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PACTE DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SORT PER A LA 
LEGISLATURA 2015-2019 

 
Reunits a Sort, el dia 12 de juny de 2015 Raimon Monterde (38120875P), Baldo Farré (47873248J), 
Pere Báscones (52146618Y), Aitor Soto (78090342Y), Maleni Barbero (45481415L) i Jordi Gasia 
(78076604E). 

PREÀMBUL 

Els resultats de les darreres eleccions1 han donat mostra d’un canvi de cicle i la voluntat popular ha 
decidit posar fi a 24 anys de governs de CiU amb majoria absoluta. Per donar resposta al desig 
d’una altra forma de fer política basada en el diàleg, la transparència i la participació, les formacions 
de Fem Municipi i de la CUP, vam decidir començar unes converses amb l’objectiu de trobar un 
acord de cara a la constitució d’un govern coherent i sòlid. 

Després de dies de deliberacions i dubtes hem arribat a la conclusió que juntes tenim la capacitat i la 
responsabilitat d’actuar per provocar els canvis que els pobles demanden i poder signar un nou 
contracte polític que tingui els següents objectius: 

• Fomentar les pràctiques ètiques, la transparència i millorar la gestió pública 
• Promoure que la societat s’impliqui en la gestió dels recursos i la seva distribució equitativa 
• Garantir els drets socials i els serveis públics fent costat a les iniciatives populars que 

defensen el bé comú 
• Impulsar un desenvolupament econòmic que permeti el retorn i l’arrelament del jovent, i en 

definitiva, complir totes les parts dels programes que siguin coincidents. 

ACORDS 

1. La materialització d’aquest pacte es traduirà de forma immediata, en la sessió d’investidura del 
proper 13 de juny de 2015, de la manera següent: La CUP no presentarà candidat a l’alcaldia i els 
dos regidors del seu grup votaran la candidatura del cap de llista de Fem Municipi (FM), Sr. Raimon 
Monterde, per tal d’obtenir la seva proclamació com a alcalde. 

2. La CUP ostentarà la 1a i 3a tinència d’alcaldia, a favor del Sr. Baldó Farré i Pere Báscones i Fem 
Municipi la 2a tinència d'alcaldia a favor de Sr. Aitor Soto. 

3. La CUP i FM governaran conjuntament les diferents àrees del cartipàs municipal. 

4. Per a cada àrea es formarà una comissió de treball amb representació de la CUP i FM i es podrà 
convidar a formar-ne part altres persones expertes en els àmbits de treball, tant de l’oposició com de 
fora del consistori. 

Depenent dels projectes i la seva durada es crearan comissions puntuals per portar-los a terme. Un 
cop finalitzat i executat el projecte aquesta comissió quedarà dissolta. Aquestes comissions seran 
obertes a qualsevol persona del municipi. 

5. Repartiment de regidories: 

• Alcaldia + Turisme i Esports + Comerç: Sr. Raimon Monterde 
• Festes + Benestar Social + Sanitat +  Agricultura i Ramaderia + Medi Ambient: Aitor 

Soto 
• Hisenda i Governació + Administració i Règim Interior: Maleni Barbero 
• Serveis Municipals + Obres Públiques + Urbanisme: Jordi Gasia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Amb	  un	  cens	  de	  1546	  persones	  i	  una	  participació	  del	  77%,	  CiU	  va	  ser	  la	  llista	  més	  votada	  amb	  423	  vots	  (un	  36,12%	  
dels	  vots),	  Fem	  Municipi	  en	  va	  obtenir	  387	  i	  la	  CUP,	  220;	  entre	  les	  dues	  forces	  sumen	  607	  vots	  (un	  51,84%	  del	  total	  
de	  vots).	  
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• Promoció econòmica + Participació i Associacionisme + Pobles + Joventut: Baldo 
Farré 

• Cultura i Educació + Comunicació i Noves Tecnologies: Pere Báscones 

6. La CUP i FM ocuparan les representacions de l’Ajuntament en altres organismes de manera 
consensuada. 

7. Qualsevol modificació del cartipàs o de les representacions en altres organismes haurà de ser 
consensuada en reunió de seguiment del pacte. I de la mateixa manera qualsevol canvi de govern 
per modificació dels representants de cada formació pot ser motiu de revisió del pacte. 

