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Problemàtica Sanitària
En data 4 de setembre de 2013, es va rebre una carta de la Senyora
Maria Teresa Vila Parrot, directora de l’Àrea Bàsica de Salut de la
Noguera on s’informava dels canvis que es durien a terme, pel que fa
a assistència sanitària, a la Vall d’Àger. Deia que es mantindrien les
consultes entre setmana de metge i infermera però, que no es
tornaria a obrir el consultori en caps de setmana a partir de Setmana
Santa i fins l’últim cap de setmana de setembre de 2014 i anys
posteriors. Al·legava manca de personal com a justificació de no
mantenir el servei durant l’esmentat període de temps.
A mitjans d’octubre de 2013, en una reunió mantinguda a Balaguer, la
senyora Vila va ratificar-se en les seves intencions. Veient la gravetat
de la situació, es va mantenir una trobada amb el Director Territorial
de Salut, senyor Josep Pifarré on se li va plantejar una alternativa, al
nostre entendre, més que raonable i consistent en fer pujar l’equip
sanitari a primera hora del matí, a les 8:00h o, a partir de les 12:30h
enlloc de tancar el consultori durant el període esmentat. Segurament
no era la millor solució però, sí l’única que es va considerar viable,
donada la situació. El senyor Pifarré va trobar correcta la proposta.
En el ple del 28 d’octubre de 2013 es va aprovar per unanimitat una
moció sol·licitant a l’Institut Català de la Salut a fer tots els esforços
possibles a fi de conservar la cobertura sanitària a la Vall d’Àger, tal i
com s’estava duent a terme fins a setembre de 2013. Es va fer
arribar una còpia de la moció a la senyora Vila que va ser contestada
tot reafirmant-se en les seves intencions inicials.
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En data 3 de febrer es va dur a terme una reunió amb el Director
Territorial de Salut. Aprofitant aquesta reunió se li ha fet saber també
la situació caòtica que pateixen, tan el personal sanitari com els
usuaris del servei de Salut de la Vall d’Àger, deguda als constants
canvis d’horari. No s’han concretat solucions de moment als
problemes existents.

HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

Farem el possible i l’impossible per no perdre més drets com a
usuaris de la sanitat pública. Estem segurs que comptarem amb el
vostre suport per qualsevol acció que es consideri necessària dur a
terme.
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Obres fetes
S’han finalitzat els treballs de tallada selectiva i aclarida per a
biomassa al Montsec , l’adequació de la il·luminació exterior de Sant
Josep de Fontdepou ( per adaptar-la a la normativa vigent ) i la
construcció del dipòsit contra incendis a Agulló. S’està acabant
l’actuació a la Font de Pedra i tenim la previsió de fer, properament, el
condicionament de l’entrada al nucli d’Àger

Contactar amb
l’Ajuntament

Taxes Municipals
A pesar de la complexa situació econòmica per la que encara
passem, durant aquest exercici no s’han apujat les taxes municipals.
S’ha fet un esforç per a que aquestes pujades no recaiguessin a la
butxaca dels veïns de la Vall.

Obres de Restauració de la teulada de l’església de
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Pròximament començaran les obres de millora del teulat de l’església
de Sant Vicent amb un pressupost de 48.136,22 €. En el seu
moment, la Diputació de Lleida, mitjançant l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, va atorgar una subvenció de 20.000 € per aquesta
actuació. De la resta de l’import de l’obra se’n farà càrrec el Bisbat de
Lleida, segons el conveni, ja signat, entre l’Ajuntament i el Bisbat.

Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya
El propers 14, 15 i 16 de febrer tindrà lloc el primer Saló de l’Esport i
Turisme de Muntanya al pavelló 4 de la Fira de Lleida. Aquest saló
vol ser un referent en el sector a nivell de l’Estat Espanyol.
Vist el potencial que, entenem, té el municipi d’Àger en aquest àmbit
de la indústria turística i esportiva, l’Ajuntament ha cregut oportú
participar-hi.

