LES ASSOCIACIONS, EL MOTOR DE JUNEDA
Aibert Garriga. 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament
Juneda és un poble de 3.400 habitants que mai no ha perdut l’essència de comunitat col·laborativa. La nostra
vila sempre s’ha beneficiat del seu teixit associatiu i té la immensa sort de comptar amb més de 30 associacions
que, per història o trajectòria i també per la transcendència de les activitats que desenvolupa, són un gran
motor de dinamització del nostre territori.
Resulta impossible destacar un associació per damunt d’una altra, totes s’involucren amb el poble i totes tenen
la seva funció remarcable; però si que m’agradaria comentar el renaixement de la Comissió de les Cassoles de
Tros. L’any 2012, després d’una llarga etapa, de fet des dels seus inicis, la Comissió de les Cassoles de Tros va
quedar sense representació i, a causa de la importància de la seva funció, les tasques van ser desenvolupades
per l’Ajuntament (no podíem deixar de fer les Cassoles...). Enguany ha renascut aquesta Comissió i ha donat
un aire nou i més participatiu a la festa (tot i la pluja, que no era al programa!).
Així és com creiem que funciona un Ajuntament culturalment. Creiem que l’associacionisme genera idees noves
i aporta les ganes i l’empenta per a que les activitats siguin un èxit. La feina de l’Ajuntament és vehicular-ho
tot plegat i buscar els espais i els recursos necessaris perquè es faci realitat.
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Juneda funcionarà mentre la gent vulguem que funcioni. Creient amb els que ens envolten i, sobretot, creient
amb les nostres possibilitats com a col·lectiu, assolirem les fites que ens marquem i superarem els reptes que
se’ns plantegin. Per tot això, l’enhorabona a les entitats i, endavant!

Pla de Barris (pla d’ajuts de la Generalitat de Catalunya)
Joan-Albert Roura. Portaveu del Grup Junts x Juneda
Des de l’atorgament de l’ajut l’any 2010 fins avui, és ben conegut per tots els junedencs, la feina feta
(de reforma i millora urbana) al poble gràcies a aquestes subvencions, que assoleixen el 75 % de l’import
de les obres.
Ens han deixat la Vila Closa amb els serveis públics (clavegueram, aigua, llum, etc.) al dia i dignificada,
tot i que ens hauria agradat que els veïns haguessin pogut participar en la presa de decisions referents
al tipus de paviment o de les voreres (processos de participació ciutadana) i actualment, encara queden
alguns serrells per tancar. La plaça Melis per fi acabada (era dels últims llocs del poble amb ferm de
terra), el passeig de la Banqueta, ja amb aquesta darrera fase acabada i estrenada per les cassoles, tot
i que el mal temps no ens les va deixar gaudir (ni de la festa de les Cassoles de Tros ni de les obres
finalitzades).
En aquest moment està en procés de licitació per concurs públic el projecte d’urbanització de zona verda
a la plaça Melis de Juneda amb un nou espai verd, àrea de jocs infantil, wc públics i ludoteca per als més
menuts), a la zona coneguda popularment com l’Hort del Saprià. I ben aviat sortirà a licitació l’adequació
de la 2a planta de l’Ajuntament com a viver d’empreses i la instal·lació d’un ascensor entre altres.
Si és bo per Juneda, és bo pels junedencs.

