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FIRA MOTO PASSIÓ

Urbanització del carrer De la Secla del Cap.

Amb el segon número del butlletí se supera la veritable prova de
foc editorial, aconseguir establir una periodicitat real amb una
eina de comunicació. Així doncs, agafem velocitat de creuer i a
cada inici d’estació el butlletí estarà a les vostres mans.
Amb la primavera, estació de renaixement de la vida vegetal,
s’inicia la materialització de projectes que vam estar treballant
durant l’any passat. En primer lloc, ha finalitzat el procés de licitació de la nova escola bressol. Les obres començaran durant
el mes de maig i el termini d’execució preveu la finalització de
les mateixes abans d’acabar l’any. Segurament per després de
les vacances de Nadal d’aquest any, l’activitat educativa de
l’escola bressol es podrà traslladar al nou edifici. Aquest fet
alliberarà espais, molt necessaris per a la nostra escola, el CEIP
“La Rosella”. En aquest sentit, cal dir-vos, que finalment hem
aconseguit fer la cessió dels terrenys al Departament d’Educació per a l’ampliació de l’escola i que ara estem pendents del
calendari d’execució de l’obra per part del Govern. Així doncs,
en un futur no gaire llunyà podrem esborrar els “barracons” del
pati de la nostra escola.
També iniciarem amb urgència, les obres previstes pel fons
d’inversió estatal. Hem decidit emprar els 462.000 euros que
li pertoquen a Rosselló en dues obres. La més important és la
molt necessària remodelació de la Plaça de l’Església. Aquesta
plaça, sens dubte la més emblemàtica del poble, està molt
degradada i necessita una actuació a fons. Amb la remodelació
quedarà un nou espai, enllosat de pedra, amb una nova escalinata, il·luminació des de terra i ajardinament de l’entorn. La
segona obra és un primer acondicionament de la Serra dels
Dipòsits. Aquesta serra, ben cèntrica en el poble, ha estat totalment abandonada durant anys, esdevenint un perill per als
veïns i un racó d’abocament de runes. Amb el projecte es preveu el sanejament de la zona occidental i l’acondicionament
d’un primer espai verd per a l’ús dels nostres veïns; tot plegat
canviarà molt el lamentable aspecte actual. Les dues obres
estaran finalitzades abans de final d’any.
Així doncs, amb la primavera, i malgrat la crisi, s’inicia un intens
període d’obra pública, que ha de millorar molt el nostre poble.

Jaume Fernàndez i Gonzàlez
Alcade de Rosselló

URBANITZAT EL CARRER DE LA SECLA DEL
CAP
Ja s’ha urbanitzat el carrer De la Secla del Cap, el carrer central del
nostre poble, de 540 metres de longitud. S’ha dignificat una zona
molt cèntrica on abans hi havia els corrals de les cases. L’obra ha
costat 339.600 euros amb una aportació del PUOSC del 2006 de
94.800 euros. L’Ajuntament hi ha aportat 47.800 euros i els veïns
197.000 euros. Creiem que entre tots hem fet una gran obra.

REMODELEM LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA I
CREEM UNA ZONA VERDA AMB EL FONS
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
Un dels requisits de les empreses adjudicatàries de les obres
serà que empleïn persones que es trobin sense feina. En total es
preveu crear uns 16 llocs de treball.
L’Ajuntament de Rosselló de Segrià va licitar dilluns 16 de febrer
les obres que finança el Fons Estatal d’Inversió Local del Ministeri d’Administracions Públiques i que han atorgat al municipi
462.115’99 euros.
Uns 320.534’55 euros es destinaran a la remodelació de la plaça
de l’Església. S’hi plantarà arbres i s’hi posarà il·luminació. La
resta, uns 141.581’44 euros es destinaran a l’acondicionament
de la Serra dels Dipòsits.
Aquesta segona obra serà l’inici d’una posterior zona verda de la
que podrà disposar el municipi i que ja es preveia al POUM i de la
qual se’n pot avançar un 20% amb aquesta partida. Aquest espai
es troba al final de la Ronda de Sant Pere –que també s’arranjarà-– on actualment hi ha un abocador de runes que se sanejarà,
s’hi construirà un pas per a vianants i uns drenatges que evitaran
que l’aigua, quan plou, acabi inundant les cases que hi toquen.

