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Les persones integrants d’aquest projecte, seguint la línia d’altres municipis on s’han creat
candidatures de confluència de diferents sensibilitats però des d’un espectre d’esquerres i
sobiranista, apostem per la creació d’una candidatura municipalista i ciutadana a Sort i els
seus nuclis, que aglutini persones i organitzacions diverses per liderar un projecte de canvi en
clau social, democràtica, popular i republicana.
Batlliu de Sort

PROGRAMA ELECTORAL*
SOM POBLE
Pla d’Acció Municipal 2019-2023

El Pla d’Acció de SOM POBLE es fonamenta en tres
línies estratègiques amb una visió de futur que va
més enllà dels propers 4 anys i que planteja un
Ajuntament que sigui una institució eﬁcient, transparent, resolutiva i oberta a la plena participació
ciutadana.
Volem un municipi cada cop més autosuﬁcient i
sobirà dels seus propis recursos. Volem vetllar pel
desenvolupament de projectes que generin ingressos amb un punt de partida: la central hidroelèctrica de Sort; ser més eﬁcients en la gestió econòmica
per reduir costos.
Volem que la implicació de tots i la possibilitat
d’inversió municipal ens permetin desenvolupar
projectes innovadors, amb projecció, singulars i
compromesos amb el territori, que ens enorgulleixin de ser d’on som, millorin la nostra qualitat de
vida; i que ens facin possible dir que el futur també
és a la muntanya.
Aquesta és la nostra visió i la nostra aspiració com
a poble; la que ens ha de permetre treballar amb
uns objectius clars i dirigir prioritàriament els
nostres esforços. I en base a aquesta, hem desenvolupat el següent programa.
(Resum, pots consultar el programa complet
al web www.som-poble.cat/programa)
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Gestió municipal, participació i comunicació
Per seguir fent una bona gestió, àgil, participativa i
transparent: Proposem ordenar funcions i aproﬁtar al
màxim els recursos humans i la implicació d’entitats,
empreses, pobles i ciutadans en general a partir de la
redacció del Reglament d’Ordenació Municipal (ROM), un
document que agilitzarà, aclarirà i ordenarà el funcionament de l’Ajuntament, les atribucions i obligacions de
cada un dels seus membres, i la seva relació amb la
ciutadania.
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Per comptar amb més recursos econòmics i fer encara
més democràtica la gestió d’infraestructures i equipaments: Proposem que l’Ajuntament segueixi adoptant
una actitud proactiva en la gestió i rendibilització de tots
aquells recursos propis i d'aquells que puguin ser
municipalitzats: central hidroelèctrica de Sort, Residència Serafí i Casanovas de Sort, subministrament de
xarxa de telecomunicacions...
Per millorar la transparència i l’accés a la informació
municipal: Ens comprometem a ampliar amb nova
informació el Portal de Transparència i continuar
treballant per a fer més accessible i intel·ligible la
informació més demanada per la ciutadania com els
pressupostos municipals, els Plens (es continuaran
emetent també per streaming en directe), pressupostos
especíﬁcs destinats a pobles o obres concretes, etc.
Per millorar la participació: A partir de la creació de la
Comissió Permanent de Participació Ciutadana, es
vetllarà perquè tots els projectes que siguin d’interès

