntament. La voluntat de l’alcaldia de
facilitar l’intercanvi d’opinions entre tots els
interessats és clara i indubtable.



8. En el Ple de l’Ajuntament del dia 26 de
setembre de 2002 s’acorda dur a terme un
contracte de consultoria d’assistència a l’em-
presa SGS –si es veiés necessari– perquè
assessori l’equip de govern i l’alcaldia en
aquesta matèria ja que el municipi, com és
natural, no compta amb aquest servei.

9. El dia 8 d’octubre de 2002, l’alcalde con-
voca una reunió del Consistori (els regidors
de l’equip de govern –CiU i PSC– i els de l’o-
posició –AIPN–) amb els representants
d’Alier i d’Alicicla per aclarir els dubtes que
han sorgit durant aquest llarg debat i que
–per causa de l’activitat de la plataforma cívi-
ca- ha generat certa alarma social entre els
ciutadans del municipi i els dels pobles veïns.

10. L’alcalde, Sr. Genís Casanovas, adreça
un comunicat de premsa als diaris La

Mañana i Segre, per tal de donar a conèixer
la postura oficial del govern local sobre el
tema.

11. Aquest mateix comunicat és distribuït a
totes les cases del municipi el dia 14 d’octu-
bre de 2002. En ell, l’alcalde expressa clara-
ment que considera convenient la no implan-
tació de la planta de piròlisi donada l’alarma
social que s’ha generat entre els veïns de
Rosselló i anima l’empresa a trobar alternati-
ves socialment i mediambiental més adequa-
des.

12. L’alcalde remet un escrit a Alicicla i li
demana la retirada del projecte amb data 29
d’octubre de 2002.

13. El dia 15 de novembre, Alicicla i Alier
comuniquen per escrit a l’alcalde que el pro-
jecte de piròlisi no es durà a terme.

14. L’equip de govern considera que ha fet el que havia de fer. La pre-
gunta que ens fem és: i tu, benvolgut conciutadà, què hauries fet en
el nostre lloc? Nosaltres creiem que d’un govern se n’espera pru-
dència, capacitat d’anàlisi i també fortalesa per fer el que toca malgrat
les pressions. I capacitat de decisió quan n’és l’hora.

És el que hem fet. Per això agraïm el teu suport i la teva comprensió.

FES UN BON ÚS DELS CONTENIDORS
Com ja sabeu, al municipi disposem de contenidors diversos que ens permeten de fer
una recollida selectiva de deixalles i escombraries. Col·labora-hi activament i avisa a
l’Ajuntament si els veus plens.
Els primers dimarts de cada mes hi haurà a disposició de tothom uns contenidors per
a recollir mobles i electrodomèstics. Estaran 24 hores al poble i l’endemà seran retirats.
Els trobareu al pati de darrera de la casa parroquial.

Amb tu, fem de Rosselló un poble més net i acollidor!

L’Ajuntament posa al vostre abast un nou Servei prestat per María
José Ayala Torres, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local

(AODL), que té, entre d’altres, les següents funcions:
• Informar dels tràmits i obligacions per crear una empresa i formació dels nous empresaris.
• Treballar projectes per trobar els ajuts i subvencions necessaris per als diferents sectors 

d’activitat.
• Assesorament jurídic a les empreses en funcionament.
• Suport infraestructural per al desenvolupament de campanyes, actes i jornades.
• Orientació professional a la gent jove que busca el seu primer treball.

Lloc de prestació del servei: Oficines Ajuntament.
Horari d’atenció al públic: de 9 a 11.30 hores, de dilluns a divendres.



Genís Casanovas Jover
Atenció de visites: dimarts: de 18.00 h. a 21.00 h. i a hores convin-
gudes els altres dies.

L’EQUIP DE GOVERN A LA TEVA DISPOSICIÓ

ALCALDE

TINENTS D’ALCALDE

Primer tinent d’alcalde i titular de
l’ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT.
Bartomeu Gorgues Gorgues

Segon tinent d’alcalde i titular de
l’ÀREA DE FESTES I PROTOCOL

Jaume Borrero Montijano

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Teresa M. Torrelles Melé

Atenció de visites: dijous, de
17.00 h. a 18.30 h.

REGIDORS DELEGATS

ÀREA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
Josep Lluís Escuer López
Atenció de visites: dimarts no festius de les
17.00 h. a les 21.00 h.

ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES,
ECONOMIA I HISENDA.

J. Oriol Rodrigo Fernández
Oficina d’atenció al ciutadà:

Atenció de visites: de 12 h. a 13 h. de
dilluns a divendres.

ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Jordi Viladrosa i Clua
Atenció de visites: dijous, de 17.00 h.
a 18.30 h.



Nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Rosselló.



CALENDARI DE FESTES LOCALS 2003
6 de juny, divendres
13 d’octubre, dilluns

PREGONS A RÀDIO ROSSELLÓ

Al 107.5 de la FM Ràdio Rosselló facilita informació local (els pregons) quatre
cops al dia: a les 10.00 h, 13.00 h., 17.00 h. i 20.00 h. tots els dies laborables.

HORARIS DELS AUTOBUSOS DE LÍNIA
(Xampany-Parellada)

Parada principal: Plaça Nova

Rosselló – Lleida:
7.40 h. (dissabtes, no), 8.10 h., 10.00 h., 11.25 h., 15.25 h., 15.35 h., 16.20 h. i 16.30 h.

Lleida – Rosselló:
8.40 h. (dissabtes, no), 10.15 h., 11.30 h., 12.30 h., 13.00 h., 14.00 h.
15.00 h., 16.00 h., 18.00 h. (només dies lectius)
18.30 h., 19.00 h. (dissabtes, no), 19.30 h., i 20.15 h. (dissabtes, no)

SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEL MUNICIPI

ANY 2002 ALTRES AJUTS ANY 2002

Agrupació de jubilats Sant Antolí 900,00 E
Associació cultural de dones Al-kaníssia 1915,19 E 276,08 E
AMPA CEIP La Rosella 1.000,00 E 1089,48 E
Club de Bitlles Rosselló 570,00 E
Club de Bitlles Sant Antolí 570,00 E
Club Futbol Rosselló 1.777,72 E 751,27 E
Club Autocròs 600,00 E
Club Ciclista 600,00 E
Congregació Mariana 600,00 E
Coral Flor d’Espígol 1.871,47 E
Esbart Rossellonès - Grup de Joves 1.500,00 E

MÉS AJUTS A ENTITATS

Club Esportiu Mig Segrià 1.803,04 E
Aplec sardana 1.622,73 E
Casal d’estiu 379,58 E
Ràdio Rosselló 1.650,00 E
Grup de Joves 500,00 E

Si ets net de cor, pastor mesquí,
no t’has de perdre pel camí
que et va guiar l’estrella cauta;
no t’has de perdre, pastoret,
anant seguint el camí dret,
amb el sac de gemecs i la flauta!
Pastor dels meus somnis d’infant,
de les meves tristeses de gran,
pastor menut del meu pessebre,
tant és que fem com que no fem,
sempre es troba el camí de Betlem,
encara que ens escanyi la tenebra!

JOSEP M.ª DE SAGARRA
(Fragment del Poema de Nadal)

L’Alcalde de la Vila us desitja unes
molt bones festes de Nadal i que
l’any 2003 vingui acompanyat de
força alegries.

Nadal, 2002



INFORMACIÓ MUNICIPAL D’UTILITAT

Ajuntament:
Adreça postal: Av. Catalunya, 2 25124 Rosselló
Telèfons: 973 730 001 - 973 732 703 - 973 732 762  -  Fax: 973 730 033
Correus electrònics: ajuntament@rossello.net emissora@rossello.net

alcalde@rossello.net festes@rossello.net
arquitecte@rossello.net joventut@rossello.net
benestar@rossello.net secretari@rossello.net
educacio@rossello.net urbanisme@rossello.net

Atenció al públic:
De 9.00 h. a 14.00 h. i de 16.00 h. a 18.30 h.
(de dilluns a divendres)

Web: http://www.rossello.net

Serveis sociosanitaris

Consultori mèdic i consulta d’infermeria:

De 9.30 h. a 10.30 h. (de dilluns a divendres)

Tels.: 973 730 129 - 973 142 029
973 142 033 (Urgències a partir de les 15.00 h. fins a les 8.00 h. de l’endemà)

Assistent social: D’11.30 h. a 13.15 h. (els dimecres)

Farmàcia: De 9.00 h. a 13.00 h. i de 17.00 h. a 20.15 h.(de dilluns a divendres)
De 10.00 h. a 13.00 h. (dissabtes)

Tel.: 973 730 386

Oficina de Correus: De 9.00 h. a 11.00 h. (de dilluns a divendres)
De 8.00 h. a 9.00 h. (dissabtes)

Escola Bressol Municipal Pas a Pas
De 9.00 h. a 13.00 h. i de 16.00 h a 19.00 h. (de dilluns a divendres)

Tel.: 609 743 032
Directora: Sara Rossell

CEIP La Rosella:
Tel: 973 730 306
Directora: Mª Àngels Torres

Arquitectes municipals
De 17.00 h. a 21.00 h. (dimarts): urbanisme. [Valeri Mas] i serveis 
tècnics. [Carles Giménez]
De 12.00 h. a 14.00 h. (dimecres i dijous): serveis tècnics. [Carles Giménez]

Parròquia de Sant Pere ad vincula
Despatx [Mossèn Carles Martí]: dimecres, dijous i divendres de 18.00 h. a 21.00 h.
Telèfons: 973 730 054 i 973 756 107
Horari de misses: Dies feiners: 17.30 h.

