
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE2015/5 
Caràcter:  Extraordinari 
Data:  Dimecres, 8 de juliol de 2015 
Durada:  De les 20:30 a les 21:15 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix:  
 
Sr. Jesús Fierro i Rugall 
Sr. Ricard Pérez i Llordes 
Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez 
Sra. Cristina Barbens i Casals 
Sra. Rosa Andorrà i Nicola 
Sr. Andreu Marsà i Viles 
Sra. Dolors Espluga i Espluga 
Sra. Carme Valls i Piera 
Sra. Mª Carme Ribó i Domenjó 
Sr. Ernest Garcia i Ferràs 
Sr. Francesc Viaplana i Manresa 
Sr. Francesc Canillo i Cadena 
Sr. Bernabé Fernàndez i Hernando 
Sr. Sergi Parramon i Garcia 
Sra. Anna Bonet i Peláez 
Sr. Dolors  Vidal i Guiu 
Sr. Antoni Fiol i Colomar 
Sr. Joan Barrera i Aranda 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 
Sra. Rosa Fàbregas i Romà 
Sra. Maria Dolors Vidal Guiu  
 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 



 

 

 
Essent dos quarts de vuit del vespre (20:30 h.), es reuneixen a la sala d'actes de la seu del Consell 
Comarcal les persones que han estat proclamades membres electes del Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell per la Junta Electoral Provincial de Lleida en data 22 de juny de 2015. 
 
L'objecte de la sessió és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal, d'acord amb la 
convocatòria i d’acord amb el que disposa l'article 22 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Previ el lliurament a la secretària de la corporació de les credencials dels consellers proclamats per la 
Junta Electoral Provincial, i comprovat el quòrum d'assistència necessari per a poder celebrar 
vàlidament la sessió en primera convocatòria, en compliment de l'article 22 de l'esmentat Decret 
legislatiu 4/2003, es constitueix la mesa d'edat integrada pel membre corporatiu electe de més edat, 
senyora M. Carme Ribó Domenjó , la qual la presideix, i pel de menys edat, senyora Anna Bonet i 
Peláez, essent-ne secretària de la corporació, senyora Montserrat Pagès Llop . 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DELS CONSELLERS I LES CONSELL ERES COMARCALS 
 
La Sra. M. Carme Ribó, presidenta de la Mesa d'edat obre la sessió de constitució del nou Consell 
Comarcal i disposa que la vocal, Sra. Anna Bonet, doni lectura, en la part necessària per a aquest 
acte, a la certificació tramesa per la Junta Electoral Provincial en la qual hi consten relacionats per 
candidatures i municipis els membres titulars proclamats, segons el detall següent: 
 

Nom Candidatura Municipi 

Jesús Fierro i Rugall Convergència i Unió La Seu d’Urgell 

Ricard Pérez i Llordes Convergència i Unió Oliana 

Rosa Fàbrega i Romà Convergència i Unió Les Valls d’Aguilar 

Anna Isabel Manrique i Pérez Convergència i Unió Organyà 

Cristina Barbens i Casals Convergència i Unió Bassella 

Rosa Andorrà i Nicola Convergència i Unió El Pont de Bar 

Andreu Marsà i Viles Convergència i Unió Ribera d’Urgellet 

Dolors Espluga i Espluga Convergència i Unió Peramola 

Carme Valls i Piera Convergència i Unió Josa i Tuixent 

Mª Carme Ribó i Domenjó Convergència i Unió Alàs i Cerc 

Ernest Garcia i Ferràs Convergència i Unió Coll de Nargó 

Francesc Viaplana i Manresa Esquerra Republicana de Catalunya La Seu d’Urgell 

Francesc Canillo i Cadena 
Esquerra Republicana de Catalunya 

Les Valls de Valira 

Bernabé Fernàndez i Hernando Esquerra Republicana de Catalunya Ribera d’Urgellet 

Sergi Parramon i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya Organyà 

Anna Bonet i Pelàez Esquerra Republicana de Catalunya Peramola 
Dolors  Vidal i Guiu Candidatura de Progrés Les Valls d’Aguilar 
Antoni Fiol i Colomar Candidatura de Progrés Organyà 
Joan Barrera i Aranda Candidatura de Progrés La Seu d’Urgell 

 
Prèvia comprovació per de les credencials presentades i acreditada la personalitat dels electes, el 
senyor president anuncia que, tot seguit, els consellers proclamats han de prestar el jurament o 
promesa del càrrec que determina l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
d'acord amb la fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor , complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller o consellera del Consell Comarc al de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fo namental de l'Estat ?” 
 