8. L’alcalde delegarà en la Junta de Govern Local totes les atribucions delegables. 

9. La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde i els tres primers tinents d’alcaldia. Els dos 
regidors restants de l'equip de govern seran convidats a les reunions amb veu i sense vot. La Junta 
de Govern Local serà l’òrgan responsable del compliment d’aquest pacte en tots els seus punts. 
Tots els temes tractats en Junta de Govern es posaran en coneixement de l’oposició. 

10. Totes les comunicacions i declaracions que es facin en nom de l'Ajuntament referents al municipi 
de Sort, que es facin als mitjans públics o privats hauran de ser consensuades per FM i la CUP. 

11. Hi haurà dues dedicacions parcials en règim de salaris subjectes a Seguretat Social, l’una per a 
l’alcalde i l’altra per al 1r. tinent d’alcaldia. 

12. Els dos grups acorden que no se sotmetrà a l’aprovació del ple cap proposta o assumpte sense 
que hagi estat prèviament debatut a la Junta de Govern Local i s’hagi consensuat una postura 
comuna entre els dos grups. Només es podrà trencar aquesta clàusula en cas de qüestions que no 
afectin directament el municipi.  

13. Es crearà una comissió paritària de seguiment del pacte i resolució de conflictes per fer un 
seguiment dels acords i facilitar l'entesa entre els dos grups. Estarà integrada pels dos caps de llista 
de les formacions polítiques i dos membres de FM i dos de la CUP escollits en les respectives 
assemblees. A més del seguiment de l’aplicació del pacte de govern, tindrà també l'encàrrec de 
tractar els assumptes no previstos en el redactat actual, les diferències d’interpretació o qualsevol 
modificació que calgui introduir-hi fruit del funcionament diari de l’equip de govern. S’aixecarà acta i 
es faran públics els acords adoptats. També se li confereix el paper de resolució de conflictes i de 
mediació entre l'equip de govern en temes on no hi hagi consens. 

El règim ordinari de reunions de la comissió de seguiment serà trimestral. Les sessions seran 
convocades per FM els mesos d’abril i octubre, i per la CUP els mesos de gener i juliol. No obstant 
això, la comissió es reunirà de forma extraordinària cada vegada que ho sol·liciti un dels socis, per 
decidir sobre qüestions de màxima urgència, previ avís amb tres dies d’antelació a tots els 
components. En la reunió caldrà la presència mínima de dos membres de cada grup. El grup 
convocant comunicarà l’ordre del dia amb dos dies d’antelació i el deixarà obert perquè l’altre grup 
pugui introduir-hi altres qüestions. 

14. Els dos grups es comprometen a guiar l’acció de govern d’acord amb les línies que 
s’especifiquen a l’Annex I, i segons les actuacions programàtiques destacades de l'Annex II.  

15. Vetllarem per fer complir la llei que determina la incompatibilitat dels càrrecs públics i els seus 
familiars en participar dels contractes públics. 

16. L’incompliment d'algun dels punts de l'acord per part dels grups municipals podria ser motiu de 
revocació de l'acord. 

17. FM dóna llibertat i suport a la CUP per treballar des del consistori per la independència i 
continuar adherits a l'AMI (Associació de Municipis per la Independència). 

I perquè així consti i en prova de conformitat, signen el present pacte els a dalt esmentats. 
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ANNEX I – PRINCIPIS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

Les cinc línies d’acció que sustentaran la manera de governar del govern municipal de la CUP i FM 
seran: la participació ciutadana, la transparència, el treball col·laboratiu, l'eficiència i el suport a 
l’emprenedoria i al teixit empresarial, amb el compromís de primar sempre uns serveis públics de 
qualitat i de titularitat municipal. 

Participació ciutadana, perquè cal impulsar una altra manera d’involucrar-se en la gestió del 
municipi de  Sort, en què tots els ciutadans i ciutadanes siguin coresponsables de les decisions 
municipals. Crearem l’Àrea de Participació Ciutadana i procurarem establir un model àgil i flexible de 
participació. Elaborarem un Reglament Orgànic Municipal (ROM) on es prevegin fórmules perquè els 
ciutadans puguin fer preguntes i aportacions en els plens. 

Impulsarem consells municipals per dotar-los de responsabilitats concretes i poder de decisió, i 
posarem en marxa mecanismes perquè les entitats i els veïns i veïnes puguin mantenir un fil directe i 
debatre conjuntament les problemàtiques que els afecten amb els i les representants municipals. 