general comptin amb els seus mecanismes i processos
de participació. Impulsarem un Consell Municipal
d’Infants perquè aquest puguin exercir el seu dret de
reﬂexionar, expressar la seva opinió, debatre i elevar al
Plenari Municipal les seves propostes; fomentant des de
la base la cultura democràtica i participativa. Continuarem impulsant els pressupostos participatius joves, una
iniciativa efectiva que ha demostrat el seu èxit en els
darrers 3 anys; i els aplicarem a noves àrees. Ampliarem els espais de participació ciutadana a través de
Consells Municipals Sectorials, la Taula d’entitats, i el
Consell de Pobles.
Per seguir millorant la comunicació: Reforçarem tots els
canals que permetin ampliar i fer més efectiva la
comunicació dels temes d’interès del municipi, siguin
promoguts per l’ajuntament o per altres entitats. Així,
volem reforçar les webs municipals, l’eBando; i iniciar la
publicació de butlletins periòdics de caràcter general i
especíﬁc en que s’informi de les principals activitats de
cada regidoria; l’accés públic a l’agenda de l’alcaldia i les
diferents regidories. I renovarem la imatge visual del
municipi a partir de l’actualització de la seva imatge
corporativa.
Per millorar l’atenció ciutadana. Apostem per posar al
dia l’Oﬁcina d’Atenció al ciutadà; facilitar el model
d’ajuntament virtual per fer més fàcilment consultes,
suggeriments i tràmits. I implementarem un sistema
efectiu de gestió d’instàncies, amb dedicació especíﬁca
de personal tècnic per a poder assegurar una correcta
gestió i brevetat en la resposta.

Model territorial
Per continuar avançant en la sobirania, la resiliència i la
presa de decisions des del propi municipi de tots els
seus recursos i infraestructures: Proposem iniciar, a
partir d’accions especíﬁques en el camp energètic, una
estratègia a més llarg termini que ens permeti gestionar
des del mateix municipi els nostres principals recursos i
infraestructures. Aquesta estratègia, que volem
començar amb l’autogestió de la central hidroelèctrica
de Sort, ha de ser extensible a altres àrees: residència
de la gent gran; gestió de xarxes de telecomunicacions;
sobirania alimentària, etc.

Pobles
Per assegurar la descentralització i l’atenció especíﬁca i
continuada als pobles: Volem pobles vius, màxims
exponents de qualitat de vida i de la nostra identitat. Per
això proposem: destinar un treballador de la brigada
perquè vetlli pel manteniment i les necessitats que tenen
els pobles i implementar un sistema accessibles de
comunicació que permetin informar d’incidències o
necessitats urgents a resoldre. A través d’aquest
brigada continuarem vetllant per millorar el Pla de neu;
les tasques de neteja, desbrossaments; enllumenat,
manteniment de camins, en especial els que tenen major
incidència en la interconnexió de pobles, etc. Establirem
el compromís d’un retorn del 25% de l’aportació de l’IBI
dels pobles per a ser invertit en la creació i millora de
les infraestructures públiques i equipaments que es
proposin en cada cas. El 20% es destinarà directament a

cada municipi i amb el 5% restant farem efectiva la
creació i funcionament del Consell de Pobles, com a
òrgan consultiu i de gestió entre pobles i Ajuntament.
Continuarem donant suport a totes les festes populars,
festes majors i aplecs com a patrimoni comú de tot el
municipi.

Pagesia i producció agroalimentària
Per assegurar que la pagesia continua sent la base de la
nostra identitat de muntanya: Farem una aposta clara
per complementar l’escorxador amb la sala de desfer
municipal i assegurar-ne una bona gestió incentivant i
recolzant els projectes privats de tancament del cicle
productiu. Analitzarem la viabilitat econòmica i les
millors fórmules de gestió a partir de l’elaboració d’un
pla de viabilitat. I igualment, valorarem la conveniència
de desenvolupar un obrador multifuncional per actuar
com a viver i espai de proves de noves iniciatives
emprenedores en la producció agroalimentària. Actuarem, sempre que se’ns sol·liciti i sigui amb l’acord comú
de la pagesia del municipi, com a interlocutors i actor de
força davant la resta d’administracions públiques i
entitats. Vetllarem per la digniﬁcació del sector i el relleu
generacional a partir d’accions de sensibilització,
divulgació i coneixement amb les escoles, l’àmbit turístic
i la col·laboració amb entitats de suport al sector.
Promourem el coneixement i la divulgació de totes les
iniciatives productives a nivell agroalimentari del
municipi a través d’informació turística, esdeveniments
especíﬁcs, i treball conjunt amb l’escola i la llar d’infants.
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Valorarem la creació d’una marca “Fet açí” per facilitar
la identiﬁcació dels productes locals. Estudiarem les
opcions per adaptar a la realitat del territori i ajustar la
normativa d’ediﬁcacions ramaderes a les necessitats del
sector.

