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| Treballem per vosaltres

Per què una revista informativa? La pregunta formulada té una 
resposta ràpida i clara: senzillament perquè ens hem hagut 
d'adaptar a la realitat que estem vivint. 

La Covid-19 ha fet canvis en les nostres vides, i també en els canals 
per rebre la informació municipal. En aquest any 2020 tan intens, 
ens vam comprometre a fer reunions informatives per explicar 
el que s'estava fent des de l'Equip de Govern. Vam poder fer la 
primera -i única fins ara- el dimarts 3 de desembre de 2019. Estava 
prevista fer-ne una segona a finals de març de 2020 i, pels motius 
que tots coneixem, no va ser possible. 

Ens trobem a inicis del 2021, en la mateixa situació d'impossibilitat 
de reunir-nos, però no per això, mentre duri la pandèmia ens 
mantindrem desconnectats. És amb aquesta voluntat de mantenir-
nos units que us hem fet arribar a les mans el primer butlletí de la 
història de Miralcamp, que en aquest primer número recull de les 
accions de govern fetes al llarg d'aquest any 2020.

La vida al poble segueix, però ara, simplement, en lloc d'explicar-
nos les novetats de paraula, ho fem per escrit: passem de l'oïda a 
la vista. 

Esperem que gaudiu de la lectura i us animem a fer arribar els 
vostres dubtes i consideracions a la bústia del correu ajuntament@
miralcamp.cat i us respondrem tan aviat com sigui possible.

| Fem-ho junts
Ara que tot just acabeu d'obrir la revista que teniu a les mans, ens 
fa il·lusió enviar-vos un missatge i deixar clar el propòsit d'Infocamp. 
Tot i estar en el segle XXI, on sembla que la tecnologia i les xarxes 
socials dominen la comunicació entre els humans, constatem cada 
dia que no sempre és així. De vegades, perquè algunes persones 
no disposen d'aquesta tecnologia i, d'altres, simplement perquè 
malgrat tenir-la, no sempre la fan servir per estar al dia de les 
coses que passen al seu entorn. És per això que Infocamp arribarà 
a les llars de tots els miralcampins i miralcampines, i es preveu que 
ho faci de forma periòdica.

Creiem que una revista pròpia, del nostre poble, amb totes les 
novetats informatives de l'àmbit social, cultural, urbanístic, de 
salut, popular, i un llarg etcètera, ha de ser per a tothom i de 
tothom. En aquest sentit, l'objectiu últim d'aquesta revista és que 
us la feu vostra, de manera que, de cara als propers números, tota 
participació serà benvinguda. Per aquest any 2021, us convidem 
a prendre part d'aquest nou projecte de la vila i que hi digueu la 
vostra.

Propostes
de futur

La revista
Infocamp: 
projectes únics 
en temps especials
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El 2020 ha estat un any de canvis. I 
es podria dir que, en certa manera, la 
fisonomia de Miralcamp durant aquest 
2020 també ha canviat. La voluntat 
de les accions en el camp d'Obres i 
Urbanisme era que ho fes cap a millor, 
i també donar una resposta a tots els 
reptes que s'han presentat al llarg de 
l'any més enllà de la pandèmia.

Al gener de l'any 2020, el temporal 
Glòria escombrava la península amb 
una acumulació de pluges que no 
deixaria Miralcamp intacte.

Així, la primera cosa que vam haver 
de fer, només començar l'any, va ser 
arreglar els desperfectes provocats 
pels aiguats. En la primera actuació, es 
van reparar els camins i també es va 
fer una primera intervenció perquè els 
pagesos i ramaders poguessin accedir 
a les seves finques i granges. 

Un any de canvis
Volem que siguin cap a millor

Un poble segur i respectuós

Pel que fa a espais públics, al llarg de l'any s'han 
estat mantenint reunions amb els bombers 
i mossos periòdicament per fer actuacions 
conjuntes de seguretat i evitar actes vandàlics. 
En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'apel·la 
a la responsabilitat i civisme per mantenir les 
instal·lacions i els equipaments municipals. 
No hi ha ningú millor que els miralcampins 
i miralcampines per a denunciar qualsevol 
actitud de mal ús i cuidar el que és de tots.

