
 
 
 
 
L’equip de Govern informa: 
 

Compra Bancal de Serrano 
 
  S’està negociant  amb la família Maria Pilar i Josep Maria Finestres Parra l’ 
adquisició del terreny de la seva propietat situat al costat de l’edifici de bombers de 4.649 
m2 per la quantitat de 50.000 en el que es duran a terme les obres d'un futur aparcament 
dissuasiu de vehicles. L'objectiu d'aquesta obra té una doble vessant. D'una banda  per tal 
de que les futures visites a la col·legiata tinguin un aparcament apte per a autocars  i per un 
altra es contribueix a descongestionar el nucli urbà d'Àger en aquelles èpoques d'especial 
acumulació de vehicles. Encara que aquesta compra pugui semblar cara, entenem que és 
una inversió de futur per al municipi. 
 

Col·legiata de Sant Pere  

 
Il·luminacióIl·luminacióIl·luminacióIl·luminació    

Com heu pogut veure a primers de mes de desembre es van fer proves d’il·luminació de la 
col·legiata d’Àger. El tipus de il·luminació no és el definitiu ja que la llum  amb la que es van 
fer les proves no compleix els criteris del decret 82/2005 de 3 de maig. L’ajuntament, com a 
part implicada, està fent els possibles per tal de trobar una solució al problema. 
 

Visites GuiadesVisites GuiadesVisites GuiadesVisites Guiades    

A primers de juliol de l’any passat es van posar en funcionament les visites guiades a la 
Col·legiata. El servei ha tingut una notable afluència de públic. Això posa de manifest la 
necessitat oferir-lo per tal de donar a conèixer part del patrimoni del municipi.  

Accés a Internet a la Vall    

Després de diverses gestions, al nucli d’Agulló  ja es pot adquirir el servei de Banda ampla 
amb tecnologia Wi-Max ofertat per lBERBANDA. En breu s’iniciaran gestions per tal de poder 
acabar de donar cobertura al nucli de Corçà, un dels més dificultosos de tota la Vall, donada 
a seva ubicació. 

Planificació Estratègica a la Vall  

En el ple extraordinari del passat 7 d'octubre es va contractar el treball per a la confecció del 
projecte Vall d’ Àger – Pla Estratègic , a Grup d’ Estudis d’ Economia i Territori Terres de 
Ponent, per l’ import de 18.000,00 € iva inclòs. Aquest projecte està subvencionat per de la 
Diputació de Lleida amb 8.775 €. Donades les característiques excepcionals d’Àger i la seva 
Vall s’ha cregut convenient assumir la confecció d’un projecte d’aquest tipus per tal de traçar 
un horitzó consensuat per tot el veïnat amb el que ens sentim identificats i per tal de sumar 
esforços de cara al futur. En aquest sentit es penjarà una enquesta al portal web del 
ajuntament que us animem a que complimenteu. 
 

Compra Vehicle Polivalent 

 
Al ple del 25 d’octubre de 2010  es va aprovar l’adquisició d’un vehicle polivalent  
(Multiservice/multitask M300H) a l’empresa AUSA CENTER, SLU per un import de 
61.034,49€ i una subvenció de la conselleria de Governació i Administracions Públiques de 
51.879,32€. Es va creure oportú complementar-lo amb un escampador de sal i una pala 
llevaneus per un import de 18.770,26 €.  Aquest vehicle ens ajudarà a solucionar un ampli 
ventall de problemes dels veïns. Tant sols Àger i Camarasa, a la comarca de la  Noguera, han 
rebut subvenció per l’adquisició d’un  vehicle com aquest. 
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Préstec a llarg  termini 

 
Al ple del 25 d’octubre es va aprovar demanar 200.000 € amb la finalitat de poder  finançar 
el programa Viure al poble ja que  les subvencions del FEDER en el que està inclòs aquest 
programa tarden molt de temps a cobrar-se. Per aquest motiu el préstec és a 5 anys amb dos 
anys de carència entenent que l’amortització s’efectuarà al cobrar-se la subvenció dins dels 
dos primers anys. Aquest programa permetrà dotar a Àger de finançament per a la 
regeneració urbana del seu casc antic. 

Visites Institucionals  

El passat 16 de juny va visitar el municipi el Molt. Honorable. Sr. Ernest Benach i Pascual, 
President del Parlament de Catalunya. Durant la seva estada a la Vall, es van visitar el nuclis 
d'Àger i Corçà on inaugurà el local social. El dia 30 del mateix mes, el Conseller d’Innovació 
Universitats i Empresa Hble. Sr. Josep Huguet va inaugurar el Mirador del Pirineu, el de la Vall 
d’Àger i el Mirador del Port d’Àger. Finalment, el dia 12 de novembre    el director territorial de 
Governació, Tomàs Pujol, a part de visitar diverses obres en marxa, va  inaugurar el local 
social de La Règola. 

 
Donació de Terreny del caminou al Ajuntament 

 
La familia Sauret Castell en data 23 d’agost de 2010 fer donació d’un terreny de la seva 
propietat situat al caminou. Aquesta donació ve condicionada a la construcció d’un 
equipament que beneficiï als habitants d’Àger. Aquest equipament ha d’estar acabat en 
un termini de cinc anys i hi ha de portar una placa amb el nom de Miquel Sauret Punyet. 
 
 

Punt TIC de la Vall d’Àger 

 
El departament de Governació i Administracions Públiques ha subvencionat la instal·lació de 
7 ordinadors a l’antic habitatge del metge per tal d’atendre les demandes de servei telemàtic 
del municipi. Estem pendent de la seva arribada per tal de posar-los en funcionament. 
 
 

 Obres 2011  

 
ContractadesContractadesContractadesContractades    
    
Baixos de la Residència “tanatori, llar d’infants i despatxos per a entitats” 
Carrers de Sant Pere, La Penya i Pedró fins a la plaça  (Viure al Poble) 
Barranc de Barrau  
    
En Porcès de ContractacióEn Porcès de ContractacióEn Porcès de ContractacióEn Porcès de Contractació    
    

Carrer de Solsdevila (Programa:Viure al poble) 
Accessos a Fontdepou 
Transformador a la zona del Empalme (Pla d’Electrificació Rural de Catalunya) 
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