Comerç
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Per assegurar un comerç viu, dinàmic i de proximitat.
Apostem per afavorir la dinamització del teixit local del
petit comerç promovent la seva participació activa als
esdeveniments i festes. Impulsarem la innovació,
singularització i cooperació del petit comerç a través de
formació i coneixement d’experiències de bones pràctiques. Replantejarem amb la participació i consens dels
comerciants i ciutadania el model actual de mercat
setmanal. Promourem iniciatives de millora urbanística
de l’espai públic amb la ﬁnalitat d’uniﬁcar i millorar la
imatge de Sort i facilitar l’accés als eixos comercials.

Turisme
Per esdevenir destinació turística de muntanya i riu amb
una estratègia coherent. Elaborarem un pla estratègic
del sector turístic en cooperació amb aquest, per
treballar amb objectius clars i dirigint esforços, amb
especial atenció al turisme de natura i l’ecoturisme
(potenciarem l’entrada al Parc Nacional des de Llessui);
el turisme cultural (amb projectes com l’església de
Seurí); el turisme actiu, de riu i esportiu (millorant la
infraestructura del camp de regates i el seu manteni-

ment i elaborant un protocol d’organització de competicions); l’ecoturisme i senderisme i el turisme gastronòmic (amb l’elaboració d’un calendari de difusió d’esdeveniments gastronòmics i el seu impuls: la Festa dels
Banuts; lo Calder del Mandongo; la Mostra de Formatges
Artesans de Catalunya; la Festa de la vaca bruna; la
Festa del corder xisquet...).
Perquè els recursos, serveis i establiments turístics del
municipi comptin amb un espai de difusió i promoció
pròpia: Proposem reobrir el Punt d’Informació Turística
Municipal (PIM), al local sota la plaça Major per fomentar el coneixement i divulgació dels recursos i espais
d'interès natural, arquitectònic, paisatgístic i cultural.
Per assegurar coordinadament amb l’Oﬁcina de turisme
comarcal i altres actors del sector. I especializar el PIM
en aquelles àrees i sectors que, segons les aportacions
del Pla estratègic, siguin prioritàries i més singulars.
Per desenvolupar productes que ens singularitzin i
atreguin visitants: Desenvoluparem una proposta de
rutes turístiques que incloguin espais singulars (miradors, àrees de picnic, indrets per gaudir dels colors de
tardor o primavera, recursos existents, productors
agroalimentaris visitables, etc.) per optimitzar les visites
i maximitzar la seva incidència repartint-les en els
diferents nuclis i amb una perspectiva desestacionalitzadora.

Joventut
Pel retorn del jovent i l’arrelament al territori. Continuarem apostant per l’Oﬁcina Jove i el Punt d’informació
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Juvenil (PIJ) en coordinació amb el Consell Comarcal.
Mantindrem els pressupostos participatius joves.
Fomentarem l’ocupació i l’emprenedoria a través de
l’Oﬁcina Jove amb accions com les jornades “Arrela’t al
Pallars Sobirà – Jornades de Networking professional”.
Donarem suport actiu a la incorporació d’oferta formativa en cicles de formació dual vinculats als que permetin
la interacció entre centres formatius i empreses del
territori.
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Per un jovent actiu i implicat. Promourem la creació d’un
esplai per a fomentar la participació, cohesió del jovent i
la seva implicació amb el municipi. Fomentarem la
participació dels joves a les festes populars i les festes
dels pobles, implicant-los en la seva organització.
Treballarem en un projecte d’Skate Parc tipus street al
poliesportiu, amb la seva participació.