Millores al poliesportiu

Un altre equipament municipal que requeria actuacions és el 
poliesportiu. S'han arreglat les canalitzacions d'aigües pluvials, s'ha 
reparat la teulada, on hi havia goteres, i s'han pintat totes les parets 
interiors.

Millores a l'Ajuntament

A l'edifici consistorial també s'han fet millores. S'han arreglat totes 
les finestres del bar de la llar de jubilats, s'han arreglat totes les 
portes balconeres dels edificis, s'han instal·lat noves persianes i s'ha 
arreglat la claraboia de les escales que accedeixen a l'Ajuntament.

Millores al Casal Cultural

2020 també ha estat un any de fer millores als principals equipaments 
del municipi. Al casal cultural s'han canviat tots els plafons de fusta 
que recobrien les parts interiors, s'ha arreglat tota la il·luminació i 
també la teulada i la canalització de les aigües pluvials.

Consciència mediambiental

Al llarg de l'any s'han fet diverses campanyes 
de sensibilització a través de bans, pregons 
i cartells amb relació a la recollida de residus 
soterrats. Malgrat tot, però, s'ha detectat 
que una part dels veïns deixa els residus 
fora dels contenidors, de manera que s'està 
contemplant la possibilitat d'instal·lar càmeres 
de videovigilància perquè es faci bon ús de les 
àrees de recollida de residus soterrats.

Es va arranjar un tros del Camí de la 
Font que duu a la cooperativa, ja que el 
temporal se'n va endur un tros, i també 
es va fer una reparació més important 
amb quitrà. 

Aquesta va ser una primera actuació 
d'urgència, però de cara a la campanya 
de la fruita, en què es produiria més 
trànsit en aquests camins que en tot 
l'any, es va tornar a fer un arranjament 
i manteniment de tots els camins del 
terme.

El Camí del Molinet, que porta de 
Miralcamp a l'encreuament amb la 
carretera amb Torregrossa, també es 
va veure afectat per les inundacions 
del temporal. Allà perillava tot el talús 
que suporta el camí, de manera que 
es va fer una actuació de reforç del 
talús, amb un import de l'obra de 21.710 
euros,

A partir d'una subvenció del Pla 
de Dinamització Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, es va 
arranjar també el carrer Molinet, s'hi va 
instal·lar una capa asfàltica nova, s'hi 
van fer dos ressalts i es va disposar una 
nova senyalització horitzontal i vertical. 
L'obra va tenir un cost de de 32.808 
euros.

El camí de sota la bassa, que surt de 
les piscines per trobar la carretera 
de Torregrossa, també va ser objecte 
de treballs de millora, el qual es va 
arreglar amb àrids reciclats, amb un 
cost de 7.822 euros.
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Millora de la xarxa elèctrica i nous 
comptadors

També s'ha fet una actuació amb Endesa per substituir 
tota la instal·lació de palometa a trenat en entorns de 
mitja tensió per millorar la xarxa elèctrica del poble.

I, ben aviat, s'espera instal·lar nous comptadors. Una altra 
de les accions ha estat, doncs, l'adjudicació de la tercera 
fase de la instal·lació d'arquetes. Aquesta també afecta 
alguns carrers i alguns habitatges del grup Bellavista i 
dels carrers del Pla del Mig.

Un cartell per cada obra

Una altra novetat és la nova ordenança del cartell 
d'obres. Aquesta implica que, a partir d'ara, als veïns que 
hagin de fer una obra i un cop hagin demanat la llicència 
d'obres pertinent i se'ls hagi aprovat, se'ls donarà un 
cartell on hi haurà especificacions i informació de l'obra. 
Els veïns hauran de penjar-lo i fer-lo visible perquè 
tothom pugui saber que s'hi fa obres i que es troben en 
regla.

Millora del sobreeixidor del carrer 
la Font i reparació de la megafonia

L'any 2020 s'ha fet la primera fase de millora del 
sobreeixidor del carrer la Font i s'ha reparat la megafonia 
en instal·lar nous altaveus perquè els pregons arribin a 
tot arreu i millor.

Per un poble tranquil

S'ha aprovat un mapa de capacitat acústica per regular 
sorolls. Aquest és un instrument per gestió ambiental 
del soroll que busca evitar i prevenir la contaminació 
acústica a la qual pot estar exposada la població.