Transparència en la gestió, perquè la transparència és la millor garantia per a la qualitat 
democràtica d’un poble. Iniciarem la legislatura amb una auditoria. Publicarem els pressupostos i la 
seva execució en un format comprensible. Facilitarem a l’oposició la documentació sobre els plens 
amb una setmana d’antelació, sempre que això sigui possible. Periòdicament (1 cop a l'any) farem 
balanç de l’acció de govern explicant la feina feta i els projectes que volem engegar amb una reunió 
oberta a tota la ciutadania. 

Treball col·laboratiu, perquè creiem en el treball en equip, perquè entenem que val la pena escoltar 
totes les opinions i totes les aportacions buscant el punt d’encontre. Treballarem per millorar les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Apostarem per les entitats del 
poble com a generadores de serveis, i les dotarem del suport necessari. 

Formarem comissions mixtes per treballar en cada àrea de govern, obertes a persones externes als 
dos partits del govern. Procurarem mantenir un tracte fluid amb l’oposició, acceptarem a tràmit totes 
les mocions que presentin i facilitarem el seu accés a la informació necessària. 

Eficiència, perquè en el moment actual cal més que mai que cada euro es gasti amb criteri. Tots els 
membres de l’equip de govern es comprometran a una determinada dedicació al càrrec, per tal de 
complir els objectius previstos. Potenciarem la coordinació, la transversalitat i la planificació 
estratègica de totes les àrees. Treballarem per a la millora de la informatització interna, la reducció 
de la burocràcia, la racionalització dels horaris d’atenció i l’optimització dels espais municipals. 
Potenciarem el comerç de proximitat, l’emprenedoria, les energies sostenibles i la borsa de treball. 
Impulsarem els serveis municipals i el manteniment de la titularitat pública, així com també 
defensarem el manteniment i la millora dels supramunicipals, amb especial èmfasi en els serveis 
socials i tots aquells que afavoreixin la cultura, l'educació i la protecció del patrimoni i el medi 
natural. 
 
 
Emprenedoria i empresa, cal donar suport al teixit empresarial que durant anys s'ha creat al nostre 
municipi, així com als nous emprenedors que volen forjar-se un futur invertint en la nostra terra i 
generar ocupació per a la gent del municipi. 
Tots els sectors empresarials, així com també totes les entitats sense ànim de lucre, han de ser 
escoltats i tinguts en compte a l'hora de prendre decisions que afectin, directament o indirectament, 
a la seva tasca diària. 
És important preservar els drets i fer complir els deures d'aquests sectors per evitar l’intrusisme 
laboral i la mala praxis. En resum, cal vetllar pel sector empresarial, motor econòmic del municipi. 
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ANNEX II – PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 

L’acord programàtic es basa en una priorització de tots aquells punts coincidents dels dos 
programes electorals. A continuació es detallen alguns dels punts preferents, ordenats per temes, 
que serviran per detallar i concretar el Pla d’Acció Municipal (PAM 2015-2019). 

 
POBLES DEL MUNICIPI 
 

• Creació d’una regidoria de pobles i impuls de les eines de participació: Consells de 
poble i la coordinació d’associacions de veïns. 

• Cura i conservació del mobiliari urbà del pobles, condicionament d’àrees comunes . 
• Posada en valor d'elements patrimonials pallaresos (arquitectura tradicional pallaresa, 

pallers, tisores, safareigs, esglésies, etc.). 
• Cura i conservació dels camins.  
• Pla de prevenció d'incendis i de protecció civil. 
• Neteja periòdica de carrers de pobles i de cementiris. 
• Millora de la planificació de la gestió de la brigada municipal en temes de manteniment 

general i enllumenat públic. 
• Actuacions per millorar la mobilitat al pobles i la comunicació amb Sort, així com 

l’eliminació de les barreres arquitectòniques. 
 

 
OBRES I URBANISME 

• Una aposta clara per una gestió urbanística coherent que afronti el compromís del 
desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) . 

• Programa de renovació i millora dels espais lúdics i infantils de Sort com ara el parc del 
Riuet, i altres espais públics i lúdics a tots els pobles del municipi. 

• Estudi del possible rendiment de la central hidroelèctrica per a una millora de 
l'equipament. 

• Recerca d'una solució definitiva per a l'edifici de la biblioteca. 
• Estudi de viabilitat de la piscina municipal. 
• Compromís amb la millora de la mobilitat a Sort i Pla integral per a l'eliminació de les 

barreres arquitectòniques. 
• Rehabilitació i condicionament de l'edifici de l'Ajuntament. 
• Millora i manteniment del poliesportiu. 
• Revisió de l'estat dels camins més importants i enllaç de Montardit - Sort amb un camí. 
• Recerca d'una solució per al castell de Sort com a equipament cultural. 
• Aplicació de criteris d'eficiència energètica als edificis i equipaments depenents de 

l'Ajuntament. 
• Fomentar l’arquitectura bioclimàtica i les energies renovables a edificis privats. 
• Creació d’un aparcament d’autocaravanes. 