Gent gran
Per un envelliment digne i unes cures de qualitat. La
única fórmula que garanteix una gestió coherent,
conscient i responsable, a tots els nivells, passa per un
model de gestió pública que posi al centre de les seves
actuacions el benestar de les persones residents, les
seves famílies i el personal sociosanitari. Un cop ﬁnalitzi
la concessió, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per a la
municipalització del servei.
Per un envelliment actiu. Difondre les activitats del Casal
Cívic de Sort i fomentar les activitats que millorin els
vincles intergeneracionals i interculturals, respectant
els espais i les necessitats dels padrins i les padrines.
Incloure en l’agenda d’actes del municipi les inquietuds i
interessos de la gent gran.

Piscina Municipal de Sort
Futura Biblioteca Comarcal de Sort

Cultura
Per fomentar la cultura com a aposta de futur comunitari cal continuar afavorint i donant suport al teixit
associatiu a través d’ajuts I convenis que permetin
reforçar una activitat cultural rica i diversa que no
depengui exclusivament de l’administració. Per això,
reforçarem la línia d’ajuts anuals i el paper de Casa
Xorret com a Hotel d’entitats, així com l’ús d’altres
equipaments. Volem afavorir un consum cultural de
qualitat a través de la programació de cicles estables de
cinema, teatre, música, art i altres disciplines. En aquest
sentit la revitalització del cinema a través de cicles com
el Doc del Mes i el Cicle Gaudí són un bon exemple de la
passada legislatura.
Per altra banda, també ens preocupa afavorir una
cultura activa on la ciutadania estigui implicada i se
senti protagonista. Per això, cal potenciar totes aquelles
activitats on la ciutadania hi participi activament, com
ara tallers, debats, cursos, clubs de lectura i cinema…
Així com també aquells projectes d’escoles que fomenten el coneixement musical, la dansa, el teatre, les arts
escèniques o la creació. En aquest sentit, Som Poble
treballarà per afavorir la diversitat cultural des de totes
les seves manifestacions i disciplines (cultura tradicional, musical, arts, arts escèniques i dansa, teatre,
cinema, literatura, poesia...).
A nivell de patrimoni ens comprometem a catalogar,
protegir i difondre la singularitat del patrimoni cultural
material i immaterial del municipi, ja que són elements
identitaris del nostre territori i formen part d’una

cultura i un patrimoni pallarès i pirinenc del que ens
hem de sentir orgullosos i orgulloses.
Entenem que el foment de la cultura passa per una
preocupació pel manteniment i la cura dels equipaments
municipals culturals, en deﬁnitiva per la seva renovació i
modernització constant: Biblioteca Comarcal de Sort,
Casa Xorret, Teatre-Cinema, Presó-Museu...
A nivell cultural, Som Poble també es compromet a
generar instruments de difusió i comunicació ciutadana
per tal de posar en valor la cultura i els seus actors. En
aquest sentit ens sembla determinant apostar per
reforçar la comunicació i la seva visibilització a través
de la web municipal, les xarxes, l’agenda cultural, i
publicacions com el Butlletí CULTUReS. També creiem
que cal fomentar una política de senyalització del
patrimoni i de foment de publicacions, guies culturals o
dispositius de noves tecnologies.

Educació
Des de Som Poble creiem necessari fer de Sort un
municipi educador on tota la comunitat s’hi senti
implicada. L’educació i la formació són eines per garantir una societat desenvolupada i cohesionada capaç
d’encarar els reptes de futur. Som Poble s’implicarà i
participarà dels projectes pedagògics de l’escola
bressol, l’escola de Sort i l’Institut, per tal de
reforçar-los en col·laboració amb les AMPES i AFA.
Apostem per ampliar el mapa educatiu del territori i de
la comarca, ressaltant la importància de donar suport
als cicles formatius de l’INS Hug Roger III (cicles
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d’activitats físico-esportives i el recent CGM de Serveis
en Restauració dins de l’Escola d’Hoteleria del Pallars)
com a elements dinamitzadors d’ocupació i de l’economia local. A més, també ens implicarem en totes aquelles iniciatives i projectes que siguin nodes de coneixement pel territori i reclamin del suport i la col·laboració
municipal.