Regulació dels guals i servei de grua

A través de la regulació dels guals, s'han proporcionat 
nous cartells i s'han actualitzat tots els guals antics, 
alhora que s'han pintat els trossos de vorada pertinents 
de color groc.
Aquest any 2021, a tots els veïns que no tenien gual, 
se'ls posarà el cartell i se'ls pintarà la vorada de la seva 
portalada. També s'ha signat un conveni amb un servei 
de grua per poder retirar de la via pública els cotxes 
abandonats.

Més llum i menys consum

Més enllà de fer-ne un manteniment, la intenció era que, 
al llarg d'aquest 2021, tot l'enllumenat del poble fos amb 
tecnologia led. Amb l'objectiu que les obres s'iniciessin 
aquest mes de gener, aquest passat any 2020 es va 
adjudicar l'obra de canvi d'il·luminació de la meitat del 
poble a l'empresa Rubatec de Barcelona. Posteriorment, 
i de forma molt seguida, també s'adjudicarà la segona 
fase. Aquesta intervenció afecta el nucli antic i tota la 
urbanització de Bellavista, i busca millorar la il·luminació, 
a la vegada que s'aconsegueix fer un estalvi en la factura 
del consum. 

El 2020 és un any que ningú de 
nosaltres no oblidarà mai. Un any 
que ens ha posat a prova en tots els 
sentits i en què hem vist aflorar les 
nostres millors facetes: la solidaritat, 
el treball cooperatiu i l'esperança, 
sense la qual, segurament, no 
podríem funcionar. 

2020 ha constatat que la unió 
fa el poble. I nosaltres treballem 
perquè el poble també faci més 
unió. A pesar dels reptes que ha 
aportat l'any de la pandèmia, cal 
destacar uns importants èxits que 
han caracteritzat aquest any que 
quedarà per la història a Miralcamp.

Va ser la voluntat i la cura dels 
miralcampins i miralcampines 
que va aconseguir que, en plena 
pandèmia, poguéssim obrir les 
piscines amb 0 casos Covid.

Van ser les ganes de mantenir-nos 

units i de seguir endavant, pels més 
grans, però també pels més petits, 
que vam viure una Festa Major 
d'estiu plegats, adaptant-nos a 
les circumstàncies, custodiant les 
tradicions i definint el futur de la vila 
i de les seves famílies.

2020 ha demostrat que 
som un poble d'exemple, i 
seguirem treballant perquè, 
entre tots, encara puguem 
ser millors, per l'avui i pel 
demà, pels que hi som i pels 
que vindran.

Va ser l'estima pel poble la que, 
malgrat els temporals que van obrir 
aquest any tan difícil, va tornar 
a deixar l'aspecte de Miralcamp, 
amb els seus carrers i camins, com 
tots el volem veure. O, encara més, 
millorat.

Va ser la visió de futur i el desig de 
donar el millor de nosaltres mateixos, 
el que va fer que treballéssim pel 
medi ambient i arribéssim a fites 
pioneres al territori, com la creació 
de les colònies felines, l'elaboració 
d'un mapa de contaminació 
acústica i l'ordenança de control de 
tinença d'animals.

En un any en què el planeta llança 
clars missatges cap a nosaltres 
que cal fer canvis, nosaltres, com a 
poble, hem fet tot el millor que hem 
pogut i sabut, i així ho seguirem 
fent, pels que ja no hi son i pels que 
vindran.

Comencem un any amb molt 
aprenentatge, i seguirem treballant 
perquè, en la mesura del possible, 
els canvis que arribin ens duguin 
a fer, d'aquesta vila única, un lloc 
encara millor.

La unió fa el poble
2020, un repte històric que no oblidarem
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La Festa Major d'Hivern 
i el Carnestoltes

La Festa Major d'Hivern es va 
celebrar tot mantenint les tradicions, 
com l'habitual concert de l'Orquestra 
Meravella, però també va aportar 
novetats, com l'"Escape Room" per a 
totes les edats, tant per joves com 
per adults.
Durant el Carnestoltes, els 
miralcampins i miralcampines 
tampoc no es van perdre la baixada 
dels cotxes bojos i el ja tradicional 
concurs de carrosses, la cassolada 
popular i el concurs de cassola de 
tros.

