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Àger agost de 2004

L’equip de govern informa:
LA GRAVERA MUNICIPAL

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 (excepte
divendres fins les
18:30)
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Després de fer les consultes adients al Departament de Medi ambient fer saber
que l’Ajuntament està autoritzat a utilitzar la gravera municipal per als fins que cregui
necessaris, sempre que en el moment de procedir al seu tancament faci les obres de
restauració. Per aquesta raó, l’Ajuntament autoritza a treure graves per a
l’acondicionament de camins veïnals de manera gratuïta, i per arranjament de camins
privats sempre que es faci una aportació a l’Ajuntament. Aquests diners seran els que
s’utilitzaran per a adequar la gravera en el moment que s’hagi de tancar. No s’autoritzarà
l’extraccció per un altre cas, ni tampoc en aquells casos que la quantitat de grava es
consideri desmesurada. S’adverteix que l’extraccció sense autorització escrita pot ser
multada pels Agents Rurals. L’únic tràmit necessàri serà la sol.licitud via instància a
l’Ajuntament, on caldrà informar de les quantitats que es volen extreure i de les dates
en que es farà l’extracció. Previ pagament de la quantitat requerida i realització de
l’autorització per escrit de l’Ajuntament, tot veí empadronat a Àger podrà extreure la
grava autoritzada.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Un dels problemes actuals en el subministrament d’aigua és la mala qualitat d’aquesta,
així com els talls que patim tot sovint. Per tots és sabut la gran quantitat de partícules
en suspensió que arriben per les canonades embussant els filtres i les aixetes. Fa uns
mesos que hem demanat a tres empreses especialitzades en subministrament d’aigua,
Aigües de Catalunya, UDE i Aigües de Lleida, que ens facin una proposta per poder
determinar l’actuació a efectuar per eliminar de la millor manera possible aquestes
partícules. Mentres tant s’ha instal·lat un clorador volumètric al dipòsit regulador d’Agulló
per millorar la qualitat de subministrament de clor a l’aigua.
Totes aquestes actuacions són temporals ja que no resoldrem els problemes
definitivament fins que disposem d’un subministrament d’aigua amb qualitat i quantitat.
La solució va encaminada a portar l’aigua de l’embassament de Canelles. És una
opció definitiva però té un cost molt elevat. Hem arribat a un acord amb l’ACA (Agència
Catalana de l’Aigua) perquè es faci càrrec econòmicament del projecte d’execució i
viabilitat que està redactant en aquests moments Aigües de Catalunya. Un cop elaborat
el projecte s’estudiarà amb l’ACA els terminis d’execució d’aquesta obra.

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

Ja fa temps que es va posar 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), camions i en particular el d’escombraries que té
seriosos problemes per donar la volta.
Val a dir que en la última sessió plenària, la oposició va presentar una moció que entre
altres zones demanava que es prenguessin mesures per tal de no aparcar a la plaça.
Aquesta moció, aprovada per tots els regidors, entenem que és una voluntat majoritaria
de preservar la plaça. Ja fa temps que els abutzils van procedir a la neteja de l’entrada
del poble, acondicionant una zona d’aparcament, que no s’utilitza; per això estem
estudiant diferents possibilitats per tal de lograr el compliment de les intencions d’aquesta
moció. Des de l’Ajuntament fem una crida perquè tots tinguem cura de no aparcar
almenys en aquesta zona davant l’ajuntament i així facilitar les maniobres de gir.

CAMPS DE TREBALL: LA FONT DE SANT MARTÍ
L’Associació de Cases de Colònies ha arribat a un acord de col.laboració de
l’Ajuntament per a la realització de tallers per tal de recuperar les fonts d’Àger. L’any
passat varen netejar la font de Soldevila i enguany han fet una actuació encara més
lloable a la font de Sant Martí. Es va fer un berenar per tal de presentar la feina feta
a tot el poble d’Ager. L’Ajuntament va col.laborar amb l’ajuda dels treballadors de
l’Ajuntament en diferents tasques de neteja, portar pedres per l’elaboració dels bancs
i va subministrar el material necessari per a fer l’arranjament, així com va subvencionar el berenar de presentació. Tot i així des d’aquí volem agrair l’esforç de
l’Associació i tots els nois i noies que van realitzar la tasca, així com agrair l’ajuda de
Tonet de Barri que com tots sabem és la persona que més s’ha preocupat d’aquesta
font del municipi d’Àger.

