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L’equip de Govern informa: 
 

Salines de Tartareu 
 

El pou d’Espinau abasteix d’aigua, entre altres nuclis, a Vilamajor i a 
Massos de Millà. Estem amoïnats per la possible afectació que pugui 
tenir en aquest pou les activitats derivades del projecte d’explotació 
de salines per part de l’empresa Salinas de la Noguera S.L al poble 
de Tartareu. Aquesta empresa té una concessió màxima atorgada per 
la  Confederació Hidrogràfica de l’Ebre d’aproximadament 247.000 
metres cúbics d’aigua anuals. 
Em assistit a diverses reunions tan amb l’empresa com amb 
l’administració i ningú ens dóna cap garantia de que les actuacions no 
puguin afectar al subministrament d’aigua del pou. És per això que 
s’han presentat les al·legacions pertinents davant la Direcció General 
d’Energia i Mines i Seguretat Industrial i als Serveis d’Intervenció 
Integral d’Activitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
Com a membres de la Mancomunitat d’Aigües de la Noguera Alta, 
s’ha instat a que la mancomunitat també ho faci. 

 
 

Seguretat ciutadana  
 

La delicada situació econòmica que estem patint fa que es detecti un 
augment d’actes delictius. Per tal de que aquest tipus d’accions no 
afectin al veïnat, preguem estigueu alerta davant situacions 
potencialment delictives. Ens cas de veure actituds o vehicles 
sospitosos,  no dubteu en contactar amb el Mossos d’Esquadra. 

 

 

Àger: Territori Català Lliure 
 

El jutjat contenciós-administratiu de Lleida, mitjançant sentència 
dictada a 1 de juliol, avala  l’acord del Ple de l’ Ajuntament de d’Àger 
de data 29 d’ octubre del 2012, referent a la Moció de Declaració d’ 
Independència de Catalunya , en la que es va acordar declarar el 
municipi d’ Àger territori català lliure. Aquest acord de Ple havia estat 
denunciat mitjançant un recurs interposat per la Delegación del 
Gobierno  a Catalunya. És la primera denúncia que perd l’Estat a la 
província de Lleida, i la novena a Catalunya.  Esperem que en vinguin 
moltes més. 
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Obres diverses 
 

La delicada situació econòmica per la que passem ens obliga a ser 
molt curosos amb els recursos de que es disposa. Malgrat tot, s’ha 
pogut aprovar l’expedient de contractació de les obres de 
regeneració urbana dels casc antic d’Àger del carrer de Soldevila per 
uns 110.000 €. 
 
S’han pogut acabar les obres a la Col·legiata IIIa fase, separata A per 
un import aproximat d’uns 120.000€. Resta pendent l’aportació de 
l’INCASOL per poder donar per acabada aquesta tercera fase.  
 

Amb l’excusa del torneig de futbol sala: Àger-Balaguer-Os s’han 
habilitat unes grades entre els dos camps de futbol sala de la pista 
Poliesportiva. 
 

Promoció Municipal 
 

Àger és un municipi amb vitalitat. S’hi han fet i s’hi fan tot un seguit 
d’actes i activitats diverses: 15ª trobada de cotxes clàssics, diverses 
proves de vol lliure, 1er Trail Vall d’Àger, 6ª prova del campionat de 
Catalunya de rallis de Terra, 3ª jornada d’Estudis Històrics i 
Patrimonials de la Vall d’Àger i l’alta Noguera,  2on campionat de 
futbol sala: Àger-Balaguer-Os, Festival de música i cultura  Vall 
Sonora, entre d’altres. Properament tindrà lloc també el raid del 
Segre i una Ultratrail.  
 
L’ajuntament d’Àger aposta per promocionar els valors que tenim al 
nostre entorn, per atraure al turisme, donar a conèixer el territori i, 
alhora, contribuir a desenvolupar l’economia de la Vall.  
 
 

Consorci i Casa del Montsec 
 

Tal com  es va explicar en el Butlletí anterior, es va demanar 
formalment la inclusió de l’Ajuntament d’Àger en la comissió de 
seguiment del Montsec. En data 18 de juliol se’ns ha comunicat que 
la nostra demanda ha estat acceptada. Hi anem amb ganes d’ 
aportar el punt de vista municipal en els temes que afecten al territori. 
 
S’ha demanat al Consell Comarcal de la Noguera la redacció d’un pla 
de viabilitat per la Casa del Montsec. S’està pendent de la confecció 
de l’esmentat pla i del finançament necessari per tal d’acabar la 
segona fase.  
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