Noves tecnologies
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Per l’autogestió de les telecomunicacions. Apostarem
per la ﬁbra òptica al conjunt del municipi i la seva
possible distribució i comercialització un cop estigui
implementada la xarxa de ﬁbra pública a Sort. Apostarem per altres sistemes, com el 4G i el 5G o internet per
satèl·lit, allà on no arribi la ﬁbra. Habilitarem els punts
de connexió a la xarxa telemàtica d’accés lliure i gratuït
planiﬁcats a la darrera legislatura i pendents de l’ajut
europeu WIFI4EU al Camp de regates, la piscina, el Parc
del Riuet i Casa Xorret. Ampliarem els llocs de connexió
gratuïta de la Biblioteca i de l’Oﬁcina Jove a partir de la
Xarxa Punt Tic de la Generalitat de Catalunya.

Habitatge
Per potenciar l’accés a l’habitatge i que aquest no sigui
una barrera per a viure al Pallars. Potenciarem una
política d’habitatge en coordinació amb el Consell
Comarcal i l’Oﬁcina d’habitatge, que permeti incrementar la borsa d’habitatges de lloguer i venda i per tal de
visualitzar els existents. Realitzarem un mapeig d’habi-

tatges buits al municipi, que permeti detectar-ne les
causes i valorar possibles accions per mobilitzar-les i
entrar-les al mercat de lloguer. Analitzarem les possibilitats de les ediﬁcacions públiques, com ara els estudis o
antigues escoles, per promoure’n l’ús com a habitatge
de protecció oﬁcial. Fomentarem l’habitatge de lloguer
social, cooperatiu i la masoveria per ﬁxar la població
jove. Donarem suport a la PAH Pallars en la feina de
mediació amb les entitats bancàries.

Espai públic, accessibilitat, equipaments i
urbanisme.
Per un espai públic amable i viu. Apostem per un
projecte de renovació integral del Parc del Riuet atenent
les demandes recollides al procés participatiu dut a
terme al 2018 com a espai multifuncional de gaudi,
convivència i promoció cultural.
Per un municipi més segur i accessible per a tothom.
Ens comprometem a seguir reduint barreres arquitectòniques, analitzant prèviament els punts crítics a prioritzar. Estudiarem les possibilitats d’ampliar l’espai de
vianants a la carretera C13 al seu pas per Sort, afavorint un espai còmode per transitar davant de terrasses i
comerços. Valorarem totes les possibilitats d’ampliar
zones d’aparcament, especialment als punts d’especial
interès comercial. Revisarem l’estat de les voreres i
paviments en pobles, especialment en punts crítics en
condicions de neu o gel. Vetllarem per eliminar tots els
espais del municipi on s’acumula brutícia o runes.

Església de Seurí

Xollada d’ovelles
en Sant Joan
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Per actualitzar i optimitzar la xarxa d’equipaments
públics. Proposem realitzar un mapa d’equipaments amb
un anàlisi d’usos, necessitats, oportunitats, etc. que
permeti treure’n major proﬁt i adequar-los a l’escala
municipal i comarcal. Aquí s’hi inclourien equipaments
en ús i especialment espais infrautilitzats o amb necessitats urgents d’adequació. Especíﬁcament la realització
d’un projecte d’usos per l’ediﬁci de l’antic Museu de les
Papallones a Pujalt i per a l’Ubla d’Altron. Treballarem
per ﬁnalitzar la Central Hidroelèctrica de Sort i els
espais annexos de la piscina municipal i poliesportiu.
Vetllarem per la ﬁnalització de la Biblioteca Comarcal de
Sort, la seva posada en funcionament i el desenvolupament d’una programació estable d’activitats. Continuarem treballant en la millora de la Llar d’Infants; Casa
Xorret i Casa Natzaret, així com l’adequació de nous
vestuaris a l’Escola de Piragüisme.
Perquè les normes urbanístiques responguin a les
necessitats actuals i als nostres valors de poble.
Adaptarem la normativa per a promoure l’eﬁciència
energètica en ediﬁcis nous i rehabilitacions. I per
respondre millor a les necessitats de la pagesia, especíﬁcament pel que fa a ediﬁcacions ramaderes.

