Obres i
millores
2017
Nou equip de
cloració a les
piscines
Per tal de complir la
normativa vigent s’ha
hagut de canviar el
vell equip de cloració i
instal·lar-lo l’exterior.

L

Sanejament de la teulada de la
zona de l’escenari i laterals

A

questa part del pavelló presentava diverses
esquerdes al sostre per on entrava l’aigua i
el fred. En aquest estat qualsevol actuació en un
dia de pluja s’hauria hagut de suspendre per la
perillositat de les goteres i els equips elèctrics.
Ara no només s’han arreglat les goteres sinó que
també s’ha aïllat tèrmicament contra el fred i la
calor.

CAMINS

a xarxa de camins comença a millorar amb
les inversions anuals que s’hi fa. Sabem
que cal arreglar-ne més, però anem fent-ho
en funció de la disponibilitat econòmica. Fins
a data d’avui s’han rehabilitat diversos camins principals i s’han eixamplat zones que
necessitaven més visibilitat o espai per arrambar-se i facilitar el creuament de vehicles.
Entre d’altres alguns dels camins arreglats
són: el camí de les Serres, de les Creuetes,
dels Pruners, baixada dels Reguers, els camins dels Plas, la volta de les Guàrdies, camí
dels Cabassons, etc.

Camí dels Pruners

T

Millora visibilitat

al com es pot veure a la fotografia abans de
l’ampliació d’aquesta corba, situada passada
l’ermita de sant Cosme i sant Damià, la visibilitat
quedava molt reduïda en un camí d’alt trànsit de
vehicles de tot tipus. Després d’aquesta ampliació s’ha millorat tan la visibilitat com la seguretat d’aquest tram.
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Tenim un gran poble amb molts i diversos equipaments municipals, un nucli històric ple d’encant i un terme municipal preciós
i n’hem d’estar orgullosos, perquè no tots els pobles poden dir el
mateix. Però com tot, necessita d’inversions econòmiques per a ferne una correcta conservació i manteniment o una renovació. És el
cas, per exemple, de l’envellida xarxa d’aigües i de clavegueram que
sovint presenta fuites diverses o dels molts quilòmetres de camins
que tenim i que necessiten de manteniment continuat. És per això
que hem cregut convenient fer actuacions de manteniment i millora
d’aquests temes anualment, perquè si cada any podem anar arreglant uns quants quilòmetres de camins o renovar la xarxa d’aigües
o de clavegueram d’algun carrer, mica en mica, anirem tenint el
poble i el terme en millors condicions. És per això que aquest any
hem invertit prop de 128.000 euros en el sanejament i millora de
punts estratègics del municipi. Sovint algunes actuacions de les que
es fan passen desapercebudes, potser no són obres que llueixin,
però són actuacions essencials i necessàries per evitar problemes
sobrevinguts, com poden ser la neteja de 700m de la llera del riu
a la sortida del seu pas pel poble on desemboca tot el clavegueram
i s’hi sedimenten residus o l’ampliació de la canonada d’aigua que
abasteix el dipòsit d’aigües per assegurar el subministrament tant
als habitatges com a les granges principalment en èpoques d’estiu
i de sequera.
Continuem amb aquest nou any 2018 amb un Ajuntament sense
problemes econòmics, amb nous projectes i objectius sempre encarats a millorar L’Albi i la qualitat de vida dels que hi vivim, tenint
sempre molt present les persones que ens ajuden i gràcies als quals
la maquinària municipal funciona cada dia: l’equip humà de persones que treballen al servei públic de L’Albi, tot el personal de L’Ajuntament. Com sempre estem a la vostra disposició i estarem agraïts
que ens feu arribar qualsevol inquietud o consideració que creieu
convenient. Mirem endavant i seguim avançant!