Concert del centenari del 
Club de Futbol Miralcamp

Aquest any 2020, el Club de Futbol 
de Miralcamp va complir ni més ni 
menys que un segle. Una gran fita 
que mereixia una bona celebració. 
Amb motiu del seu centenari, el 
compositor Pere Romà Carulla va 
presentar l'himne propi del club, amb 
lletra i música, que va ser interpretat 
per la Coral de Miralcamp amb 
l'ajuda del poble i el mateix club de 
futbol.

Un Sant Jordi diferent

El Sant Jordi ja es va celebrar sota 
les condicions excepcionals de la 
pandèmia. Amb tot, però, la data del 
dia dels enamorats de Catalunya es 
va celebrar de totes totes. En aquest 
Sant Jordi confinat, els miralcampins 
i miralcampines no demanaven 
massa: bones lectures, amor i salut. 
Així, totes les cases de Miralcamp 
van rebre una mascareta i una 
postal amb un poema i, com no 
podia ser d'altra forma, una rosa.

Les Festes de Nadal

Mantenir l'esperit de Nadal era fonamental per acabar 
l'any de la millor manera possible. Amb la voluntat de 
fer arribar l'esperit nadalenc a totes les llars i mantenir 
la il·lusió viva en els més menuts, el  poble sencer es va 
bolcar en el muntatge d'aquestes festes, molt dedicades 
als infants, i  aquest any més màgiques que mai. El tió 
va aconseguir superar tots els obstacles per arribar a 
l'escola, on els infants, coordinats en grups bombolla, van 
descobrir mons màgics a través de la narració de contes. 
Els reis també van aconseguir, malgrat les dificultats 
logístiques, arribar al poble. El seu patge reial va passar a 
recollir les cartes per les cases i va poder contestar, amb 
l'ajuda i complicitat de tots aquells qui creuen en la màgia, 
totes i cadascuna de les cartes escrites pels infants (140!).  
La recepció dels Reis Mags, des del balcó de l'Ajuntament, 
es va retransmetre en "streaming" a través del canal 
municipal de YouTube per, després, com no podia ser 
d'altra manera, passar repartir els regals a tots els nens i 
nenes del poble casa per casa.

La Festa Major d'Estiu

Tot i trobar-nos amb pandèmia, en la mesura del possible 
i seguint les mesures indicades des de Sanitat, la Festa 
Major d'Estiu va tirar endavant, i ho va fer amb un gran 
èxit. Les festes van començar dijous capvespre amb el 
Capvespre Activa't, organitzat per Miralcamp Activa't 
conjuntament amb l'Ajuntament. Seguidament, i seguint 
la tradició, es va organitzar a les piscines la trobada 
gastronòmica amb les tapes a un euro dels restaurants i 
cuiners del poble, amb música en directe i una barra amb 
vins amb vista a la posta de sol. El divendres es va fer el 
cinema a la fresca, i a la nit va arribar la companyia "The 
chanclettes" per revolucionar el poble. Una de les novetats 
de les festes va ser el xou de Narcís Roca, un professional 
de les piruetes amb moto, que es va fer dissabte, i 
l'espectacle infantil amb Xip Xap. L'espectacle "Brot" de 
Toni Albà va arrodonir el dia. Diumenge, es va fer la missa 
amb l'orquestra Nova Blanes i es van fer les sardanes, i 
a la tarda, la mateixa orquestra va oferir un concert. El 
castell de focs i el sopar popular de carmanyola amb la 
música en viu de Som de l'Havana van posar el punt final 
a la Festa Major d'Estiu de 2020.

Les ganes de mantenir-nos units i de celebrar malgrat les 
circumstàncies, han permès adaptar-nos i custodiar les 

tradicions alhora que definíem el futur de la vila. Volem la igualtat

L'Aprovació del Pla d'Igualtat va ser 
un altre dels punts fonamentals de 
les accions de 2020. També es va 
rebre una subvenció del Pacto de 
Estado a través de la qual es va 
projectar "Una cuestión de género" 
a l'aire lliure, una pel·lícula sobre 
Ruth Bader Ginsburg, la segona 
jutgessa de la història dels EEUU, de 
la mà de l'associació Lika, la qual va 
organitzar prèviament un col·loqui.
A través del Pacto de Estado, 
Miralcamp també es va adherir 
al servei d'atenció a víctimes 
de violència masclista durant el 
confinament.