Festes, fires i esdeveniments
Per promoure les festes com a part indissociable de la
nostra cultura, identitat i eix de cohesió social: Repensar
el Carnaval de Sort amb entitats, jovent i totes les
persones interessades per potenciar la seva singularitat
i renovació i treballar perquè sigui reconegut Patrimoni

Festiu de Catalunya. Consolidar les Falles de Sort i que
formin part del calendari de Falles del Pirineu. Impulsar
la participació activa de teixit empresarial i social en el
desenvolupament de totes les festes.
Per assegurar la sostenibilitat de totes les festes majors
del municipi: Cal continuar impulsant la gestió eﬁcient de
la Festa Major de Sort i promoure la participació per tal
que esdevingui un model més plural i inclusiu. Volem
reforçar la política de suport a les festes majors de cada
nucli. Donar suport a campanyes per unes festes
respectuoses i feministes, com ara el pla Sí és sí,
d’eliminació de conductes i agressions masclistes.
Per comptar amb un calendari de ﬁres i esdeveniments
coordinats, actius de desenvolupament i perspectiva
innovadora. Continuarem donant suport a la realització
de totes les ﬁres locals i festivals, amb la perspectiva de
millorar-ne l’atractiu, recollir propostes innovadores
que les actualitzin i les renovin i alinear-les amb els
valors de la candidatura: priorització del producte local i
de proximitat, implicació social i empresarial i qualitat en
la gestió.

Model energètic i medi ambient
Per l’autogestió i la sobirania energètica. Optimitzarem
la producció d’energia elèctrica a través de la Central
hidrolèctrica de Sort. Contribuirem a crear un model
d’Ajuntament que esdevingui un referent a nivell d’estalvi energètic, apostant per les energies renovables.
Proposem la realització d’una auditoria energètica per
afavorir l’estalvi i eﬁciència energètica dels equipaments

municipals i el foment d’energies renovables. I promourem actuacions concretes com la transició a l’enllumenat públic de sistema LED o la instal·lació de calderes de
biomassa per abaratir el cost de la calefacció dels
equipaments públics.
Per la gestió responsable de l’aigua. Proposem un
programa que inclogui mesures responsables, com ara
sistemes alternatius de rec, d’horta i de boca i programa
de detecció i reparació de fuites.
Per uns pobles ramaders: defensarem els espais
agraris enfront a altres usos com l’urbanístic.

Esports
Per un “Sort, capital d’aigües braves”. Prioritzarem els
esports i les competicions vinculades als esports de riu
per consolidar la imatge de Sort lligat a aquest element
singularitzador. Potenciarem i acollirem competicions
que afavoreixin la visibilitat de Sort a nivell internacional.
Per promocionar l’esport com a element inclusiu,
socialitzador i lúdic. Volem apostar per la promoció de
l’esport a través de les associacions esportives i de
l’Escola de Sort com una manera d’afavorir la integració,
la socialització, la cohesió social, la cooperació i la salut,
a més de la vessant lúdica. Actualitzarem i modernitzarem els equipaments esportius com el Camp de regates
l’Aigüerola amb espais pels esportistes (vestuari-canviador, lavabos i magatzem de material); el Centre BTT; el
projecte Skatepark; analitzarem la possibilitat d’adequar
una pista esportiva. Donarem suport a les entitats

esportives municipals i comarcals. Potenciarem els
cursos de tecniﬁcació d’esports especíﬁcs de la comarca com el piragüisme, l’escalada, les curses de muntanya, o triatló.