Així doncs, la secretària dona lectura a la fórmula esmentada responent els consellers i conselleres 
presents proclamats/des el següent: 
 

- M. Carmen Ribó i Domenjó : Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Anna Bonet i Peláez : Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Jesús Fierro i Rugall :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la Seu d’Urgell, per la meva comarca i per la independència de Catalunya 

- Ricard Pérez i Llordes Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Anna Isabel Manrique i Pérez :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Cristina Barbens i Casals :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Rosa Andorrà i Nicola :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Andreu Marsà i Viles :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Dolors Espluga i Espluga:  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya 

- Carme Valls i Piera : Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Ernest Garcia i Ferràs :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Francesc Viaplana i Manresa : Sí, per imperatiu legal,  prometo, i em comprometo a treballar 
tant com pugui pel meu poble,  per la meva comarca i per la independència de Catalunya. 

- Francesc Canillo i Cadena :  Sí, per imperatiu legal, prometo, i  em comprometo a treballar 
pel meu poble Valls de Valira,  per la comarca i per la independència de Catalunya. 

- Bernabé Fernández i Hernando :  Si, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a 
treballar incansablement per la comarca i per la independència de Catalunya. 

- Sergi Parramon i Garcia :  Si, per imperatiu legal, prometo, i em comprometo a treballar 
incansablement pel meu poble,  per la meva comarca i per la independència de Catalunya 

- Antoni Fiol i Colomar :  Sí, prometo. 
- Joan Barrera i Aranda : Sí, prometo. 

 
Un cop possessionats del càrrec, la Mesa procedeix a lliurar la insígnia del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell als consellers i conselleres presents que ho són per primera vegada : 
 

- Anna Bonet i Peláez 
- Anna Isabel Manrique i Pérez 



 

 

- Cristina Barbens i Casals 
- Andreu Marsà i Viles 
- Carme Valls i Piera 
- Ernest Garcia i Ferràs 
- Francesc Viaplana i Manresa 
- Francesc Canillo i Cadena 
- Bernabé Fernández i Hernando 
- Sergi Parramon i Garcia 
- Joan Barrera i Aranda 

 
Complertes les formalitats precedents, la presidenta de la Mesa DECLARA CONSTITUÏT EL 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PEL MANDAT 2015-20 19. 
 
 
3. ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA COMARCAL 
 
A continuació, la presidenta de la Mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del càrrec de president o 
presidenta del Consell Comarcal. 
 
La secretària explica la mecànica del vot, i tot seguit, la presidenta de la Mesa pregunta sobre els 
candidats o candidates que es presenten a la Presidència del Consell Comarcal. 
 
Es presenten una candidatura: 
 

- Jesús Fierro i Rugall, per Convergència i Unió  
 
L'elecció es fa mitjançant papereta secreta dipositada en una urna, essent cridats un a un els 
consellers i les conselleres per tal de dipositar el seu vot. 
 
Finalitzada la votació la Mesa procedeix al recompte de vots, amb el resultat següent: 
 

Vots emesos 17 
Vots blancs 2 
Vots a favor del Sr. Jesús Fierro i Rugall 15 

 
Essent dinou (19) el nombre de consellers de dret que integren aquest Consell Comarcal i deu (10) la 
majoria absoluta legal, resulta elegit amb quinze (15) vots el senyor Jesús Fierro i Rugall, dels disset 
(17) vots emesos dels consellers presents a la sessió. 
 
La Sra. M. Carme Ribó, presidenta de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. El Sr. Jesús Fierro i 
Rugall respon afirmativament. 
 
Tot seguit, passa a prestar el jurament o promesa: la secretària llegeix la fórmula que determina 
l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, d'acord amb el text fixat pel Reial Decret 
707/1979, de 5 d'abril. 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor , complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller o consellera del Consell Comarc al de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fo namental de l'Estat ?” 
 
Respon el Sr. Fierro : Si, per imperatiu legal prometo, i em comprometo a treballar incansablement per 
la meva comarca i per la independència de Catalunya 
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Amb aquesta formalitat, el president pren possessió de càrrec i passa a ocupar la presidència de la 
sessió. 
 