A prop de la gent gran

Durant el toc de queda a l'inici de 
la pandèmia, es va fer un llistat 
de les persones que vivien soles i 
se les trucava periòdicament per 
portar-los el menjar, medicaments 
i béns de primera necessitat que 
necessitessin.

A més a més, en els primes mesos 
de l'estat d'alarma, el telèfon del 
consultori, en ser un centre d'atenció  
de diferents pobles de la comarca, 
estava saturat. Per aquest motiu, 
l'Ajuntament va oferir un servei de 
9 a 12 del matí per reservar cita 
pel metge i infermeria per totes les 
persones grans que ho sol·licitessin.

La joventut contra la 
violència masclista

A través de la regidoria de Joventut, 
Miralcamp es va adherir a una 
campanya contra el masclisme 
en el marc del Dia Internacional 
Contra la Violència Masclista, 
i a través de l'Oficina Jove de 
Mollerussa, del Consell Comarcal, 
i tres pobles més (Barbens, Palau 
d'Anglesola i Vilanova de Bellpuig), 
es va dissenyar una acció gràfica 
impactant protagonitzada pels nois 
i noies dels pobles. La campanya 
es va presentar al Parc dels Drets 
de la Infància i Adolescència del 
Palau d'Anglesola. Els cartells, amb 
cares conegudes i  frases ben 
estudiades i provocadores que 
pretenien prevenir el sexisme, es van 
penjar per tot el poble (a l'escola, a 
l'Ajuntament, al bar del poliesportiu, 
a l'estanc, als establiments) i a les 
xarxes socials. La iniciativa va tenir 
una gran repercussió mediàtica, i 
aquest any s'espera fer nous cartells 
amb la resta de fotos inèdites.

La solidaritat com a
única via

A l'inici de la pandèmia i amb el 
toc de queda, la solidaritat es va 
imposar. En aquest marc, es va oferir 
un servei per anar a fer compres de 
productes especials de dietètica a 
fora del poble, i també per la gent de 
risc o que viu sola i tenia dificultats 
per sortir a comprar. Els tiquets 
menjadors van ser bescanviats pel 
Consell Comarcal per targetes per 
comprar menjar. A la gent que no 
tenia recursos per a fer-ho, també 
se li va fer la compra. 

Miralcamp feminista: 
el Dia Internacional de 
les Dones

El 8 de març, en el Dia Internacional 
de les Dones, es va projectar una 
pel·lícula al casal cultural: "Les 
sufragistes"; la història d'una jove 
sufragista que es veu obligada 
a posar en pràctica estratègies 
radicals per a lluitar contra l'opressió 
del sexe oposat. Després es va fer 
un refrigeri i es va fer un sorteig. 
La gent va implicar-se molt en la 
trobada, on les associacions van 
tenir protagonisme.

Cap taula sense
menjar

Aquest any passat, amb els 
excedents d'aliments amb data de 
caducitat limitada del grup Argal 
que no es podien aportar al banc 
d'aliments com fa cada mes, un cop 
a la setmana i a través d'un conveni 
amb l'Ajuntament, es recollien 
aquests excedents per col·locar-los 
en un punt de recollida en neveres 
perquè se'n poguessin servir les 
persones que ho necessitaven a 
través dels Serveis Socials.
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Miralcamp ja té les seves colònies felines

Aquest any passat es va detectar que hi havia al voltant de quatre colònies de gats, creades per iniciativa dels 
veïns del poble. Per aquest motiu, es va contactar amb la Plataforma Animalista de les Terres de Lleida, que va 
desplaçar-se al poble per fer una sessió informativa amb la voluntat de crear les colònies felines estables amb 
un grup de voluntaris. La iniciativa va tenir un gran èxit, ja que es van presentar unes 16 persones per fer-se 
responsables de la colònia i donar-los cada dia als gats menjar sec que proporciona el consistori. La llei estipula 
que, sempre que en un poble hi hagi colònies de gats, el responsable n'és l'Ajuntament. D'aquesta manera, a 
través de les colònies, els animals estan segurs, i els espais públics també: s'eviten problemes de malalties i 
insalubritat, baralles, sobrepoblació de gats, etc. Actualment, les colònies estan obertes a inscripcions de nous 
voluntaris.Cap a la conciliació de la vida 