 
 
MEDI AMBIENT, MODEL TERRITORIAL I ENERGÈTIC 

• Tot i que estem a favor de la recollida selectiva volem obtenir tota la informació del 
sistema del “Porta a Porta” actual per tal d’efectuar les possibles millores des d'una 
revisió a fons del projecte. 

• Estudi d’estalvi i d’eficiència energètica dels equipaments del municipi.  
• Contribuir a crear un model d’ajuntament que esdevingui un referent a nivell d’estalvi 

energètic i quant a aposta per les energies renovables, com l’energia solar i la 
biomassa. 
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SANITAT I BENESTAR SOCIAL 

• Implantació de DEAs al municipi 
• Demandarem més especialistes al CAP i ampliació d'horaris de pediatria. 
• Implicació del municipi vetllant i en la lluita per uns serveis sanitaris i sociosanitaris que 

donin resposta a les necessitats de la població, defensant uns serveis públics, 
universals i de qualitat. 

• Posicionar-se públicament davant qualsevol amenaça de retallades en la qualitat o la 
universalitat dels serveis públics. 

• Compromís en l’atorgament i l’adequació d’un local per a obrir un Club Social com a 
recurs per atendre els malalt mentals greus, amb l’objectiu de promocionar la salut 
mental de la població i la millora de l’estat de salut dels malalts i les seves famílies, així 
com evitar l’estigma social que perjudica tant els malalts i famílies com tota la població. 

• Reconèixer un “nucli essencial de dignitat” per a totes les persones i col·lectius per 
mirar d’assegurar treball, habitatge, sanitat i educació pública gratuïta i de qualitat, 
serveis bàsics, seguretat social, redistribució de la riquesa, participació política, 
propietat i gestió pública dels serveis i sectors estratègics. 

• Afavorir la mobilitat de la gent gran del Municipi per gaudir del serveis del Casal de gent 
gran. 

• Continuar impulsant el SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones). 
• Estudiar la possibilitat de rebaixar l’IBI a les famílies nombroses i monoparentals del 

municipi. Augmentar l’IBI a les segones residències.  
• Afavorir espais públics per als nens i les seves famílies. 
• Habilitar un espai de criança, intercanvi i joc per a les famílies amb canalla. 
• Mediar entre les persones en risc d’exclusió i les entitats financeres, empreses de 

subministraments... per minvar els efectes de la pobresa hipotecària, energètica i 
laboral. 

• Fomentar els cursos de català i/o pallarès gratuïts en els quals també s’ajudi i informi 
els nouvinguts de cara a millorar la seva adaptació. 

• Difondre les activitats del casal de la gent gran i fomentar les activitats que millorin els 
vincles intergeneracionals i interculturals respectant els espais i les necessitats dels 
padrins i les padrines. Millorar els serveis de la residència i les condicions laborals de 
les treballadores. 

• Potenciar activitats i espais de trobada entre la gent gran. 
 

 
ESPORTS I TURISME 

• Impulsar un Pla de Dinamització de Turisme a nivell municipal que tingui en compte la 
participació per tal d’establir una estratègia de consens i en coordinació amb la resta de 
la comarca. 

• Potenciar i o millorar equipaments i serveis actuals per a enfortir Sort com a DTE 
(Destinació Turística Esportiva) i per la futura DTF (Destinació Turística Familiar). 

• Suport a les associacions esportives i les seves iniciatives. 
• Sinergies entre sector públic i sector privat en benefici mutu. 
• Previsió i planificació del calendari anual d'actes, fires i festes per a la promoció a la 

població i a tots els agents implicats. 
• Promoció d'activitats i productes turístics. 
• Actualitzar i modernitzar equipaments esportius, així com modernitzar, millorar i 

rendibilitzar el Camp de regates de l’Aigüerola. 
• Afavorir en especial aquelles activitats pròpies i singulars del territori. 

 
 
RAMADERIA, AGRICULTURA I MEDI NATURAL 
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• Fer una diagnosi conjunta amb el sector per tal de conèixer les principals 
problemàtiques i definir una sèrie d’actuacions prioritàries per desenvolupar-les en 
conjunt. 

