BUTLLETÍ

5

Àger Desembre de 2005

L’equip de govern informa:

AGRAÏMENTS PER LA RECERCA DE LA MARIA BERGUA
Benvolguts veïns i veïnes, amics i amigues. El passat mes de setembre, es va perdre
la nostra veïna Maria Bergua Claverol. Afortunadament tot va acabar en un ensurt.
Avui la Maria segueix a la residència, gaudint de bona salut i compartint vivències
amb el personal i els padrins i padrines, amb la seva família, i també amb els veïns
i veïnes d’Àger.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament volem agrair a tots i totes l’esforç i la
col·laboració en la recerca duta a terme. Gràcies a tots els veïns i veïnes, gràcies a
tots els bombers voluntaris del Parc d’Àger i també als cossos de Bombers
Professionals i els Mossos d’Esquadra.
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LA NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA
Com ja és sabut per tothom s’estan realitzant les obres d’una nova captació d’aigua
a prop del barranc del Molinell. Es tracta d’una captació amb un capacitat de
subministrament de 50 litres per segon, i d’una aigua de molt bona qualitat per les
dades que s’han fet arribar a l’Ajuntament per part de l’empresa que realitza les
obres. Aquesta captació ja s’havia plantejat abans de fer la del Barranc de Millà i es
va desestimar pel seu alt cost. Finalment el nostre Ajuntament ha estat capaç,
després de mesos i mesos de negociacions, d’aconseguir realitzar-la.
Aquesta obra, que costarà 1.856.000 euros,finançada el 100% pel Ministerio de
Medioambiente, és una obra d’emergència. Això vol dir que per Nadal o per Reis,
si el temps no ho impedeix, ja gaudirem d’aquesta aigua tots els nuclis que ara es
subministren de la captació de Millà, més el nucli de Corçà. Tot i que està previst
que en un temps no molt llunyà també pugui subministrar a la Règola.
Volem fer-vos saber que les últimes negociacions que l’Ajuntament havia tingut amb
l’Agència Catalana de l’Aigua comportaven el finançament només del 50% de les
obres. Això volia dir que l’Ajuntament havia de pagar l’altre 50%. L’import era tant
elevat que s’hauria d’haver repartit entre tots els abonats al servei d’aigua de boca
i hagués costat al voltant de 1.500 euros per abonat, quantitat que ja no haurem de
pagar.
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Tot i així, la captació del Molinell funcionarà amb un equip electrògen que haurà de
consumir força gasoil per poder bombejar aigua, i això vol dir que aquests costos
s’hauran de repercutir en els rebuts d’aigua. Val a dir que l’actualització de tarifes
de l’aigua són també uns «deures» imposats per la mateixa Agència Catalana de
l’Aigua; que en moltes de les reunions que s’han dut a terme els darrers dos anys, i
després de revisar els ingressos que l’Ajuntament d’Ager rebia per la distribució
de l’aigua de boca, va constatar que amb el que es cobra a cada abonat no es pot
sufragar les despeses de mantenir les instal·lacions i fer funcionar la xarxa de
distribució. Cal tenir en compte que no només ens estalviarem aquests 1.500 euros,
si no que a més a més ens estalviarem molts diners en reparacions i compra
d’electrodomèstics donada la millor qualitat de l’aigua del Molinell.

CAMÍ DE COLL D’ARES
Properament, i també per procés d’urgència, s’acabarà l’arranjament del camí
d’Ager al Coll d’Ares. Aquesta obra de més de 1.400.000 euros significarà asfaltar
tot el camí fins el Coll d’Ares i la portada de energia elèctrica soterrada des del
COU fins l’observatori OAM. Aquesta obra ja ha estat adjudicada i es preveu el seu
inici després de reis.
A més a més s’ha tret a concurs l’arranjament des de Coll d’Ares fins a Alsamora, el
que ens permetrà anar fins a Port de Montanyana en camí asfaltat.
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Us volem recordar que per a qualsevol emergència relacionada amb els serveis de
l’Ajuntament d’Ager truqueu al telèfon d’emergències. Serà més efectiu trucar a
aquest telèfon que avisar a qualsevol treballador de l’Ajuntament, ja que el telèfon
sempre està en mans de personal de guàrdia.

VOLUMINOSOS
Properament espenjarà a totes les cartelleres el nou calendari de voluminosos per a
que tingueu present quan passen a recollir aquest tipus de residu. Us preguem que
no deixeu els residus fora de les dates previstes ni a qualsevol racó del poble, ja
que a part de ser una actitud incívica ocasiona malestar i problemes als veïns.
En cas de no poder deixar els voluminosos per les dates indicades poseu-vos en
contacte amb l’Ajuntament.
Recordem que la recollida de voluminosos als pobles només es realitza avisant
amb antelació a l’Ajuntament. Tot i seguir el mateix calendari cal que el veí interessat
truqui a l’Ajuntament amb uns dies d’antelació per avisar que deixa residus. Així
l’Ajuntament avisarà a l’empresa que passarà, en les mateixes dates que a Àger, a
buscar els residus.

MATERIAL DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Ja fa uns dies que hem posat a exposició a l’edifici de l’Ajuntament el material de
Promoció Turística de la Vall. Aquest material està format per un llibret de rutes, un
fulletó sobre les ermites de la vall, un fulletó sobre arbres monumentals, i un altre
sobre la vila medieval d’Àger. Al mateix temps hem exposat el díptic de vol refet en
el seu contingut i disseny.
Aquesta exposició s’ha fet amb la voluntat que tots els veïns i veïnes d’Ager, tots els
coneixedors del territori i altres persones interessades puguin fer els seus
suggeriments i correccions abans de la seva publicació definitiva. Per aquesta raó
us convidem a passar per l’Ajuntament i a fer les aportacions que estimeu oportunes.
Això sí, sempre per escrit i lliurant-les a la recepció d’aquest Ajuntament.
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Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració

METGE DE CAP DE SETMANA
Us recordem que el consultori médic té servei de Metge tots els caps de setmana i
festius de 10 a 12 del matí.