laboral i familiar

La conciliació de la vida laboral i familiar és una prioritat 
inqüestionable avui dia. Per aquest motiu, s'han modificat 
certs punts de l'ordenança de la Llar d'Infants, i s'han 
modificat els períodes en els quals els alumnes poden 
entrar a la Llar. Mentre que abans només es podia fer 
al gener i a l'abril, ara, els infants es poden inscriure en 
qualsevol moment. En la mateixa línia, s'han ampliat 
també les hores d'acollida, de manera que els infants 
poden entrar a la Llar des de dos quarts de vuit fins a les 
nou del matí. La voluntat és adaptar-se a les necessitats 
del poble i oferir un bon servei perquè Miralcamp avanci 
cap a la conciliació de la vida laboral i familiar. La resposta 
a aquestes accions ja s'ha constatat, i ha estat positiva: 
s'ha passat de 9 alumnes a 15, un fet que suposa que, el 
servei, també sigui menys deficitari, ja que s'ha reduït la 
despesa per alumne. Es preveu, a més, que aquesta xifra 
augmenti, ja que durant l'estiu es va detectar un total de 
35 nous alumnes potencials.

Les piscines: un èxit 0 Covid

A l'estiu van sortir una sèrie de normatives que 
regulaven molt estrictament el control de l'obertura de 
les piscines per complir amb les mesures per prevenir 
la Covid-19: control d'accés, de la quantitat de gent dins 
la piscina, de les distàncies a què s'havien de mantenir... 
Dos cops al dia, també es feia neteja i desinfecció de 
les instal·lacions. Gràcies a la tasca dels controladors i 
del seguiment estricte de la normativa, Miralcamp va 
ser un dels pocs municipis del Pla d'Urgell que va poder 
obrir les piscines municipals tot l'estiu. D'entre més de 
100 persones usuàries, va haver-hi 0 casos Covid.

Control de males olors: posant fil 
a l'agulla

De cara al vespre i sobretot cap a l'estiu, des de feia 
un temps, s'havien detectat males olors. Així, i d'acord 
amb les demandes dels veïns, es va posar fil a l'agulla 
i es va sol·licitar un informe d'impacte ambiental al 
Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Després de prendre's 
les mesures corresponents en l'origen d'aquestes olors, 
van deixar de detectar-se. Posteriorment, també es 
va fer un requeriment als Serveis Territorials de Lleida 
del Departament de Territori i Sostenibilitat per fer un 
control periòdic, que va ser contestat favorablement. 

Els documents històrics de Miralcamp, a recer

Aquest any passat també es va creure necessari realitzar el trasllat de documentació a l'Arxiu Comarcal del Pla 
d'Urgell. Ara, quan algú busca qualsevol document antic, se li ofereix un servei de préstec a través del qual pot accedir 
al document en qüestió de l'arxiu. Els documents s'aniran digitalitzant començant pels més curiosos, com són uns 
pergamins del 1583.

Millores a la Llar d'Infants

La Llar d'infants requeria algunes millores, així que es va canviar tot el parquet i la teulada, on s'havien detectat 
filtracions.

Per què reciclar bé ens beneficia a 
tots?

A través del Consell Comarcal, es van fer una sèrie de 
campanyes de sensibilització de la gestió de residus 
domèstics i industrials. Es van col·locar bans i es va 
penjar informació al web municipal, i també es va 
repartir material de conscienciació i sensibilització 
mediambiental per la gestió dels residus. Aquesta 
campanya tenia per objectiu intentar disminuir la 
mala recollida dels residus i conscienciar la gent sobre 
la importància de reciclar correctament. Un gest que, 
si es fa bé, va en benefici de tots: el cànon de residus és 
més barat i es té cura del medi ambient.

Els animals, els altres veïns de 
Miralcamp

Ara, és obligatori que tots els animals de companyia 
estiguin censats a l'Ajuntament, com un veí més de la 
vila. L'ordenança de tinença d'animals es va aprovar en 
un ple el passat desembre, i regula, entre altres coses, 
el que és relatiu al maltractament animal, els animals 
perillosos i exòtics, etc. Junt amb l'aprovació de la 
tinença, es va realitzar una campanya per informar els 
veïns sobre l'ordenança i els passos a seguir en cas de 
tenir un animal.
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En un any en què el planeta ens llança el missatge que 
cal fer canvis, Miralcamp ha treballat i ha cooperat 

per definir el present i el futur de la vila.