JUNEDA: Beneficiària dels Ajuts del Pla e Barris
Pepita Peiró. Portaveu del Grup PSC
El butlletí número 1 de març del 2017, que s´autodenomina BUTLLETÍ TRIMESTRAL DEL PLA DE BARRIS,
veiem que conté per part de l´equip de govern, informacions diverses que no formen part del Pla de
Barris, la qual cosa significa que s´aprofita el Butlletí per informar de les actuacions o intencions que
de cap altra manera el poble se n´assabentaria, donat que els Canals d´informació pública són nuls ...
I als Plens ben just, només l´Alcalde respon a les nostres preguntes però no informen ni participen de
la transparència de les seves àrees de responsabilitat la resta de regidors del govern.
Tornant a l´objectiu del Butlletí, i continuant amb les Inversions al Pla de Barris, s´ha licitat el projecte
del Nou Espai Verd Plaça Melis, Inversió total segons el Pressupost Municipal del 2017 de 310.000 € , i
amb una subvenció de la Generalitat de 232.500 €. Subvenció que sumada a les anteriors subvencions
pendents de cobrar per part de la Generalitat, engreixa l´endeutament que per altra banda, limitat per
Llei, impedeix poder acudir a altres necessitats que ni es contemplen, i davant les peticions d´usuaris o
entitats, l´excusa de les limitacions ho justifica.
La Generalitat ha de complir els compromisos adquirits fa anys i aportar els diners que deu a
l´Ajuntament, i en cas del Pla de Barris, prop de 2 milions d´Euros.
Continuem recuperant espais públics i dinamitzem entorns pels veïns i veïnes … Tot el nostre suport… Però
repetim la nostra reivindicació: MÉS TRANSPARÈNCIA I MÉS INFORMACIÓ ALS VEÏNS.

OBRES A LA BANQUETA
L’Ajuntament de Juneda aposta pel nostre
passeig de la Banqueta, un dels patrimonis
naturals més preuats per la gent del nostre
poble.
Des d’aquest consistori sempre s’ha entès
que el passeig de la Banqueta, dins de
l’àmbit urbà des de la primera màquina fins
a la carretera de Torregrossa, és un espai
que s’ha incorporat en l’àmbit urbà de la
nostra vila.
Igual com en la primera fase, s’hi han dut a
terme les millores de la xarxa de les aigües
pluvials així com la preinstal·lació de serveis

necessaris per a un futur.
La pavimentació de la vorera s’ha fet amb
una lloseta de formigó i la pavimentació
pel passeig és sauló. Totes aquestes
millores s’han dut a terme respectant
l’entorn i la riquesa natural de la zona.
Així mateix, hem dotat la Banqueta amb
més mobiliari urbà i s’hi han delimitat
zones de repòs amb la finalitat de poder
gaudir de la riquesa i la bellesa d’aquest
passeig.
A bon arbre, bona ombra.

Premi BARRIS ANTICS, molt per FANALETS DE SANT JAUME
En un any ple de novetats entorn al Pla de Barris
descobrir, molt per oferir
Per primer cop, Juneda s’afegeix a la campanya
BARRIS ANTICS, molt per descobrir, molt
per oferir, en què comprar al barri té premi.
Aquesta campanya, de dinamització comercial de
la xarxa de poblacions que han estat beneficiàries
d’un pla de barris, no només té la finalitat de
dinamitzar els barris inclosos en la subvenció,
sinó que a més té un impacte econòmic, comercial
i turístic molt importat per a la vila.
Juneda ha entregat 35 lots, un per cada població
participant, a 35 junedencs, que han estat els
afortunats en el sorteig que es va celebrar el
passat dia 6 de juliol.
Cada municipi participant regala un lot per a dues
persones per gaudir d’una jornada en la seva
població. La majoria de les poblacions ofereixen
una part turística, una cultural i una
gastronòmica.
Juneda, per la seva part, rebrà el proper dissabte
16 de setembre 35 parelles d’arreu del territori
català que vindran a gaudir del premi.
La resposta de participació en aquesta primera
campanya a la qual ens hem adherit ha estat molt
bona, amb una gran participació. Es van recollir
un gran nombre de butlletes i cal donar les gràcies
a la major part dels comerços que ho van fer
possible.

i a la dinamització del territori, vam voler
apostar per celebrar una festivitat de la qual
Juneda no té tradició però que creiem que té un
gran potencial per als més menuts: la romeria
de fanalets de Sant Jaume.

CASSOLES DE TROS 2017
La nostra festa, passada per aigua! Tot estava
preparat per tenir una jornada multitudinària i
participativa.
Malgrat
les
inclemències
meteorològiques, com era d’esperar, els
junedencs no es van quedar sense cassola;
tothom va poder fer-la i menjar-se-la.