• Impulsar el projecte global de l’escorxador municipal vinculat a una sala de desfer. 
• Treballar per a la recuperació de les fires tradicionals, ramaderes i agroalimentàries. 
• Treballar conjuntament amb els pagesos per tal d’afavorir el relleu generacional amb 

noves incorporacions. 
• Fer difusió per diferents mitjans dels possibles ajuts que interessen els ramaders, i 

suport a la formació i organització de xerrades tècniques per als pagesos i ramaders de 
la zona. 

• Impulsar la creació d’una borsa d’horts comunitaris. 
• Dinamitzar la comercialització de productes agraris mitjançant el petit comerç, el mercat 

local i fires sectorials amb la participació dels productors, comerciants, restauradors i 
tots els espais comercials del municipi i l’Ajuntament. L’objectiu és que es conegui el 
municipi en la seva vessant més rural i els productes que ofereix a través de la venda i 
del consum. 

• Afavorir l’agroecologia.  
• Potenciar el coneixement, producció i consum de les varietat locals. 
• Establir nexes de col·laboració amb l’Escola de Pastors de Catalunya: ajudar en les 

tasques de relleu generacional, formació contínua, banc de terres i relació amb els 
pagesos. 

 
 
TREBALL, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 

• Dissenyar estratègies conjuntes amb el sector privat (nous emprenedors, empreses ja 
existents…) i dissenyar un pla comú de desenvolupament local i promoció econòmica. 

• Creació d’un espai de participació ciutadana per a la reflexió conjunta i la formulació de 
projectes de futur, establint bases per a la cooperació i el seu posterior seguiment del 
desenvolupament d’aquests projectes. 

• Promoció del cooperativisme. 
• Promoció de l’economia local basada i arrelada al territori, afavorint la creació de 

xarxes i projectes interconnectats. 
• Diagnosi conjunta amb el sector del comerç per tal de conèixer les principals 

problemàtiques i definir una sèrie d’actuacions prioritàries per desenvolupar-les en 
conjunt:  generar un pla estratègic de comerç i una taula de petits comerços. 

• Per dinamitzar el comerç del centre i del carrer Major, estudiar altres possibles 
ubicacions del mercat del dimarts que permetin una major connexió d’espais públics, 
com ara les places. 

• Afavorir el comerç i el producte local de qualitat com a valors identitaris i propis del 
territori amb accions específiques de difusió i prioritàriament acordades amb el sector. 
 

 
JOVENTUT 

• Potenciar el Punt d’informació Juvenil (PIJ) i les seves activitats en coordinació amb el 
Consell Comarcal. 

• Elaborar el nou Pla local de joventut (2016-2019) amb la participació del sector. 
• Creació de la taula sectorial i consell municipal de joventut. 
• Fomentar l’arrelament del jovent a través d’activitats que aglutinin els joves, com ara la  

Borsa de treball permanent i temporal per als joves 
• Impulsar la creació de l’Associació de Joves del municipi de Sort. 
• Implicació amb el Pla de Garantia Juvenil. 

 
 
TRANSPARÈNCIA, GESTIÓ  I NOVES TECNOLOGIES 
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• Impulsar una auditoria externa a l’inici de la legislatura per obtenir un coneixement clar i 
detallat de l’estat de l’Ajuntament a nivell econòmic, quant a deutes i recursos de què 
es disposen. 

• Impulsar la renovació i modernització de l’Ajuntament a través de sistemes informàtics. 
• Implantar eines i dinàmiques per afavorir el treball en equip i la coordinació entre equip 

tècnic i equip de govern. 
• Afavorir l’accés públic a la informació dels projectes de l’Ajuntament a través del web. 
• Vetllar per la transparència en el sistema de contractacions i afavorir la contractació 

d’empreses locals i d’economia social, així com les que siguin respectuoses amb el 
medi ambient i tinguin unes condicions laborals bones i justes per als seus treballadors.     

• Treballar al màxim per a la captació de recursos extres, via subvencions ordinàries i 
extraordinàries, així com d’altres mètodes de finançament via patrocinis. 

• Encarregarem l’elaboració d’un estudi d’implantació de la xarxa sense fils al municipi. 
• Habilitar més punts de connexió a la xarxa telemàtica d’accés lliure i gratuït. 
• Estudiar la possibilitat d’establir punts WIFI gratuïts a diferents punts del municipi i 

espais públics com el pavelló esportiu, camp de regates, Casa Xorret i altres centres 
socials. 

• Crearem la bústia del ciutadà a través del portal web de l’Ajuntament i potenciarem la 
generació de formularis web per a enquestes. 