RESPECTEM LA HIGIENE QUAN PASSEGEM
ELS NOSTRES ANIMALS DE COMPANYIA
Des d’aquest butlletí voldríem aprofitar per apel·lar al civisme de
tothom i especialment en el tema de la recollida d’excrements
dels animals. Us demanaríem que quan sortiu a passejar-los us
emportessiu una bossa de casa per recollir-los. No embrutem casa
nostra, que és casa de tots.

ARRENCA LA 7a EDICIÓ DE LA FIRA DE
REFERÈNCIA DEL MÓN DE LA MOTO
Ja hi tornem a ser... motors escalfant-se... motos a punt de rugir...
Comença Moto-Passió! La fira de referència del món de la moto de
les terres de Lleida. Els propers dies 28 i 29 de març Rosselló acull
la setena edició de Moto Passió, un aparador del món de la moto on
hi seran presents totes les marques comercials del mercat, tots els
concessionaris de Lleida, botigues de motos, complements: roba i
accessoris, rodes, olis, recanvis... L’amant de la moto ho trobarà tot
a Rosselló. La mostra està ubicada al recinte firal, situat a l’avinguda Verge del Pilar amb una exposició de 2.200 m2, 25 expositors
i 60 estands. Entre ells hi trobarem el camió del Dakar o l’escola
de pilots del lleidatà Emili Alzamora, a més del circuit de motos
de Menàrguens on es podran veure proves de motos. A més aquest
any, el diumenge al matí hi haurà concentració de motos i esmorzar
“motero”.
L’Ajuntament, que és qui organitza el certamen, en col·laboració
amb el Moto Club Tribu Deskontrol ha fet una forta aposta per
aquesta fira, ha visitat tots els concessionaris i establiments relacionats amb el món de la moto de la demarcació de Lleida amb la
intenció d’organitzar una fira temàtica de referència a tot el país que
converteixi Rosselló en un punt obligat de visita on es pugui trobar
tota l’oferta existent al mercat.

Gas a fons i via fora!
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Cartell de la I Setmana Musical.

Inauguració del Punt d’Informació Juvenil.

Cos de Vigilants Municipals.

Netejant la serra.

PRIMERA SETMANA MUSICAL DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

JA TENIM UN PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL:
“EL PUNT MÉS JOVE”

COS DE VIGILANTS MUNICIPALS

COMENÇA LA NETEJA A LA SERRA

L’Escola municipal de música de Rosselló organitza la seva primera Setmana de la Música del dilluns 30 de març al divendres
3 d’abril.
Es programen activitats per a nens i nenes de 2 a 15 anys. Manualitats musicals, danses d’arreu del món, musicogrames, tallers
de bandes sonores, concursos musicals, psicomotricitat i música
a partir del joc, creció d’instruments, muntatge de coreografies,
etc.

S’ofereix orientació i assessorament als joves.

Amb competències de trànsit, mantenir l’ordre, fer prevenció així
com de primera assistència en actuacions d’emergència, patrullen
a diari pel municipi.

Un dels grans projectes del consistori és la recuperació de la Serra
del Pla per convertir-la en un pulmó verd de la nostra localitat.

LICITADA LA NOVA ESCOLA BRESSOL
“Pas a Pas”

EL PIJ DE ROSSELLÓ OFEREIX: Assessorament laboral, en estudis i
orientació professional, en habitatge i en salut/sexualitat. Viatgeteca.
Cartellera. Autoconsulta per internet i a través de les publicacions
i documentacions del PIJ. Servei de préstec de material. Borsa de
treball. Dinamització d’activitats juvenils.

