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Àger Desembre de 2004

L’equip de govern informa:
EL METGE DE GUARDIA

PROPERA
RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS:
20 DE DESEMBRE

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 de dilluns a
dijous
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

El passat dia 28 de juliol l’Alcalde d’Àger va
reunir-se amb el Sr. Barranco del
Departament de Sanitat de la Generalitat.
En aquesta reunió el Sr. Barranco va
confirmar que els rumors sobre la
desaparició del metge de cap de setmana
no eren certs. Tot i que el Departament de
Sanitat es plantejava millores del servei,
com la immediata ubicació del vehicle
d’assistència medicalitzat a Balaguer entre
d’altres mesures i que anirien informant a
mesura que engeguessin la seva
implantació.
Des del juliol fins al passat dimarts 23 de
novembre no varem tornar a tenir notícies
d’aquestes mesures a pendre per part de
Sanitat. En aquesta reunió la nova Directora
d’Atenció Primaria ens va comunicar que
ens treien el metge de guardia de cap de
setmana. Després de casi dues hores
varem aconseguir arribar a l’acord que
tindriem consulta els dissabtes i els
diumenges al matí.
Tot i aquesta reunió, donats els rumors
creixents que a l’abril volen convertir la
consulta d’Àger en una consulta de dilluns
a divendres de 8 a 3 varem considerar
adient prendre mesures per reclamar el
metge de guardia. Per això, el passat
divendres l’Alcalde d’Àger va convocar una
reunió d’alcaldes on varen assistir l’Alcalde

d’Os de Balaguer, el d’Avellanes i el de
Camarasa per tal d’empendre accions
conjuntes per mantenir el metge de guardia.
El mateix divendres l’Alcalde d’Àger també
es va reunir amb el President del Consell
Comarcal de la Noguera, Sr. Roig, del qual
va obtenir el seu compromís a donar suport
i fer les accions pertinents per no perdre el
metge de guardia. Val a dir que el passat
divendres dia 3 de desembre, aprofitant la
visita del Conseller en Cap Sr. Bargalló,
l’Alcalde va poder manifestar-li la
preocupació de tota la població per la
pèrdua del metge de guardia, al mateix
temps que li va reiterar la necessitat
d’assistència continuada tots els dies de la
setmana per les característiques de la
zona. A aquesta petició el Sr. Bargalló es
va comprometre a solucionar la situació.
En aquest moment tots els alcaldes abans
esmentats estan esperant la resposta del
Delegat del Govern a Lleida Sr. Gelabert
respecte el metge de guàrdia. Tot i així la
voluntat d’aquest ajuntament és, juntament
amb Avellanes, Os de Balaguer i
Camarassa, de realitzar totes les accions
pertinent per a que no ens treguin el metge
de guardia. Per aixó us demanem que
signeu qualsevol recollida de signatures per
demanar que el metge de guardia es quedi.
Us mantindrem informats.

APARCAMENT A LA PLAÇA MAJOR D’ÀGER

AJUNTAMENT d’AGER
Plaça Major
25691 ÀGER
Tel: 973.455.004
Fax:973.455.203
ajuntament@ager.ddl.net

Fa poc s’ha posat una senyal de prohibit
aparcar a la part de davant de l’Ajuntament.
El propòsit és deixar una zona lliure de
cotxes on poder donar la volta els vehicles
que, un cop a la plaça, han de canviar de
sentit. Fins ara, amb cotxes aparcats per
tot arreu, aquesta maniobra és
particularment difícil per vehicles de cert
volum, tractors (especialment amb remolc),

PARC INFANTIL

camions i en particular el camió
d’escombraries que té molts problemes per
fer-ho. Aquest tema es prou seriós ja que
l’empresa de recollida pot deixar de fer
aquest servei dins d’Àger si els camions
no poden girar a la plaça.Des de
l’Ajuntament fem una crida perquè tots
tinguem cura de no aparcar en aquesta
zona i així facilitar les maniobres de gir.

