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ELECCIONS MUNICIPALS 2019

ERC-AM obté la majoria 
absoluta a la Pobla

LA POBLA DE SEGURLA POBLA DE SEGURBUTLLETÍ MUNICIPAL

Cens: 2.152

Participació: 1.565/72,72%

Abstencions: 587/27,28

Vots nuls: 10/0,64%

Vots en blanc: 38/2,44%

Vots:
ERC-AM: 838/57,75%
PSC-CP: 372/123,92%
Junts : 247/15,88% 
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Aquil·les

COMIAT DE L’ALCALDE

DIPÒSIT LEGAL L 62-2017

Benvolgudes i benvolguts, 

En escriure aquestes línies de comiat, m’envaeixen sentiments, emocions, records i agraïments envers 
vosaltres poblatanes i poblatans. En síntesi, ha estat un plaer i un  honor ser alcalde del municipi de la 
Pobla de Segur.

Una experiència personal que m’ha enriquit, sempre estaré agraït i compromès amb la Pobla, sempre, 
amb l’interès per mantenir l’esperit de poble unit i solidari. 

Són moltes les actuacions que s'han dut a terme en els transcurs d’aquests anys i que han suposat una 
millora important en el municipi. No es tracta de fer-ne balanç sinó un petit recull. L’objecte d’aquest 
escrit és acomiadar-me de tothom des d’aquest butlletí municipal, l’espai que disposo és massa curt 
per dir tantes coses com voldria. Hem treballat en tots els àmbits molt intensament. S'han construït, 
ampliat  i adequat equipaments adreçats a donar major benestar i qualitat de vida a les poblatanes i 
poblatans, nou CAP, Escola bressol municipal, ludoteca, escola Raiers, biblioteca, telecentre i espai 
Coworking, Espai Jove, Casal Cívic, espai polivalent Raiers II, sala Maria Janer, camp de futbol Cruyff 
Court, rocòdrom al pavelló d’esports, sala de vetlla, Residència Nostra Senyora de Ribera, estació d’es-
ports i natura, etc.

Hem treballat, per tenir un major coneixement del nostre patrimoni natural. En tenir una major cons-
ciència del nostre patrimoni cultural, de la nostra història, dels nostres orígens. En promoció econòmi-
ca i turística. Hem ampliat la superfície de parcel·les industrials al polígon. En benestar social, l'atenció 
a les persones ha estat molt important, tenim una residència geriàtrica assistida que s'ha ampliat amb 
el centre de dia. També hem reurbanitzat tot el clos antic. Vàrem lluitar amb tots vosaltres per demanar 
lo nostre tren, etc.
   
Ben a contracor us he de dir que m’hauria satisfet finalitzar uns temes de poble, com l’adquisició i ade-
quació com a equipament polivalent del cinema Avenida inclosa en el projecte Pla de Barris; l’amplia-
ció de la sala polivalent i adequació d’accessos a la Residència Nostra Senyora de Ribera; i finalment la 
dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic la Pobla Renfe, cal dir que des de l’Ajuntament hem pre-
sentat propostes amb aquesta finalitat però el soci Adif-Renfe no acaba de fer el pas necessari. 

Tot això i més, no hauria estat possible sense el treball i el compromís de les regidores i  regidors que 
m’han donat suport durant aquests anys, moltes gràcies per la vostra implicació amb la Pobla.

També vull agrair a totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament, del Patronat d’Esports, de la 
Residència Nostra Senyora de Ribera, a la congregació de Germanes religioses Missioneres Filles del 
Cor de Maria, la col·laboració, la complicitat, la paciència, i sobretot, la professionalitat que m’han 
demostrat durant aquests anys.

Finalment, desitjo molta sort i encerts al nou consistori, perquè la Pobla s'ho mereix.

Una forta abraçada per a tothom. Visca la Pobla!!
Lluís Bellera i Juanmartí
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MUNICIPALS 2019

El passat 26 de maig la candidatura republicana va obtenir 
7 regidors, gràcies als 898 vots, que suposen un 57,75% 
dels suports. En segona posició va quedar el PSC, que va 
aconseguir 3 regidors amb 372 vots. Junts per la Pobla de 
Segur tanca amb un regidor, el que els van donar els 247 
vots obtinguts. Marc Baró, doncs, serà el proper alcalde de 
la Pobla de Segur i substituirà així a Lluís Bellera, que es 
retira de la política municipal. La participació als comicis 
municipals va estar sis punts per sobre que fa quatre anys 
i ha estat la més alta dels darrers 12 anys. A més, la partici-
pació a la Pobla va ser  vuit punts més alta que la mitjana 
catalana.
Els onze regidors i regidores electes són, per ERC-AM: Marc 
Baró, Josep Maria Tirbió, Sílvia Servent, Gemma Algueró, 
Eloi Tirvió, Ramon E. Guimó, Maribel Segú; pel PSC: Carles 
Boix, Enrique Beck, Joan Coloma i  pel Junts per la Pobla: 
Àngel Enjaime. La constitució del nou consistori serà el 
proper 15 de juny i des de l’equip d’ERC-AM, que formarà 
govern, expliquen que ho afronten amb il·lusió i també 

amb moltes ganes de posar-se a la feina. 
Les eleccions europees a la Pobla
Els comicis a Europa van comptar amb un 20% més de 
participació que fa 5 anys a la Pobla i Junts es va endur el 
46,2% dels vots. Així doncs, la formació de Carles Puigde-
mont va guanyar les eleccions europees a la Pobla amb 
715 vots, mentre que Ahora Repúblicas va ser segona 
força amb 398 vots i el PSOE tercera força amb 314 vots.  