 
4. PARAULES DELS GRUPS 
 
Tot seguit el president electe procedeix al lliurament de l’obsequi recordatori als consellers i 
conselleres presents que han deixat el càrrec, i que consisteix en una reproducció del pergamí dels 
“Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet,” (s. XI) i a tots els consellers i conselleres de 
l’anterior mandat se’ls hi lliura una fotografia commemorativa de l’inici de mandat, el 2011 i de final 
de mandat, el 2015. 
 
Un cop acabat el lliurament d’obsequis commemoratius als consellers comarcals el president dóna 
la paraula als grups polítics presents d’ordre de menys membres corporatius a més. 
 
Inicia el torn de paraules el Sr. Joan Barrera,  per Candidatura de Progrés, i en primer lloc agraeix 
als assistents la seva presència. En nom dels consellers del grup de Compromís i en el seu propi 
com a portaveu, vol manifestar l’agraïment als regidors i regidores del grup que els han donat la 
confiança per representar-los. Manifesta que aquest nou Consell Comarcal s’enceta en moments 
difícils, on les incerteses són importants, i la societat està sotmesa a un bombardeig constant de 
pessimisme i sensació d’angoixa; i per tant, destaca la necessitat, ara més que mai, de tenir 
voluntat de treball. Posa de relleu que el Consell Comarcal ha de mancomunar esforços i ha de ser 
un organisme per discutir els problemes i les necessitats de la comarca, dels seus municipis i dels 
ciutadans i que ha d’actuar amb la força dels arguments i de convicció davant de les 
administracions que tenen els recursos, les competències o l’autoritat per millorar la nostra qualitat 
de vida, sabent prioritzar els objectius i sabent portar-los a terme. 
 
Manifesta que el Consell ha de tenir també un paper important : el de la reivindicació conjunta, 
colze amb colze, amb els ajuntaments, davant de les administracions o del Govern, siguin del color 
que siguin, i destaca a més, que els consells, en comarques com la nostra, acaben jugant un paper 
important en l’aplicació de polítiques de promoció econòmica que els ajuntaments no poden tirar 
endavant pel seu compte, sobretot dels ajuntaments més petits, fent referència a coses tant 
bàsiques com la prestació dels serveis socials, transports .... I fa èmfasi a més que en èpoques de 
crisi econòmica, creuen que s’ha de tenir una comarca més atractiva vers el turisme, necessitant-
se una comarca ben endreçada. Es pregunta pel què vol dir endreçada, responent-se que quan 
comarca endreçada vol dir que tingui un urbanisme més coordinat i respectuós amb el nostre 
entorn, i més tenint en compte l’entorn tant especial que tenim. 
 
Posa de relleu també que val tenir en compte la despoblació que pateix la comarca de l’Alt Urgell i 
l’empobriment de la població.  
 
En últim lloc, remarca un altre aspecte que qualifica d’important i bàsic, que és la transparència. Fa 
referència al fet que els consells comarcals son administracions d’elecció indirecte i que aleshores, 
al tenir menys focus mediàtics, poden tenir tendència a ésser menys transparents. Manifesta que 
el grup de Compromís creu en la transparència total en l’administració dels fons públics, tant en les 



 

 

contractacions d’obres com en les contractacions de personal com en qualsevol àmbit, incloent 
tant la pròpia institució del Consell com de les seves corporacions. 
 
Manifesta que la seva posició sempre serà oberta i dialogant i disposada a col·laborar, però també 
serà exigent i esperen que aquesta quatre anys serveixin, amb  l’ajuda de tots, per l’impuls definitiu 
de la nostra comarca de l’Alt Urgell. 
 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Francesc Viaplana, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i en 
primer lloc agraeix als regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya la seva confiança, 
així com als votant d’Esquerra Republicana de Catalunya, que és en definitiva a qui representen. 
Manifesta que els consellers escollits son tot novells en el càrrec al Consell Comarcal. Destaca 
però que creuen que es pot fer una gran feina, pel seu potencial, amb tots els municipis, 
especialment pels municipis més petits. En segon posa de relleu el fet de la necessitat de 
col·laboració amb les comarques veïnes per tal de poder fer de l’Alt Pirineu i Aran els motos que 
ens portin el progres a tots. 
 
 
En últim lloc pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, president del Consell Comarcal, i com a tal i en 
nom de Convergència i Unió, en primer lloc saluda a tots els presents assenyalant als alcaldes, 
consellers, autoritats, amigues i amics, felicitant i donant la benvinguda a les conselleres i als 
consellers comarcals, que acaben de prendre posició, alhora que els desitja bona feina, sort i tota 
mena d’encerts en el decurs d’aquesta nova etapa que avui s’enceta. 
 