Està previst pressupostar i executar durant l’exercici 2005 un nou parc infantil. Tot i
que fins aleshores no podrem gaudir d’un nou parc hem de fer-vos saber que el petit parc
situat al poliesportiu cal retirar-lo perquè és un perill públic. Tant aviat com poguem,
procedirem a treure tots els jocs infantils que s’hi troben ja que la seva restauració és
inviable per a complir la normativa actual.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

PROPERA
RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS:
20 DE DESEMBRE

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 de dilluns a
dijous
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Fa un parell de mesos, us informavem de
l’elaboració del projecte d’execució i
viabilitat per portar l’aigua del Molinell i
aconseguir així el subministrament d’aigua
de qualitat per a tots els termes agregats
del municipi. Doncs bé, informar-vos que
el projecte ja ha estat acabat i ara comença
la lluita per buscar-ne el finançament. Fervos saber que el passar 3 de desembre
aquesta va ser la segona qúestió que es
va tracta amb el Conseller en Cap Sr.
Bargalló el qual es va comprometre a fer
de mediador. Tant és així que va demanar
que li envièsim directament a ell una còpia
del projecte i va informar-nos que en breu
tindrà una reunió amb el departament de

Medi Ambient per tractar el tema. Tan aviat
com tinguem noves d’aquest tema un en
informarem.
Per altra banda informar-vos que a l’inici del
2005 tenim el ferm compromís de revisar
tot el sistema de cloració actual. Ja que tot
i els canvis realitzats al dipòsit d’Agulló no
han millorat la qualitat de l’aigua. Val a dir
que ja portem 4 empreses especialitzades
en temes d’aigua per tal que ens facin
alguna proposta al respecte i que cap
d’aquestes empreses a respost a les
nostres demandes. Tot i així farem el que
calgui per tal que la cloració quedi resolta
abans de l’estiu vinent.

LA CARRETERA D’ÀGER A TREMP I EL PORT D’ÀGER
El passat 28 de juliol l’Alcalde d’Àger va
reunir-se amb el Conseller Sr. Nadal per
abordar l’execució de la última fase de la
carretera C-12. En aquesta reunió també
varen assistir el Delegat del Govern a Lleida,
Sr. Gelabert, el Subdelegat del Govern al
Pirineu, Sr. Orrit, i el Gerent del Consorci
del Montsec, Sr. Giribet, tots ells per donar
suport a les demandes de l’Alcalde d’Àger.
Tots els assitents van mostrar el seu interés a que es realitzés aquesta última fase
de la carretera. El Conseller va comunicar
que aquesta carretera no estava
pressupostada i que per tant la seva
realització no seria immediata, però tot i així
es va comprometre a que seria la primera
obra, de les no pressupostades, que
executarien a la província de Lleida. També
es va comprometre, en el moment que es
realitzés el projecte d’aquesta carretera, a

revisar el problema generat al port d’Àger
per accedir als diferents camins donada la
línia contínua i el problema de visibilitat,
estudiant la possible ubicació de la
passarel.la o bé alguna altra alternativa que
es cregui viable. Tal i com hem sabut més
tard, aquest compromís del Conseller
Nadal ha estat complert. En aquest sentit,
ens han fet arribar la notícia que durant el
mes de desembre tenen la intenció de treure
al nou traçat a exposició pública. En el
moment en que es redacti el nou projecte
podrem saber com es proposa canviar el
trànsit en el Port d’Àger. Tot i així l’Alcalde
d’Àger va proposar a la Direcció General
de Carreteres de dur a terme alguna mesura correctora, ni que fos temporal, per tal
de poder millorar la seguretat en aquest
tram fins a la seva millora definitiva.

LA FIRA D’ÀGER
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Un any més la Fira d’Àger ha estat un èxit.
Tot i que la col.laboració no ha estat com
la dels altres anys, gràcies a l’esforç de
pocs i sobre tot de la Mamen Sentenach la
fira ha funcionat. Les parades han estat
més de setanta i varis oficis artesans han
estat representats. Volem fer constar
exprés que tot el poble hauriem d’estar
agraïts per l’esforç d’aquestes persones
que organitzen i treballen fort per tal que
en el nostre municipi puguin fer-se
celebracions d’aquest tipus. Tot i així també
voldriem que tots plegats reflexionèssim
sobre la necessitat de col.laboració per a
que aquests actes funcionin.

La Fira d’Àger no només és un
esdeveniment que dóna renom i prestigi a
Àger, no només és una fira en la que vendre
productes artesans, no només és una
manera d’atraure turisme i generar negoci
per als establiments del municipi. La Fira
d’Àger, com d’altres esdeveniments que es
fan al municipi, és una manera de donarnos vida. I Això és el que hauriem de
transmetre de pares a fills perque sense
aquestes coses el poble es mor. Sense
festes majors, ni fira, ni aplecs, etc. el
nostre municipi no té vida. És per això que
volem agrair l’esforç d’aquelles persones
que fan possible tots els actes públics del
municipi.

