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Enric Mir estén la mà a l'oposició per
tirar endavant conjuntament
projectes de ciutat
L'alcalde borgenc situa com a prioritats la millora dels accessos, el teatre, l'arxiu
comarcal, el sòl industrial i acabar d'implantar la fibra òptica

Enric Mir seguirà com alcalde de les Borges Blanques | ACN

L'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, valora positivament haver pogut revalidar la majoria
absoluta i considera que l'elevada participació registrada el 26-M "encara legitima més la victòria
obtinguda" per Junts per les Borges. Mir confia en "un clima d'entesa" amb Borges per la
República, l'altra formació que va obtenir representació al consistori, per "poder treballar
conjuntament a l'hora de tirar endavant temes de ciutat importants".
L'alcalde borgenc situa com a prioritats per als pròxims quatre anys millorar els accessos a la
ciutat, un pla de mobilitat i treballar perquè les Borges disposi d'equipaments com el teatre
municipal polivalent i l'arxiu comarcal. També aposta pel desenvolupament industrial, de
polítiques socials i acabar la implantació de fibra òptica, entre altres qüestions.
Enric Mir, que serà alcalde per tercer cop consecutiu, els dos darrers amb majoria absoluta,
considera que la victòria obtinguda el 26-M demostra "que la gent està contenta amb els quatre
anys de govern en què hem pogut desplegar l'acció a nivell de ciutat, apostant per les millores, el
canvi d'imatge i per unes infraestructures que donen més comoditat a la ciutat, i també han
valorat la bona gestió en el dia a dia pel que fa a serveis municipals".
Mir, però, felicita Borges per la República-Som Primàries l'altra formació que va aconseguir
representació a l'ajuntament de la capital de les Garrigues. Només 155 vots van separar una i
altra candidatura, un resultat que va donar 7 regidors a Junts per les Borges, mentre Borges per
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la República es va quedar amb 6. PSC, PP i Ciutadans, van quedar fora del consistori.
Enric Mir entén que, entre ambdues forces, hi hauria d'haver un "clima d'entesa a nivell
municipal que afavoreixi el progrés a la ciutat en clau d'interessos locals". "Entenem que és un
clima propens per poder treballar conjuntament i poder tirar endavant temes de ciutat importants i
millores que beneficiïn la ciutadania", afirma l'alcalde borgenc. En aquest sentit, Mir espera
comptar amb la col·laboració de Borges per la República "perquè s'ha fet una gestió prou vàlida
recolzada per una àmplia majoria de la ciutadania 47%".
Junts per les Borges Blanques té entre les seves les línies estratègiques per desplegar el model
de ciutat millorar els accessos i entrades a la ciutat i desplegar un pla de mobilitat "per generar
més sensació de seguretat", així com l'aposta per uns equipaments que, "com a capital de
comarca, les Borges, es mereix i necessita". Entre aquests, Mir situa el teatre municipal
polivalent i de l'arxiu comarcal, a més del complex esportiu.
Altres de les prioritats perquè la capital de les Garrigues passen per finalitzar la implantació de la
fibra òptica al municipi, amb el desplegament durant aquesta pròxima legislatura de la xarxa
pública amb el suport de la Diputació de Lleida i la Generalitat. Mir també defensa una "aposta
clara" per desenvolupament del sòl industrial i "estudiar si el CEI necessita una ampliació". En l'àmbit
social, algunes de les "necessitats a cobrir" són menjadors comunitaris i pisos tutelats,
especialment "pensant en la gent gran".
[municipals2019]MUN25058[/municipals2019]

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/33285/enric-mir-esten-ma-oposicio-tirar-endavant-conjuntament-projectes-ciutat
Pagina 2 de 2

