
Entre tots ho farem
tot:
FEM PINYA PER AL
MUNICIPI!

En aquest primer butlletí
informatiu de l’equip de govern
voldriem fer-vos cinc cèntims de
quina n’ha de ser la seva utilitat.
El butlletí ha de ser un mitjà de
comunicació per informar a tothom
de quines tasques s’estan fent i
quins projectes s’estan
elaborant, com i quant
es duran a terme i també
quins problemes tenim
en el nostre municipi.

 Què en aquest municipi hi ha
molta feina a fer, aixó ho sabem
tots, però cal que recordem que el
municipi d’Àger és petit a nivell
pressupostari però molt gran en
extensió i que el composen vuit
pobles separats entre si en alguns
casos per molt quilòmetres. Això vol
dir que qualsevol actuació s’ha de
fer moltes vegades (vuit dipòsits
d’aigua, vuit llocs de recollida de
brossa, vuit canalitzacions d’aigua
i llum, etc.) L’Ajuntament ha de ser
qui prengui la iniciativa o bé el que
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L’equip de govern informa:
L’alcade Jordi Sentenach.

Aquest estiu el curset de
natació per als nens i nenes, que
organitza l’AMPA de
l’escola,durarà un mes. Volem re-
cordar que en aquest curs
l’Ajuntament col·labora en la
cessió de la instal·lació de la pisci-
na i que cada nen aporta 20 euros
per ajudar al pagament de la
dedicació d’un monitor de la pisci-
na al curset.

El canvi de govern es va

canalitzi les iniciatives populars,
d’això no en tenim cap dubte.

Volem tirar endavant el
municipi i millorar la qualitat de
vida dels que hi vivim. Volem que
sigui un lloc agradable per viure-
hi i atractiu pels que ens venen a

visitar. Part d’aquesta feina s’ha
de fer entre tots. I per contribuir-hi
ho podem fer amb petits detalls,
cuidant les façanes, posant flors
a les balconades, tenir cura de
l’entorn, fent propostes de millora,
aportant idees, etc.

És per això que a través d’aques
primer butlletí us animem a parti-
cipar a totes les tasques, grups de
treball que es proposin des de
l’Ajuntament, però també us volem
animar a que ens feu arribar totes
aquelles iniciatives que considereu
convenients per al nostre Municipi.

realitzar pocs dies abans de la ober-
tura de la piscina.

Això ha fet que la piscina no
reunis les condicions desitjables per
la seva obertura. L’alternativa que
tenia l’equip de govern era no
obrir.  Varem considerar que el millor
que podiem fer era obrir malgrat
tot, i solucionar el més aviat
possible els diversos problemes
existents.

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC

Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 (excepte
divendres fins les
18:30)

Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Horari Alcaldia: dijous a partir de les 20:00



NOU TELÈFON D’EMERGENCIES:
Per tal d’atendre  emergències, fora de l’horari d’oficina, posem a la

vostra disposició un número de telèfon d‘emergències.
Per qualsevol problema relacionat amb els serveis municipals que si-

gui de caràcter urgent i no pugui espe-
rar a ser atés a l’horari normal de
l ’ A j u n t a m e n t , podeu trucar al
639.604.373 on se us atendrá i s’actuarà
adecuadament per resoldre l’emergència
el més aviat possible.

Per tots els altres casos, i sempre en
horari d’oficina, us preguem que truqueu a l’Ajuntament.

Entre tots ho farem
tot:
FEM PINYA PER AL
MUNICIPI!

Durant els mesos d’estiu ens trobarem amb les següents poblacions
del municipi per tal de poder elaborar una llista d’actuacions a cada
poble. Tot seguit us detallem el calendari.

Tot i això us demanem que si teniu algun tema que requereixi d’una
actuació urgent us poseu en contacte amb l’ajuntament.

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC

Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 (excepte
divendres fins les
18
:30)

Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

LA CARRETERA:

ESTAT DE LES OBRES

L’Ajuntament ha estat
informat respecte les obres de la
carretera. Segons la constructora
es preveu que per la vigila de la
festa major d’Ager el traçat estigui
pràcticament acabat i en una
bona part d’aquest s’hagi realitzat
la primera capa d’asfalt.

EMERGÈNCIES
 639.604.373

REUNIONS AMB ELS POBLES

Corçà: divendres 25 de juliol les 21:30 al local social
La Règola: dissabte 26 de juliol a les 12:00 a la plaça
Agulló: dissabte 26 de juliol a les 21:30 al local social
Vilamajor i Masos de Millà:diumenge 27 de juliol a les 12:00 a l’esglèsia
Fondepou: diumenge 27 de juliol a les 20:00 a la plaça
Millà: dilluns 28 de juliol a les 21:00 a l’Ajuntament
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Aquest estiu volem engegar di-
versos grups de treball. Ara per ara,
i amb caràcter urgent en volem
crear dos. El primer per treballar el
tema de l’aigua, tant la qualitat
com l’abastiment, i el segon per
tractar el tema de les
escombraries. Totes aquelles perso-
nes que estigueu interessades  a
participar-hi només cal que

truqueu a l’Ajuntament i
demaneu que se us apunti. Caldrà
que doneu el vostre nom i un nu-
mero de telèfon per tal de
localitzar-vos.

Es preveu que aquests grups
generin un debat amb prous
iniciatives i propostes per portar a
un ple de l’Ajuntament.

GRUPS DE TREBALL: L’AIGUA I LES ESCOMBRARIES

 ACTUACIONS EN MARXA

1. Carrer del Pedro
2. Revisió de la plaça Major d’Àger
3. Clorador volumètric
4.Cases caigudes de la Règola
5.Aigua del Masos de Millà
6.Zona d’aterratge d’helicòpters per
emergències
7.Recollida d’escombraries
8. Façanes i teulades, es mante la
bonificació del 95%de la llicència
d’obres