LA FAROLA DE LA PLAÇA MAJOR D’ÀGER
HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 (excepte
divendres fins les
18:30)
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Com haureu comprovat la farola de la plaça ja està instal·lada altre cop. Tant aviat com
ha arribat la peça trencada, després que el périt fes les tasques corresponents per tal
que l’assegurança del camió que la va trencar pagués la reparació, Instal·lacions Àger
ha procedit a la seva nova col·locació. Només fer-vos saber que tot i que algunes
persones han suggerit de canviar de lloc la farola, i fins hi tot de canviar-la per una altra
que es pogués col·locar en alguna façana, no s’ha portat a terme aquest suggeriment
per una raó bàsica. Tota la instal·lació elèctrica, preparada per a que la farola funcioni
va per sota la plaça que caldria aixecar. Per altra banda caldria fer una instal·lació nova
i comprar una nova farola. Tot aquest cost de dies i diners no ens hagués permès tenir
la plaça enllestida per la festa major ni hagués estat assumida per la companyia
d’assegurances.

MILLORES A L’ESCOLA

L’Ajuntament ha subvencionat el monitor de menjador durant els mesos de gener a
juny assumint els costos de salari i seguretat social. També ha col·laborat amb diverses
activitats organitzades per l’AMPA, ha subenvionat part del curs de natació als nens de
l’escola i ha comprat material per a poder realitar aquest curs. Després de l’estiu es
procedirà a canviar les finestres de l’escola d’Àger. Gràcies a una subvenció del
departament d’Ensenyament i al finançament per part de l’Ajuntament primer es
realitzarà aquesta actuació i seguidament es procedirà a la pavimentació de la pista
del pati de l’escola. Tot aquest conjunt d’actuacions suposa un esforç econòmic molt
important per a l’Ajuntament, per tirar endavant les iniciatives relacionades amb l’escola.

CONTENIDORS: PAPER, VIDRE, PLÀSTIC

Després de més d’un any d’espera el Consell Comarcal s’ha compromés a facilitar
tots els contenidors de recollida selectiva demanants durant la tardor d’aqeust any.
Recordar-vos que des del juliol de l’any passat, estem pendents d’una llista de
contenidors que es van demanar i que per diversos motius mai ens han fet arribar. Val
a dir que ha estat una situació patida per tots els municipis de la comarca.

ACTUACIONS A L’EMBASSAMENT DE CANELLES
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Gràcies al Consell Comarcal tenim ja el camí de Corçà a l’Embassament de Canelles
pavimentat. Properament començaran algunes actuacions més relacionades amb una
subvenció del Pla d’Obres i Serveis (PUOSC) que vàrem poder rescatar de la legislatura
anterior i que es va decidir per unanimitat en sessió plenaria de destinar-la a l’adecuació
de la platja de l’embassament, la realització d’una rampa de formigó per un millor
accés de les barques motores a l’embassament, la instal·lació d’un pantalà i l’adequació
d’una zona de picnic.
Volem fer partícips tant a les empreses de la zona interessades en el projecte, com als
veíns de tot el municipi. Especialment voldriem que aquelles entitats que poden veure’s
directament afectades per l’actuació participin en el procés de creació del projecte.
Ens referim sobretot a l’Associació de Caçadors i a la Comissió de Jovent. Per això
fer-vos saber que després de la Festa Major es convocarà una reunió a l’ajuntament
per tal que tothom que vulgui pugui participar en la creació d’aquest projecte. No es
tracta de fer un projecte ambiciós, perquè com passa sovint la subvenció és petita,
però si intentar crear un espai que ens serveixi a tots.