I Setmana Musical

de l’Aula Municipal de Música
de Rosselló de Segrià
Del 30 de març al 3 d’abril de 2009

Organitza:
Aula de Música de Rosselló de Segrià
Col·labora:
Ajuntament de Rosselló de Segrià
Ceip la Rosella
Escola bressol Pas a pas

Amb dues línies i capacitat per a 82 alumnes a partir de 4 mesos,
es preveu que entri en funcionament al llarg del curs vinent i dobla dos cops i mig la capacitat de l’actual.

El divendres dia 27 de febrer es va posar en marxa el Punt
d’Informació Juvenil (PIJ) que ofereix assessorament i informació
als joves d’entre 12 i 35 anys de la localitat. La inauguració va
anar a càrrec del Secretari de Joventut de la Generalitat, Sr. Eugeni
Villalbí, acompanyat del Coordinador Territorial de Joventut a Lleida,
Sr. Jordi Satorra. El PIJ, està situat a la primera planta de l’edifici de
l’ajuntament i és un punt d’informació per a joves que compta amb
l’assessorament de la dinamitzadora Elena Rojo.

L’Ajuntament de Rosselló ja ha licitat la nova Escola Bressol Municipal “Pas a Pas” que tindrà capacitat per a 82 alumnes i amb
dues línies. O sigui, tindrà 6 classes, dues per curs: dues de P1,
dues de P2 i també incorporarà dues classes per a nadons a partir
de 4 mesos.

CONTACTE: joventut@rossello.net - Tel. 973 732 821.
Horari: de dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h. i dissabtes de
10.00 a 14.00 h.

Les obres es preveu que s’adjudiquin al març i tindran una durada
de 7 mesos, de manera que es preveu que la nova escola bressol
pugui entrar en funcionament al llarg del proper curs, amb tota
probabilitat després de Nadal del 2009 ja que al tractar-se de
mòduls prefabricats serà de fàcil i ràpid muntatge.

El Casal va acollir el passat 10 de gener un Slot d’Escalextric gegant.
Durant dues hores tothom va poder participar en la competició.

El cost de l’obra és de 800.000 euros, 300.000 dels quals provénen del PUOSC i 410.000 d’Educació, ja que al ser una escola
bressol municipal el departament subvenciona amb 5.000 euros per alumne. Per tant, l’aportació de l’Ajuntament serà d’uns
100.000 euros.

SLOT

L’Ajuntament de Rosselló de Segrià ha posat en marxa un Cos
de Vigilants Municipals. Es tracta d’una figura que la llei preveu
per als municipis que no disposen de policia local i que l’Ajuntament ha implantat per tal d’oferir un servei de proximitat als
rossellonins i rossellonines i reforçar-ne la seva seguretat. El ple
de l’ajuntament va aprovar la creació d’aquest cos de dos agents
i un cotxe patrulla, al desembre.
COMPETÈNCIES
Arran d’un conveni amb el Servei Català de Trànsit els vigilants
també tenen competències en aquesta matèria, així com capacitat per poder sancionar. Les seves competències són: custodiar i
vigilar béns i instal·lacions i dependències municipals, ordenar i
regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de
circulació, participar en les tasques d’auxili al ciutadà, de protecció civil, vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions
i actes municipals.
Es tracta d’un servei de proximitat que contribueix a generar seguretat a la població ja que patrulla tot el dia pel municipi i de fet ja
han demostrat en diverses ocasions que resulta necessària. Així per
exemple, el dia de la forta ventada van estar fent tasques de prevenció i actuacions d’emergència que van evitar mals majors. També s’ha donat el cas que han hagut d’actuar en situacions imprevistes, com ajudar en accidents domèstics. També des del passat dia
1 de febrer els vigilants estan fent tasques d’ordenació del trànsit
a l’entrada i sortida de l’escola, fet que ha contribuït a millorar la
fluidesa de la circulació a la zona i també la seguretat”.
Els dos agents han accedit a la plaça mitjançant oposició, tenen
un número d’identificació personal i en cas de necessitat acudeixen on se’ls requereix.
Els veïns de Rosselló han de trucar al telèfon de l’Ajuntament, el
973 730 001. El seu horari és diürn de dilluns a divendres i els
caps de setmana també estan de guàrdia.

