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A Javier Sagarra ”Javier de Gepet”  

 

 
No m’agraden els comiats. I menys aquells que no són un adéu sinó 
que són un fins a sempre, que no tenen marxa enrere. 
 
Primavera de l’any 1979. Primeres eleccions democràtiques als 
ajuntaments catalans després de la mort del dictador Franco.  
 
Els veïns de la Vall van voler, amb molt criteri, que Javier fos escollit 
alcalde. 
 
Van ser anys complicats, anys difícils, anys d’ajuntaments amb pocs 
recursos, ofegats econòmicament. Si no hi havia diners hi havia la 
il·lusió i la implicació de la gent i de l‘ajuntament per fer coses: Festes 
majors populars, Orquestra Girasol i Gato Pérez, Cós de la cordera i 
Llevant de Taula. Jobes per pujar planxes d’Uralita per a la teulada de 
Colobó. Els primers campionats d’Ala Delta amb una sabata i una 
espardenya. Molts viatges a Balaguer la tardor del 1988 per evitar el 
canvi de nom de la comarca: “Ni comtat ni vescomtat, La Noguera”. 
 
Tot el que he descrit i altres assumptes del dia a dia van ser els que 
va tenir que entomar Javier i sempre ho va fer amb un somriure a la 
cara posant la seva estima per la Vall i el seu compromís amb la gent 
a davant de tot. Alcalde catalanista fins al moll de l’ós en temps on no 
era massa ben vist. 
 
L’any 1986 es va inaugurar la Residència d’Avis. Javier va ser, una 
mica, un visionari que es va avançar al seu temps donant a la Vall  
aquest servei a la gent gran encara poc estès aleshores. A dia d’avui 
és una instal·lació que dóna un afegit de qualitat als veïns de la  Vall 
d’Àger. 
 
 
Javier, et vull donar les gràcies per la teva feina al cap davant de 
l’Ajuntament d’Àger durant els teus dotze anys de mandat. Per jo has 
estat un referent. Et trobarem a faltar. 
 
 

Lluís Ardiaca, Alcalde d’Àger  
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Aprofitem l’edició d’aquest butlletí per tal de fer arribar el nostre més sentit 
condol a la família de Javier Sagarra (Ex-Alcalde d’Àger). 

 
 
L’Equip de govern informa: 
 
 

Ermita de Pedra  
 
 

El procés participatiu per a la reparació de la teulada de l’ermita, del que us 
vam informar en el darrer butlletí ha assolit plenament l’objectiu fixat. S’han 
pogut reunir els diners per poder fer l’obra que es va inaugurar el dia de la 
Mare de Déu de Pedra. Tots els assistents vam gaudir d’un dia esplèndid 
amb la Missa a l’ermita i el tradicional dinar a la font. 
 
Volem expressar el nostre més sincer agraïment a tots que heu participat. 
Heu fet possible la preservació d’una de les ermites més emblemàtiques 
de la nostra Vall. 
 
Malgrat que l’ermita que de Pedra ara ja gaudeix de bona salut, hi ha un 
altre repte de conservació pendent, aquest és un pèl més complicat. 
L’església del Roser de Corçà també necessita un repàs urgent i a fons de 
la seva teulada Es tracta de buscar uns 23.000 €  mitjançant una 
campanya de compra de teules: unes 2300 a 10 € cada teula. 
Aportacions: ES60-2100-2469-9502-00018573 

 
 

Obres d’Adaptació de la Llar per a persones grans 

 
 

S’ha obert una convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en 
l’interior dels habitatges per a persones grans. El termini de presentació de 
sol·licituds acaba el proper 29 de juliol. Per tal de demanar informació 
assessorament i la tramitació de les sol·licituds dels ajuts us podeu adreçar 
al consell comarcal de la Noguera telèfon:  973-448933 i demanar  per la 
Mercè Llauet dels serveis tècnics. 
 

Congost de Montrebei 
 
 

L’obertura de la passarel·la de Segué i l’aparició del Congost  Montrebei en 
diversos medis de comunicació ha fet que l’afluència de visitants a aquest 
espai superés les previsions més optimistes. S’han mantingut diverses 
reunions amb diferents administracions per tal d’analitzar la situació creada 
a l’entorn del congost. Estem amoïnats de que una sobre afluència de gent 
pugi donar lloc a riscos innecessaris tant per als visitants com per al mateix 
entorn. 
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