Model de país
Perquè ens il·lusiona participar en la creació d’un nou
país, amb estructures més pròximes i polítiques que
responguin a la realitat especíﬁca de la muntanya. Un
país participatiu, transformador, transparent, sostenible
i amb emancipació social i de gènere. Volem donar ple
suport a continuar treballant per la creació de la
República Catalana.
Perquè creiem fermament en la cultura democràtica i la
defensa dels drets humans. Donarem suport incondicional a l’alliberament dels presos polítics i a la llibertat
d’expressió, de manifestació i d’autodeterminació.
Altron
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Candidats i Candidates
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1/ Raimon Monterde
(Montardit de Dalt)
Tècnic de transport
sanitari, actual alcalde
de Sort.

2/ Baldo Farré (Sort)
Sociòleg. Actual Tinent
Alcalde de Sort.

3/ Adelaida Aytés
(Sort) Educadora Social.

4/ Martí Humet
(Llessui) Economista. He
treballat en l’àmbit de
l’assessoria d’empreses, consultoria i gestió
econòmica i gerència
d’entitats.

5/ Vanesa Fort (Sort)

6/ Albert Baqueró (Olp)

7/ Pere Báscones (Olp)

8/ Ramon Aytés (Sort)

Tècnic superior en
administració i
ﬁnances. Monitora de
natació. Formo part de
la junta de l’Associació
Esportiva Pallars.

Sóc ramader i membre
de l’Associació de la
vaca Bruna del Pallars
Sobirà

Emprenedor com a
dissenyador i fotògraf,
també soc docent al
Grau Multimèdia de la
UOC. Actual Regidor de
Sort

Hoteler, president de
l’Associació Gastronòmica “La Xicoia” i
membre dels Fallaires
de Sort

9/ Eva Tarragona
(Seurí) Directora d’una
empresa de desenvolupament rural. Membre
de Cambuleta i
presidenta de l’Associació veïnal de Seurí

10/ Sandra Lobón
(Llessui) Psicopedagoga, mestra, coordinadora del Festival Lo
Llumener i membre de
La Contra, contrabandistes de lletres.

11/ Marc Escolà (Sort)
Enginyer mecànic.
Docent. Membre dels
Esmolets de Sort.

14/ Selva Bergadà
(Sort) Interiorista amb
botiga al poble de Sort.
Pedagoga amb formació
en participació
ciutadana. Formo part
de l’Associació Centre
Social Casa Xorret i AEP

15/ Pepo Foz (treballa a
Sort) Empresari turístic
del municipi

16/ Luisa Capilla (Sort)
Treballo en una
llibreria, soc voluntària
de la Creu Roja i
organitzo mercats de
segona mà a Sort.

12/ Olga Cuevas (Sort)
Dissenyadora web,
dinamitzadora i
formadora TIC. En el
seu dia va formar part
de l’AMPA, del Consell
Escolar, del Consell
Esportiu i de l’AEP.

13/ Dolça Puig (Sort)
Treballo al sector del
turisme actiu. Formo part
de l’Associació La Contra,
contrabandistes de
lletres. Representant dels
pares al Consell Escolar i
membre de l’AFA

17/ Jaume Mora
(Sort/Baro) Restaurador vinculat a ‘la Xicoia’
i els Fallaires de Sort.
Membre de la Federació
d’hoteleria de Lleida, el
Col·lectiu de cuiners de
Lleida i l’Institut Català
de la Cuina.

18/ Armand Simon
(Altron) Llicenciat en
dret i copropietari d’un
allotjament rural.
Activista i cooperativista. Soc un dels impulsors de la Fira de
Natura del Pallars
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19/ Mireia Jimenez
(Sort) Llicenciada en
ciències ambientals,
mestressa de casa
implicada en teixits
associatius per la
millora de l’educació i la
bona conservació de
l’entorn

20/ Glòria Juanmartí
(Sort) Tècnica Superior
Administració i
Finances. Especialitzada
en comptabilitat
d’economia social.
Treballant a entitats i a
empreses privades.

SomPoble
www.som-poble.cat
Segueix-nos

Facebook sompoblesort
sompoble_sort
sompoble
21/ Josep Balagueró
(Sort) Mestre i membre
de l’Escamot Calderada
de Sort.

Descarrega't el programa
complet des de la web.
www.som-poble.cat/programa