Vigílies de festa: 18.00 h.
Diumenges i festius: 11.00 h.

Mossos d’esquadra: Tel.: 088 (urgències)

Bombers de Lleida: Tel.: 085

Bombers Almenar: Tel.: 973 770 034

Centre d’emergències de Catalunya: Tel: 112

Atenció ciutadana de la Generalitat: Tel.: 012
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• Hem adquirit una finca de 50.465 m2 a Josep
Farrero Fornons per poder ampliar la zona espor-
tiva municipal i per poder fer-hi en un futur un
pavelló poliesportiu i els corresponents equipa-
ments. Alhora s’hi construiran nous vials i habitat-
ges que augmentaran la capacitat urbana de la
població i així també haurem donat compliment a
un compromís que havíem adquirit amb els veïns
del Carrer del Sol i que no havia estat possible
desbloquejar fins al moment. L’operació ha costat
95 milions i mig de les antigues pessetes
(573.966,56 E ). Una de les condicions de la
Direcció General d’Esports per subvencionar el
projecte és que l’Ajuntament aporti els terrenys i
els vials al costat de l’actual zona esportiva.

• Hem estrenat un nou parc infantil a la plaça de
l’Església i així aprofitem un espai públic fins que
s’hi pugui construir un edifici destinat a local
social de totes les entitats i associacions.

• Tal com havíem promès, hem iniciat les obres
d’ampliació i millora de l’Escola Bressol Municipal
“Pas a Pas”.

• Els alumnes de tercer de Primària de l’escola
pública de Rosselló van visitar les dependències
municipals. Van passar una estona divertida i van
conèixer més directament el funcionament del
Consistori i de la Casa de la Vila.

• La urbanització de l’Avinguda Catalunya, Verge
del Pilar i adjacents és ja una realitat. Bé s’ha de
notar que som un dels pobles que més ajuts ha
aconseguit del Pla Únic d’Obres i Serveis de la
Generalitat (PUOSC) de tot el Segrià. Agraïm la
bona disposició dels veïns que hi han posat la
seva contribució econòmica especial.

• S’ha eliminat el transformador d’alta tensió del
pont del morer i s’ha desmuntat la línia de mitja
tensió del carrer Major, de l’avda. Catalunya,
carrer del Sol i carrer Unió.

• Hem fet l’aprovació inicial d’una nova planifica-
ció urbana per donar resposta a les necessitats
de futur de la vila.

• A partir del primer trimestre del 2003, Rosselló
comptarà amb el servei de banda ampla, que
inclou els serveis ADSL fruit del conveni entre el
Consorci Local Localret de la Generalitat de
Catalunya i Telefònica.

• Com es tradició, durant la setmana cultural que
organitza el CEIP La Rosella, amb el suport de
l’Ajuntament, s’organitzen xerrades força interes-
sants com la que mostra la fotografia.

• S’ha aprovat ampliar l’actual consultori mèdic
amb un servei de pediatria. La regidoria de ser-
veis socials us farà arribar la informació pertinent
sobre aquest nou servei.

• Hem sol·licitat i ens ha estat concedit un ajut de
la Diputació de Lleida, inclòs en el Pla únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat per a dur a
terme la urbanització del carrer Segrià.

• El dia 4 d’octubre l’Hble. Conseller d’Agri-
cultura, Sr. Josep Grau, va inaugurar la concen-
tració parcel·lària del Pla de Rosselló i Torre-
farrera.

• La regidoria de serveis socials ha desenvolupat
amb força èxit diversos cursos entre els quals
destaca el d’iniciació al voluntariat que ha acabat
el passat mes de novembre.

• Com cada any, l’11 de setembre celebrem la
Diada Nacional de Catalunya a Rosselló.
Enguany l’Esbart Dansaire Albada de Tàrrega
ens hi va acompanyar després de la lectura del
manifest.

ALTRES NOTÍCIES DE LA NOSTRA VILA

Dipòsit Legal: L-167-1996
ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41
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