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Àger, octubre de 2015

L’equip de Govern informa:
Aquest butlletí hagués hagut de sortir amb bastanta més antelació. Per diferents
motius, s’ha anat posposat la seva publicació fins ara. Us demanem disculpes.
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
Oficines:
Matins:
de dilluns a divendres
de 9:30 a 13:30
Tardes
dilluns i dijous
de 17:30 a 21:00 h
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

Us donem el nostre més sincer agraïment a tots els veïns/veïnes que heu fet
possible que, en les eleccions del 24 de maig, tornéssim a revalidar la majoria de
regidors. Amb les mateixes ganes amb què vàrem treballar continuarem treballant
per la Vall i els seus habitants. Sabeu que teniu les portes de l’Ajuntament
obertes per al que us convingui.
La realitat catalana ha canviat molt en molt poc temps. Amb el procés participatiu
del 9 de novembre de 2014 va quedar clara la voluntat majoritària dels catalans.
El 27 de setembre d’enguany s’ha revalidat aquesta voluntat majoritària. Els
partits a favor d’un estat propi han guanyat clarament. Reclamem que s’escolti el
resultat de les urnes i que el Parlament de Catalunya faci els passos necessaris
per tal de poder assolir una República Catalana, pròspera, lliure i sobirana.

Projecte Geoparc
Després de diverses reunions, el proppassat 15 de setembre, es va constituir a
Tremp l’Associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec que pretén promoure i
impulsar polítiques de desenvolupament local sostenibles. La realització
d’accions i l’execució d’activitats d’aquesta associació ha de permetre que els
seus efectes siguin en benefici de les persones que habiten aquest territori. Es
tracta d’una agrupació de 19 municipis (entre ells Àger) i els consells comarcals
de la Noguera i el Pallars Jussà. S’estan fent els primers passos per tal de que
formi part d’una xarxa internacional de Geoparcs avalada per la UNESCO que
implicaria, entre d’altres, una promoció a nivell nacional i internacional. A
Catalunya tan sols n’existeix un altre ubicat a la zona de Manresa.
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S’han acabat les obres de senyalització turística del casc Antic i la Col·legiata de
Sant Pere per un import de 73.103,35 €. S’ha pogut finançar amb aportació de
fons del LEADER i fons propis.
Se’ns ha atorgat un ajut del “Ministerio de Fomento” del 1,5% cultural per poder actuar a
la muralla de Sols de vila i el Pou de gel. El pressupost és de 57.821.59 €

Taxes
Durant aquests últims 4 anys i malgrat la pujada de, per exemple, d’un 22% en les
escombraries no s’han pujat taxes als veïns. La voluntat de l’equip de govern era la de
continuar d’aquesta manera. Però, fa uns 15 dies, en el darrer Consell d’Alcaldes, la
presidenta del Consell Comarcal va proposar una pujada en el servei de recollida,
d’aproximadament, el 40%. Els alcaldes del grup d’Esquerra-AM ens hi vam oposar tot
proposant que la pujada fos gradual. Dies després, el ple del Consell Comarcal la va
aprovar amb els vots favorables dels consellers de CiU i el PSC i el vot en contra dels
consellers d’Esquerra-AM.
Creiem que la pujada és desproporcionada tot i que no tenim més remei que aplicar-la
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L’e-Bando és una plataforma que permet a l’Ajuntament tenir informats als veïns
del municipi. Aquest sistema no substitueix als emprats fins ara sinó que els
complementa.
A primers de 2016 s’activarà el servei mitjançant el qual aquell veí que estigui
interessat podrà rebre informació relacionada amb el municipi al seu telèfon
mòbil.
Les instruccions per a la seva instal·lació són les següents:
1.- Buscar la aplicació eBando en el Market (portal de descàrregues d’aplicacions
per a dispositius mòbils) del smartphone corresponent (disponible per a Iphone i
Android)
2.- Instal·lar-la
3.- Un cop instal·lada es fa una cerca de la població:
per nom: Àger
pel codi postal: 25691
i quan es publiqui un nou e-Bando rebreu la notificació al vostre mòbil

Aplicació del 112 per a mòbils
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El 112 posa en funcionament: My112. Una aplicació per a mòbil (APP)
totalment gratuïta que localitza i envia automàticament la posició de
l’alertant en una trucada d’urgència. Està disponible per als sistemes
Android i IOS. L’APP està especialment indicada per als casos en que la
persona que pateix l’emergència o que n’és testimoni no sap exactament
on es troba (zones rurals, etcètera). L’aplicació també permet l’enviament
de fotografies a petició de l’operador del 112 i l’enviament de missatges al
ciutadà per part de les autoritats. Disposa així mateix d’una versió
accessible especialment dissenyada per a la gent gran.
El sistemes informàtics del CAT112 permeten la localització del ciutadà
que utilitza My112 en el mateix moment que responen la trucada
d’emergència. Entenem que és una eina prou interessant com per a que
considereu de baixar-la i instal·lar-la en el vostre telèfon mòbil.

19ª Fira d’Àger 2016
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El poper dia 6 de desembre es celebrarà la 19ª fira de productes
artesanals i del Montsec. Es farà, com cada any, la trobada de poetes
al Local Social, la tarda del dia 5 i a la nit hi haurà el tradicional ball
de fira.

Consultori Mèdic
A proposta dels professionals sanitaris, en els propers dies es
col·locaran dos dispensadors de números al consultori mèdic per tal
de garantir l’ordre de les visites i evitar mals entesos a l’hora de fer
cues.