ERC-AM obté la majoria absoluta a l’alcaldia de la Pobla

LES ELECCIONS MUNICIPALS A LA POBLA DES DEL 2003

Excavacions

Cens: 2.224

Participació: 66,5%

Vots:
ERC-AM: 736/50,65%
CiU : 497/34,21% 
PSC-CP: 161/11,08%

Alcalde: Lluís Bellera

Cens: 2.339

Participació: 62,76%

Vots:
ERC-AM: 585/41,17%
CiU : 524/36,88% 
PSC-CP: 232/16,33%

Alcalde: Lluís Bellera

Cens: 2.456

Participació: 69,46%

Vots:
CiU : 702/41,49%
ERC-AM: 528/31,21%
PSC-CP: 373/22,04%
AEPC: 31/1,83%

Alcalde: Lluís Bellera

Cens: 2.535

Participació: 73,85%

Vots:
CiU : 807/43,36%
ERC-AM: 603/32,4%
PSC-CP: 418/22,46%

Alcaldes: 
Francesca Pociello 
(2003-2004)
Lluís Bellera 
(2004-2007)



“Ha estat un plaer col·laborar amb la Pobla”
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El Lluís Bellera, nascut a l’ereta del Raval el 1955, ha estat alcalde de la Pobla des del 
2004, tasca de la qual s’acomiada el proper 15 de juny.

SUPO-SUPO POBLATÀ

Què et va portar a la política municipal?

Bé, més que a la política municipal, en diria a col·lab-
orar amb la gestió de la Pobla. Un municipi sempre 
té molts temes, sempre des d'una visió de poble i no 
des d’un interès personal. És aquesta visió de poble 
que em va fer decidir a col·laborar amb la Pobla en la 
mesura de les meves capacitats. 

I des de quan hi col·labores?

Vaig tenir interès en la política municipal des de les 
primeres eleccions democràtiques, ara fa 40 anys. Als 
primers comicis de la democràcia ja vaig formar part 
d'una candidatura. Després em vaig tornar a presen-
tar a la legislatura del 91 al 95, en què vaig ser regi-
dor. Posteriorment, a partir del 2003 em vaig presen-
tar com a cap de llista per ERC-AM he estat regidor 
des del 2003 fins al 2019. És a dir, dels 40 anys d'ajun-
taments democràtics he aportat la meva petita 
contribució durant 20 anys a la gestió municipal. 

“Durant 20 anys he aportat la 
meva petita contribució a la 
gestió municipal”

Si t'ho haguessin dit de petit, t'ho hauries cregut, 
que series l'alcalde?

Com que quan era petit no hi havia ajuntaments 
democràtics i els alcaldes eren nomenats a dit, 
doncs ja no hi pensava que un alcalde podia ser 
escollit per la gent del poble. Quan va arribar la 
democràcia vaig tenir la necessitat de col·laborar 
amb el poble que m'ha vist néixer i de participar 
amb la vida pública de la Pobla. 

Què t'emportes de tots aquests anys a l'Ajuntament?
No és facil de respondre! No me'n porto res, sinó que 
rebo una satisfacció personal, ja que ha estat un 
plaer i un honor col·laborar amb la Pobla. Sobretot, 
d'aquests anys, en faig balanç humà, perquè les pob-
latanes i poblatans són gent molt autèntica, partici-
pativa, solidària i això és d'agrair. M'he sentit molt 
orgullós, en diverses ocasions, de ser fora de la Pobla 
i veure que som un referent perquè entre totes i tots 
l'hem feta ser un referent. També estic molt orgullós 
de les associacions del poble que són grans 
ambaixadores de la Pobla, tenim un teixit associatiu 
que és d'admirar.

“És un orgull veure com, entre 
tothom, hem fet de la Pobla un 
referent”

Què creus que t'ha quedat per fer?

Sempre queden coses per fer, fins i tot coses quotidi-
anes. Actualment, la Pobla té un seguit de projectes 
importants a tirar endavant, tot i això no em queda 
cap recança perquè estic convençut que el proper 
consistori donarà resposta a totes les iniciatives que 
hi ha començades i les que es puguin iniciar de nou.  

Què enyoraràs?

Crec que sentiré poca enyorança, perquè soc una 
persona que no enyora les coses sinó les persones. I 
com que seguiré estant aquí a la Pobla i el caliu el 
rebré igual, sé que no us enyoraré.

Una anècdota...
Uf! durant aquest anys n'he viscut moltes, de molt 
entranyables, emotives, maques... especialment amb 
infants i amb gent gran. No en puc dir una en concret 
perquè quedaria malament, però només us puc dir 
que gràcies per haver-me-les fet viure.

Quines són les coses bones i no tan bones de ser alcalde?

Diria que la millor és la proximitat amb la gent i més en 
un poble com la Pobla on tothom es coneix. És d'agrair 
les mostres d'afecte personal i institucional rebudes. 
Això dona per compensat els mals moments, que 
també hi són. Com a no tan bones, ser alcalde i regidor 
vol dir destinar moltes hores de la teva vida a l'Ajunta-
ment en detriment de la família. No són coses 
dolentes, però amb el temps veus que l'esforç que 
creus que has fet per la família no ha estat suficient. En 
l’àmbit personal, una cosa bona que m'ha permès 
l’alcaldia és que he pogut casar les meves dues filles. 

Com afrontes la jubilació?
Amb moltes ganes i il·lusió i especialment per gaudir, 
juntament amb la Carme, de les nostres filles, els 
nostres nets i de tota la família.