El Consultori, centre 
Covid-19

Tal com es va fer com en altres 
pobles, al Consultori, "centre 
Covid del poble", es va preparar 
tota la logística i material que es 
requeria des del Departament de 
Salut perquè metges i infermeres 
poguessin treballar en condicions 
per afrontar la pandèmia. Si 
hi havia un cas de Covid-19, 
l'Ajuntament rebia la trucada i es 
desinfectava el consultori per evitar 
contagis i garantir la seguretat dels 
professionals de la salut.

Desinfecció de la via 
pública

A l'inici de la pandèmia i durant uns 
mesos, es van fer un total d'onze 
sessions de desinfecció i neteja 
dels espais públics i equipaments 
municipals els divendres a través de 
l'excel·lent servei de la brigada i fent 
ús de l'hipoclorit sòdic.

Millores al cementiri

A través d'una empresa externa, 
es va renovar l'arbrat del cementiri 
i totes les terres i parterres, i es 
van reformar els lavabos. Es va fer 
esporga i arbratge i es va instal·lar 
una nova escala per poder accedir 
als nínxols superiors en condicions 
segures.

L'escola confinada

En plena pandèmia, ens vam haver 
d'anar adaptant a noves normatives, 
com la del Departament d'Educació 
quan va decretar el tancament de 
les escoles. Els alumnes van adaptar-
se al treball telemàtic i, en la mesura 
del possible, es va ajudar aquells 
alumnes que tenien problemes de 
suport educartiu o bé de connexió, i 
que no tenien material per seguir les 
classes en línia, i se'ls va subministar 
el material informàtic necessari.

El Consultori reforça 
l'atenció a l'usuari

Al Consultori Municipal es va 
detectar que faltava una persona 
que s'encarregués dels documents 
assistencials, dels telèfons, de la 
gestió de les visites mèdiques, etc. 
La situació es va traslladar a la 
direcció del CAP de Mollerussa i 
ens van cedir una treballadora  de 
Personal de Gestió i Serveis (GIS). A 
través d'un pla de millora d'atenció 
a l'usuari, la GIS acudeix al poble els 
dilluns, dimarts i dijous per reforçar 
l'atenció als usuaris.

Regulació del trànsit i 
accés a les escoles

Al setembre, el Departament 
d'Educació va treure nova normativa 
a través de la qual es va regular 
l'accés de l'alumnat a les escoles. 
Juntament amb la comunitat 
educativa de l'Escola Sant Miquel i el 
Consell Escolar i amb la col·laboració 
de la brigada, es va controlar l'accés 
de l'alumnat al centre i el trànsit dels
carrers adjacents en hores d'entrada 
i sortida.

El conegut programa de televisió produït per TV3 
i Brutal Mèdia ens ha trucat a la porta durant el 
2020. Com tots sabem, El Foraster és presentat per 
Quim Masferrer, que viatja pels diferents pobles 
de Catalunya a la recerca del paisatge humà per 
representar un monòleg d'uns cinquanta minuts on 
els protagonistes són els mateixos habitants. Una 
fórmula única basada en grans dosis d'humor, les 
noves amistats sorgides entre en Quim i els veïns i 
l'hospitalitat dels vilatans.

Miralcamp serà el primer poble del Pla d'Urgell en 
aparèixer al programa. I ho farà pròximament! 
El rodatge es va dur a terme els dies 23, 24, 25 i 
26 de novembre i l'11 de desembre es va fer la 
gravació del monòleg al pavelló poliesportiu amb 
una assistència de més de 350 miralcampins 
i miralcampines, tot seguint estrictament les 
mesures sanitàries establertes. Amb ganes de 
veure els resultats, estarem pendents de l'estrena 
de la pròxima temporada que, de ben segur, traurà 
a la llum la faceta més divertida i afable del nostre 
poble!

EXTRA, EXTRA !

Miralcamp al mapa d'El Foraster



CONTRAPORTADASeguim!