Agraeix a tots els consellers que li han donat la seva confiança per presidir el Consell, i assegura 
que presidirà amb humilitat, lleialtat, seriositat i rigor, confiant en poder comptar amb la seva 
col·laboració i confiança. 
 

Exposa que ara es prové d’un mandat de quatre anys que han estat difícils per les institucions, no 
solament pels consells, sinó també pels ajuntaments; i manifesta expressament l’agraïment als 
companys que han format govern aquest darrer mandat,  tant als companys  de convergència i 
Unió com d’ERC, així com a la Gerent i als  tècnics de la casa, perquè gràcies al seu esforç, treball 
i dedicació  han fet que avui la nostra comarca  hagi avançat i per tant que cada vegada tinguem 
una comarca millor. També posa de manifest l’actitud sempre positiva que han tingut també els 
grups del PSC i PP. Destaca que en aquests quatre anys s’ha fet un veritable esforç per tal de 
poder donar resposta a les necessitats que s’han generat tant des de les persones com de les 
pròpies institucions; això com que malgrat les dificultats, i sense entrar en detall, posa de relleu 
que una gran part dels objectius s’han assolit.  Diu també que han quedat mancances i necessitats 
a les que o no s’ha pogut donar resposta o la que s’ha donat no ha estat del nivell que hagués 
volgut, servint d’exemple el manteniment i millores en xarxa de camins, o aspectes en matèria de 
gestió forestal i biomassa o el tractament de residus. 
 

Dit això, fa èmfasi en que avui s’inicia una nova etapa; etapa en la que no és massa optimista en 
relació a que hi hagi grans millores en l’aspecte econòmic, i per tant manifesta que s’ha d’encarar 
el futur pensant en que hi hagut un canvi de model, per tant creu que serà una etapa apassionant i 
plena d’oportunitats, i convida des d’aquest moment a totes les conselleres i consellers a treballar 
amb dedicació i il·lusió. 
 
Manifesta que la màxima ha de ser treballar perquè totes les persones que visquin a l’Alt Urgell, 
amb independència del tamany o ubicació del seu municipi, tinguin accés als mateixos serveis, per 
tal de millorar el benestar social i la qualitat de vida de tots els alturgellencs. 
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Havent-se superat els 30 anys de Consell Comarcal, després del Consell Comarcal de Muntanya, 
que de manera invisible ha contribuït a la transformació econòmica i social de l’Alt Urgell, expressa 
que el Consell Comarcal no ha sabut visualitzar la seva tasca a favor dels alt urgellencs, cosa que 
fa que molta gent encara avui es pregunta què fa el consell comarcal. Proposa com a repte 
d’aquest mandat que la ciutadania de la comarca es reconegui en la tasca que realitza el Consell a 
favor dels ciutadans, dels seus municipis i del seu país, i sobretot que tothom se senti protagonista 
d’allò que es porta a terme al Consell Comarcal amb tots els seus servidors públics.  En aquesta 
legislatura que avui encetem, un dels principals objectius del Consell Comarcal, ha de ser la de 
continuar creixent en prestacions, com a principal ens prestador de serveis supramunicipals a la 
comarca.  Per tal d’assolir els reptes que ens marquem, proposa que els valors cívics compartits 
siguin: 
 
Màxim respecte a l’autonomia local. 
Màxima voluntat de cooperació. 
Màxima transparència. 
Màxima proximitat i participació. 
Màxima eficiència. 
 
A continuació proposa els reptes a treballar per ser assolits en aquesta legislatura 
 
1.- La prioritat primera serà la promoció econòmica en la seva màxima expressió, per tal d’aportar 
el nostre granet de sorra en la generació d’activitat econòmica que faciliti l’autocupació i la creació 
de llocs de treball. 
2. En segon lloc aquells temes que en l’actual legislatura no han quedat resolts com és la 
integració i gestió conjunta de la recollida i tractament de residus sòlids urbans. 
3.- La implementació, d’acord amb els municipis, les pedanies de la comarca i la Direcció General 
de Medi Natural, de veritables polítiques forestals de gestió dels boscos públics i la fabricació de 
biomassa, així com incrementar el nombre de calderes a la comarca, siguem una comarca 
energèticament sostenible 
4. Ampliar la prestació de serveis als municipis de la comarca, sempre d’acord amb els 
ajuntaments, que es concreta en : 
- Creació de l’oficina de planificació, gestió i execució en matèria de disciplina urbanística. 
-  Serveis de protecció civil per la redacció de plans d’autoprotecció. 
-  Impuls de la protecció i gestió del patrimoni històric. 
- Incorporació d’un servei administratiu als ajuntaments més petits. 
-  Suport a la implementació de la llei de transparència als ajuntaments. 
 