• Treballarem per la implantació contínua de diferents tràmits a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament, com per exemple, el pagament de rebuts. 

 
 
COMUNICACIÓ  

• Creació d’un gabinet de comunicació que sigui l’enllaç amb els mitjans, organitzant 
rodes de premsa, notes i dossiers de premsa d’aquells temes o activitats en què sigui 
clau la difusió pública. 

• Renovar la imatge visual del municipi creant una imatge corporativa municipal moderna 
cap a l’exterior que reuneixi algunes de les marques actuals. 

• Reforçar el paper del web municipal com a eina central de la comunicació municipal 
envers la ciutadania. 

• Generar eines de comunicació per tal de fomentar la transparència de l’Ajuntament cap 
a la ciutadania, com ara un butlletí digital o la potenciació de notícies a través del plafó 
retroil·luminat, etc. 

• Afavorir l’ús de l’eBando. 
• Publicar periòdicament informes de seguiment de les regidories i dels projectes en curs.  
• Impulsar una agenda pública i consultable de l’alcalde des de la web del municipi. 

 
 
PARTICIPACIÓ 

• Aplicar i reformar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) per crear reglaments de 
Participació. 

• Generar eines participatives com consultes o referèndums municipals. 
• Crear un consell per a la participació i una Comissió Permanent de Participació. 

Ciutadana que serà l’encarregada d’establir els processos i mecanismes de participació 
ciutadana durant la legislatura, garantint la seva transparència i neutralitat. 

• Apostar pel teixit associatiu del municipi, creant una coordinadora i un portal d’entitat, 
així com potenciar el paper de Casa Xorret com a associació, hotel d’entitats i oficina 
d’assessorament. 

• Crear un Consell de Poble. 
• Afavorir la participació als plens i establir mecanismes d’informació que permetin als 

ciutadans accedir als temes a tractar abans de cada ple o reunió de poble, amb una 
antelació suficient (via plafons i Internet) 
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CULTURA I FESTES 
• Fomentar  l’associacionisme a través de l’assessorament i la cessió d’espais, i establint 

protocols per fomentar associacions culturals. 
• Enfortir el patrimoni cultural propi, així com les tradicions i festes del municipi. 
• Reorganitzar les festes més habituals que tenim al municipi com són: Reis, Carnaval, 

festes majors i fires. 
• Suport i més protagonisme als aplecs que es realitzen al municipi. 
• Impuls d’intercanvis amb altres municipis donant a conèixer les nostres associacions 

culturals. 
• Fomentar les arts a partir de projectes, festivals i esdeveniments que afavoreixin la 

música i les arts. 
• Afavorir publicacions d’interès general relacionades amb el municipi. 
• Potenciar l’agenda de festes locals i festes majors del municipi i comarca procurant no 

solapar activitats i facilitant-ne l’accés. 
• Dinamitzar una agenda cultural  i un butlletí electrònic cultural, a través de la web 
• Impulsar una coordinadora d’associacions culturals. 
• Promoure els creadors, artesans i artistes locals. 
• Potenciar la nova biblioteca de Sort i el seu emplaçament definitiu, reunir en aquest 

equipament cultural la biblioteca, la ludoteca i un espai-sala d’actes.  
• Dinamització de Casa Xorret com a equipament plural, hotel d’entitats i casa de cultura. 

 
 
EDUCACIÓ   

• Impulsar un projecte educatiu intergeneracional de poble: Sort com a poble educador. 
• Potenciar en coordinació amb les AMPES les activitats extraescolars, i en especial les 

esportives per tal d’oferir un ventall d’activitats adequat. 
• Coordinar les diferents activitats que realitzen les associacions per tal de garantir-ne 

una òptima difusió. 
• Creació d’un esplai infantil per a caps de setmana. 
• Demanar l’ampliació de l’oferta dels cicles formatius i cursos adequada a les 

necessitats de la comarca. 
• Estudiarem la millor ubicació per a la llar d’infants. 
• Es fomentarà la participació de la població a l’escola oficial d’idiomes, 
• S’afavorirà la implantació del menjadors escolars ecològics. 
• Foment del dialecte pallarès a la llar d’infants, a l’escola i a l’institut de Sort a través de 

cursos, xerrades, conta-contes i d’altres activitats. 
• Promoció de les iniciatives de recuperació de les tradicions i costums. 
• Potenciació de les activitats educatives de Fem Escola impulsades des del Consell 

Comarcal al municipi. 
• Es potenciaran els horts escolars com a eines educatives. 

	  