Actualment ja disposem d’una persona que es fa càrrec de les
tasques de neteja a la pròpia serra. Aquesta persona ha estat
contractada a través d’un Pla d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i la seva feina és la neteja de la serra.
Per altra banda, una empresa externa contractada per l’Ajuntament farà una aclarida i poda de 27 hectàrees del terreny, aquest
projecte, com ja sabeu, es porta a terme amb un ajut de 25.151
euros que ens ha concedit amb aquesta finalitat el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

E
Esports

MILLOREM EL ROCÒDROM
L’Ajuntament ha ampliat i millorat el Rocòdrom. Ubicat als baixos
de l’edifici de l’ajuntament, hem ampliat la paret, s’han remodelat completament estructures d’escalada de fusta, creant noves
vies per a l’escalada, inclosa una cova per als escaladors més
experts, s’ha habilitat un lavabo i durant aquest any es dotarà
d’il·luminació. Aquestes millores han estat possibles gràcies a
una subvenció d´Esports de 1.000 euros i una altra de Joventut
de 6.055,41 euros.

CAMP DE FUTBOL
Per tal de preservar el bon estat de les instal·lacions del camp de
futbol s’hi ha col·locat una tanca metàl·lica. D’aquesta manera es
té un major control de qui utilitza aquest espai amb la finalitat de
garantir-ne sempre un bon ús.

S
Sanitat

C
Cultura

CAMPANYA PERQUÈ ELS VEÏNS S’ASSIGNIN
EL METGE DE CAPÇALERA A LA LOCALITAT
L’Ajuntament ha equipat el consultori mèdic amb tres ordinadors
que permeten accedir a l’historial del pacient. Aquesta millora
ens permet estar dins la xarxa sanitària i d’altra banda, permet
detectar quines persones no tenen com a metge de capçalera el
de Rosselló.
D’aquesta manera l’Ajuntament inicia una campanya per conscienciar els ciutadans de Rosselló de la necessitat, ja que actualment hi ha un alt percentatge de la població que no l’hi té, fet
que impedeix poder disposar d’un segon facultatiu.
Actualment ens trobem que pel nombre de població que som
–uns 3.000 habitants– ens correspon un segon facultatiu, en
canvi no en podem disposar de moment perquè molts habitants
de Rosselló no tenen assignat el seu metge de capçalera al municipi i per tant, no hi consten.
La intenció del consistori és conscienciar la població en general,
i particularment la que ha vingut procedent d’altres poblacions
que és la que no ha realitzat encara aquest tràmit.
Inicialment es durà a terme una campanya informativa sobre quin
és el procediment a seguir per fer aquesta gestió.

F
Festes

ES PRESENTA A ROSSELLÓ ‘EMUN
FM RÀDIO’, UN CONSORCI DE RÀDIOS
MUNICIPALS DEL SEGRIÀ I LA NOGUERA
Els Ajuntament d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià impulsen una iniciativa única a Catalunya sota el nom d’Emun.
L’Ajuntament de Rosselló de Segrià va acollir el passat 20 de
febrer la signatura prèvia a la constitució del consorci Emissores
Municipals Terres de Ponent que gestionarà l’emissora EMUN FM
RÀDIO. Van signar el conveni els alcaldes d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià.
L’acte va comptar amb la presència del President de Federació de
Radios Locals de Catalunya, Sr. Manel Ramon, l’alcalde de Torrefarrera Sr. Alejandro Mir, i els directors de les diferents emissores
municipals, així com l’equip d’Emun i regidors i regidores dels
cinc Ajuntaments signataris del conveni de col·laboració.
Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit de la radiodifusió en
què cinc emissores municipals decideixen emetre conjuntament
i s’uneixen sota un mateix nom i personalitat jurídica amb una
única programació i la titularitat de la qual és un consorci format
per cinc ajuntaments.
107.5 EMUN Rosselló de Segrià.