Durant la setmana de la festivitat, els nens i
nenes que van voler crear els seu propi fanalet
van participar en els tallers que es feien totes les
tardes de la setmana a les piscines i, el
divendres al vespre, un cop el sol es va amagar
i la llum va marxar, totes les famílies que es van
reunir a la plaça de l’Església amb els seus
fanalets van obrir les espelmes per il·luminar el
camí. Es va fer un recorregut pels carrers de la
vila closa, acompanyats per una cercavila, que
va finalitzar a la plaça de les Tres Creus, on
plegats vam poder gaudir d’un espectacle
infantil que ens va fer ballar a tots i totes.

Els actes previs a les cassoles van ser tot un
èxit. La participació en la cursa, el teatre, el
tastavins, el concert i el gran nombre de
persones que van degustar l’entrepà de xulla
són un clar exemple de la consolidació
d’aquesta festa tan nostra.

Felicitats a tots pels vostres fanalets!

El 39è concurs va acabar amb un gran sorteig
de premis i un divertidíssim monòleg a càrrec
de Quim Masferrer, una personalitat molt
propera que en tot moment va col·laborar en la
festa i que va gaudir de poder entrar a les cases
per veure in situ com cada colla o cada família
no perd la tradició i elabora la seva cassola. Al
Quim el van acompanyar el Sr. Postu i els
cuiners Eugeni de Diego i Rubén Ruiz. Van fer
un recorregut molt divertit pel poble, on la
generositat i l’hospitalitat de les famílies va ser
d’agrair.

SUBVENCIÓ FAÇANES
El passat 8 de maig es va obrir per 3a vegada la
convocatòria per obtenir una subvenció per a la
rehabilitació dels immobles inclosos dins del Pla
de Barris de Juneda. Fins al 30 de juny es van
registrar sol·licituds de subvenció per aquesta
nova convocatòria.
Cal recordar que, en les dues convocatòries
anteriors, es van presentar un total de 28
sol·licituds, es van atorgar 23 subvencions i se’n
van executar 19.
El Pla de Barris ja està en la seva recta final i no
sabem si se’n podrà tornar a obrir una última
convocatòria. És per aquest motiu, que us
animem, a tots els veïns que formeu part de la
zona afectada pel Pla de Barris, que pugueu
aprofitar aquesta oportunitat.

Es van inscriure 100 colles al concurs de
cassoles, 8 de les quals eren juvenils. Aquesta
va ser una novetat d’aquest any, que va tenir
una gran acollida i esperem que any rere any
aquesta tradició passi de generació en
generació perquè no es perdi.

KALIKENYO ROCK 2017

Felicitats a tota l’organització del Kalikenyo
Rock! Un any més, hem pogut ser partícips d’un
festival que ha tornat a ser un gran èxit, no
només d’assistència i dels grups amb tant nivell
que hi van tocar, sinó també d’organització, de
participació i de muntatge.
Llarga vida al Kalikenyo Rock!

JUNEDA + més Florida
Aprofitant la campanya de Les Garrigues en
Flor, que el Consell Comarcal de les Garrigues
va posar en marxa el passat mes de maig,
Juneda s’hi va voler adherir celebrant una
bonica jornada familiar i ben florida.
El passat dia 7 de maig, coincidint amb el dia de
la mare, vam celebrar la festa Juneda + més
Florida, una festa que es feia al voltant dels
carrers del nostre nucli antic. Els carrers
principals estaven engalanats amb flors i a la
plaça de l’Església es van ubicar algunes
parades comercials. EL grup de colònies de
l’Estel Nou van realitzar activitats relacionades
amb la jornada per als nens i nenes i l’associació
TastaVins de Juneda ens va oferir un vermut a
preus populars. El plat fort de la jornada venia
amb el recorregut del jurat, compost per
membres de diferents associacions de la vila,
pels balcons i façanes participants en el I
Concurs de Guarniment de Balcons i Façanes de
Juneda. Un cop van triar els 3 finalistes entre
els 20 balcons i façanes participants, es va obrir
el vot per les xarxes socials i presencial a
l’Ajuntament per tal d’arribar a escollir el
guanyador d’aquesta primera edició.
Aquest Ajuntament vol continuar apostant per
jornades com aquesta, on la participació va ser
extraordinària i el resultat, molt positiu. Estem
molt agraïts de la implicació de tots els
junedencs.