Marca un altre dels objectius ha treballar que serà la recerca de recursos per poder continuar 
aplicant les polítiques de manteniment i millora en les xarxes de camins. 
 
Com a últim objectiu, que tot i deixar pel final qualifica de de no menys important, sinó tot el 
contrari, proposa treballar en l’atenció a les persones, fent esment que el Consell Comarcal ha 
innovat en els darrers anys buscant fórmules efectives per aconseguir una suma que multipliqui. El 
Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) o l’Oficina Jove, per citar-ne alguns, són 
clars exemples que amb la suma d’esforços es multipliquen els resultats. Manifesta que en aquest 
mandat serà el de la incorporació de nous serveis d’atenció a la infància, com els centres oberts de 



 

 

comarca, el servei d’integració en família extensa o un ambiciós programa de retorn dels joves al 
món rural. Manifesta també que obvia dir que es continuarà donant tots els serveis que s’estan 
donant en la actualitat en tots i cadascun dels departaments, fent èmfasi en el fet que hi ha canvis 
que cal realitzar però hi molts serveis que cal apostar fort per la seva continuïtat.  
 

Posa de relleu que la visió del Consell Comarcal per aquests propers quatre anys no només serà 
la mera prestació de serveis als ajuntaments, sinó que ha de contribuir a la planificació i, sobretot, 
al dibuix d’estratègies de cooperació entre els diferents ajuntaments de la comarca  i, per que no, 
d’estratègies internacionals, fent incidència en el qualitats de la comarca amb una forta tradició 
cooperativista en l’àmbit privat, i en la que cal fer el salt definitiu a la cooperació en l’àmbit públic 
perquè amb la cooperació entre entitats públiques hi guanya la ciutadania.  
 
Manifesta que a nivell nacional, es viuran moments únics, i que des de l’Alt Urgell també hem de  
contribuir al moment històric que viu Catalunya. La transformació social i política comença per la 
voluntat de la ciutadania, però l’èxit d’aquesta transformació i l’assoliment de reptes col·lectius 
també passa perquè les institucions actuïn com a palanques de canvi. I tal com ja ha dit abans, es 
faci dins els valors de màxima transparència, fent un incís en el fer que hem estat dels darrers 
països en aprovar una llei de transparència, i ara serem dels més transparents del món, per la 
duresa de la mateixa.  Fa èmfasi en el fet que independentment però de l’obligació legal, la 
transparència no és qüestió de normativa sinó d’actitud, manifestant que no estem només obligats 
a ser transparents, sinó que hem d’actuar amb transparència, convençut que no suposarà cap 
esforç per cap dels presents. Ser transparents serà un actitud, com ho ha estat en el passat, 
independentment de que existís o no una llei.  

Abans d’acabar manifesta unes paraules d’agraïment a la seva família per el seu suport, la 
Montse, la Jana i el Marc, pel seu suport i perquè sempre que els ha necessitat hi han sigut. 

Per acabar, demana tant als companys de Convergència, així com a tot el personal de la Institució, 
la màxima implicació per tal d’assolir els objectius que ens marquem en aquesta nova legislatura, 
manifestant que  estén la mà i convida als companys dels altres grups, per tal que es sumin a 
aquest projecte, més enllà del que es govern i oposició, o més enllà de la discrepància política, per 
tal que entre tots plegats es pugui aportar el millor de nosaltres en benefici de les persones, dels 
nostres municipis, de la nostra comarca, i del nostre país. Acaba fent un esment especial al Sr. 
Ventura Roca i Martí, qui va ser alcalde d’Oliana i President el Consell Comarcal i que està present 
a la Sala d’Actes. 

A l’acomiadament de la sessió recorda que ara el convocarà el Ple d’Organització, i que ho voldria 
Fer aviat per no entrar al mes d’agost amb aquesta obligació pendent. 

En acabat el punt, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       El president   
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 
 