Dona

CARNESTOLTES
El passat 21 de febrer vam celebrar el tradicional Carnestoltes.
La disbauxa va envair el nostre municipi amb una cercavila i animació infantil al Casal durant la tarda i ball a la nit.
Hi va haver molts premis. Es van repartir 27 vals bescanviables
per un abonament de les piscines a l’estiu i per als grans pernils...
Sí, sí, pernils per a la millor disfressa o per a la millor colla.
Esperem que us ho haguessiu passat d’allò més bé.

Espai Polític

Cada estació de l’any els grups de l’oposició tenim dret a
150 paraules en aquest butlletí per dirigir-nos als veïns de
GRUP
Rosselló. 150 a la primavera, 150 a l’estiu, 150 a la tardor i
MUNICIPAL 150 a l’hivern. 150 paraules que no permeten comunicar-se
IpR
ni explicar-se.
Ens agradaria parlar de l’escola bressol, de la plaça de missa,
dels impostos, de les senyals de trànsit... però no hi cap en
150 paraules.
Aquesta limitació no es deu a motius tècnics o econòmics,
sinó estrictament polítics. Es vol donar una imatge d’aparent
qualitat democràtica i cooperació amb l’oposició que no és

real. La nostra queixa no ha tingut resposta, tal com passa
amb la gran majoria d’opinions i propostes d’aquest grup.

Arriba el bon temps, que convida a sortir de casa, passejar,
estar més temps a l’aire lliure... Donant un tomb per la vila,
ens podem adonar que hi ha diferents activitats i per a totes
les edats: els diversos parcs infantils estan ben animats a la
GRUP
MUNICIPAL sortida de l’escola; al març s’instal·larà “El parc de la salut”
PSC
per la gent gran on es realitzaran exercicis de psicomotricitat
i els joves ja teniu un nou lloc del qual podeu gaudir de diferents activitats, sempre que hi vulgueu participar.
Tot això sense utilitzar tant els nostres vehicles, que cada
dia són més nombrosos a la nostra població. Com ja us haureu adonat, amb la nova senyalització és una mica complicat

aparcar “allà on voldríem”, ja que hem de donar preferència
als vianants de la població.
Esperem la vostra col·laboració i participació per millorar la
convivència entre vehicles i persones pels carrers del poble.

Rosselló és un poble que ha patit un fort creixement demogràfic en els darrers vint anys, de fet pràcticament ha doblat
la seva població. Talment com succeeix amb la canalla, que
GRUP
MUNICIPAL quan creixen ràpidament se’ls queda la roba petita, el mateix
ERC
ens ha passat amb les nostres infraestructures municipals.
Per això des del principi de legislatura, l’equip de govern,
va dissenyar un seguit d’inversions per tal de millorar serveis
bàsics, com el consultori mèdic o l’escola bressol. Aquest
any 2009, els projectes esdevindran realitat; abans de final
d’any la nova escola bressol, amb gairebé el triple de capacitat, estarà enllestida; també s’haurà enllestit la compra

del local per al nou consultori, que s’adequarà el més aviat
possible. A més a més, és remodelarà la Plaça de l’Església,
i s’habilitarà una part important de la Serra dels Dipòsits. Tot
plegat unes inversions, que conjuntament sumen 1’5 milions
d’euros. Malgrat la greu crisi que assola el nostre país i que
redueix substancialment els ingressos municipals; aquest any
Rosselló realitzarà la inversió en obra pública més gran de la
seva història.

EL QUE CAL SABER PER PART DE CiU. Pròximament s’urbanitzarà la plaça de l’església. Aquest era un projecte pendent que tenia el passat govern
municipal de CIU i que es volia portar a terme quan fos possible, per la qual
cosa es va realitzar un projecte fa quatre anys.
El dia 28 de novembre del 2008 va sortir per Reial Decret Llei 9/2008
GRUP
MUNICIPAL crear un Fons Estatal d’Inversió Local per a la dinamització de l’Economia i
el Treball, mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució
CiU
immediata. El cost d’aquesta obra puja 325.000 euros.
Gràcies a que aquesta projecte ja estava fet i redactat anteriorment pel
govern municipal de la passada legislatura va poder presentar-se dins dels
terminis establerts. El govern havia donat un temps molt reduït per poder
redactar aquest projecte i per tant, rebre la subvenció.
En el grup de CIU sempre hem mirat cap al futur del poble amb la col·

laboració de tothom, tant de gent jove com de gent gran. El passat 27 de
febrer es va inaugurar el “Punt d’Informació Juvenil de Rosselló”. Creiem
que aquesta serà una iniciativa molt adient per a la joventut, però voldríem
fer constar que el nostre projecte de futur per a la gent gran és diferent al
que hi ha actualment.
La nostra idea és més ambiciosa. Voldríem que els avis i àvies de Rosselló
poguessin gaudir d’una bona residència de dia oberta a tota la població.
En aquesta residència gaudirien d’una atenció sanitària personalitzada de
caràcter urgent, d’ajuda a la llar i de suport social, ja que cada dia hi ha més
persones grans amb falta de recursos que es troben molt soles per resoldre
els problemes del dia a dia.
Desitgem des del nostre grup municipal que es pugui arribar aviat a fer-se
realitat aquesta idea de futur.

**Per tant, IpR renuncia a fer ús d’aquest espai fins que no
ho pugui fer amb dignitat.

Presentació d’EMUN Fm Ràdió.

D
Cercavila de Carnestoltes.

E

EXPOSICIÓ SOBRE SIMONE DE BEAUVOIR
En motiu del Dia de la Dona, el hall de l’ajuntament acollirà del 6
al 31 de març una exposició sobre l’escriptora feminista Simone de
Beauvoir cedida per l’Institut Català de la Dona.
Us convidem a visitar-la.

E
l’Entitat
MOTO CLUB “TRIBU DESKONTROL”

Fer una presentació d’algú és relativament fàcil. Fer la presentació
d’una idea és una mica més complicat. I això és el que intentem
explicar. Una idea que s’anomena “Moto Club Tribu Deskontrol”.
Per tots és sabut que a Rosselló sempre hi ha hagut afició a les
motos. Qui no recorda al “Casildo”, al “Borràs”, al “Batiste”, al
“Casildet”, al “Quimarro”...i tants altres vells aficionats?
Ja fa uns quants anys un grup d’amics del poble, aficionats al món
de les dues rodes, ens vam trobar al bar “Toc” per parlar de la nostra
afició i preparar el viatge a la concentració hivernal de “Pingüinos”,
a Valladolid. Allí mateix vam decidir que havíem de formalitzar una
idea que feia anys que funcionava sense nom.
És a Tordesillas, al costat d’una de les fogueres, on va prendre nom
el moto club. Es diria “TRIBU DESKONTROL”. Un nom simpàtic,
“no hi ha mal nom si la bèstia és bona”. La cosa començava a
rodar.

“Tribu” és la forma més bàsica de la societat humana. “Deskontrol”,
un món que controla massa les llibertats i certes formes de viure.
Si preguntem a qualsevol motard (motorista) per què arrela i agrada
tant aquesta afició, segur que la resposta és per l’amistat, companyania, solidaritat, ganes de conèixer món, conèixer gent, la igualtat, la lleialtat, el fet de sentir el vent a la cara, les olors... i tantes i
tantes coses més que ens defineixen. I a grans trets, això és el que
defineix la idea del nostre moto club Tribu Deskontrol.
Sempre que ha estat possible hem passejat el nom del nostre poble
de nord a sud, d’est a oest... allà on anem, arriben els de Rosselló.
No cal anomenar el què fem, és conegut entre tots els aficionats
i molts pobles de la província n’han pres exemple i han seguit els
nostres passos. Serà que ho fem bé?
No volem protagonisme, ens conformem en fer el que fem: passarnos-ho bé coneixent gent i llocs. La nostra meta és arribar, gaudint
del viatge.
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