Q

ue el poble faci goig depèn de tots nosaltres. Utilitzem les papereres i mantinguem els carrers nets. Amb la col·laboració
i bona voluntat de tots aconseguirem tenir
un poble més bonic i net.
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D

AUGMENT DE LA CANONADA D’AIGUA QUE
ABASTEIX EL DIPÒSIT D’AIGUA

urant els mesos de més calor el consum d’aigua s’incrementa molt considerablement tant a les llars com a les granges:
augmenta la població durant l’estiu, les granges necessiten més
aigua, regs, piscines... i una llarga i continuada sequera. La canonada que porta l’aigua de la mancomunitat al dipòsit municipal
s’havia quedat petita i el dipòsit no donava l’abast a reomplir-se,
perquè pràcticament tanta aigua com entrava es consumia. Això
ens hauria pogut portar problemes i restriccions pel que fa al
subministrament d’aigua que amb aquesta actuació s’han pogut
subsanar. No obstant, cal que tinguem tots present que hem de
mirar de no malgastar l’aigua i fer-ne un ús racional.

RENOVACIÓ PAVIMENT
PLAÇA CARRER BOQUETA

E

l paviment de la placeta del carrer boqueta amb el carrer mitjà
estava força desgastat pel pas dels
anys. Amb l’obra també es
va aprofitar per renovar tota
la xarxa d’aigües i de clavegueram d’aquest tram que
estava totalment obsoleta i
presentava dues fuites d’aigua que no es veien.
També s’ha renovat algun
tram de carrer com aquest
del carrer castell que estava
molt desgastat.
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D

urant l’any s’han anat fent
treballs de neteja i desbrossat zones on habitualment
hi surten herbes, com les zones del voltant del castell o el
riu en el qual s’hi fa un manteniment anual. També s’han fet
altres treballs de neteja com
ara la pedra de la zona dels armalets amb aigua a pressió.
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SANEJAMENT DEL RIU GORG, UNA NECESSITAT INAJORNABLE:

Riu

Després

Abans

Clavegueram

L

a llera del riu a la sortida del
nucli urbà acumulava tones
de residus i sediments tan de
la desembocadura de la claveguera com de vegetació diversa, un tram que mai abans
s’havia netejat. Aquests sediments, de tants anys, havien
fet pujar el nivell de la llera fins
a taponar la sortida de la claveguera, de tal manera que en
el cas de riuada o pluges abun-

dants hi haurien hagut molts
problemes: d’una banda d’evacuació de la claveguera i de
l’altra, l’aigua enlloc de tirar riu
avall hauria reculat cap al poble
perquè els residus i sediments
actuaven a mode de mur de
contenció. Calia doncs, fer una
actuació intensiva, no només
desbrossar els marges i la llera
de la vegetació existent, sinó
també buidar el riu d’aquests re-

Posem L’Albi bonic!

Recordem que
encara sou a temps
d’aprofitar la gratuïtat dels permisos d’obra per arreglar les façanes!
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sidus i sediments i deixar-lo tot
a nivell, de manera que en el cas
de riuada l’aigua no reculi sinó
que segueixi el seu curs avall.
Tan els residus com la vegetació
que s’havia apropiat del riu també provocaven un estancament
d’aigües residuals que propiciava la proliferació de mosques,
mosquits i insectes diversos a
més d’una situació d’infrasalubritat de la zona.
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REHABILITACIÓ ZONA CAMP DE FUTBOL
VELL AMB LA IMPLICACIÓ DELS JOVES

S

ovint tenim zones que s’hi donen poc valor o que simplement ens hem acostumat a veure-les sempre d’una
determinada manera. La zona del camp de futbol vell era
com un descampat que sovint servia per abocar residus
diversos i oferia una imatge de deixadesa i brutícia a l’entrada del poble. És per això que s’ha volgut netejar i dignificar aquest espai que pot servir com a zona de passeig
i d’esbarjo. Gràcies al projecte de brigada jove, els nois
i noies que van voler col·laborar van construir unes barbacoes que es poden fer servir durant tot l’any ja que
compleixen amb la normativa vigent i han sigut revisades
pels agents rurals.

D

NOVA ZONA INFANTIL

urant les vacances d’estiu es va aprofitar per millorar el
pati de l’escola ampliant la zona d’ombra amb nous arbres i mobiliari infantil. També s’ha tancat el raconet que hi
havia a la banda dreta de l’edifici perquè quedava una zona
sense visibilitat per als mestres mentre els nens eren al pati
i s’ha instal·lat un porter automàtic per tal de poder controlar els accessos i millorar la seguretat dels nens i nenes.

NOVES
SENYALITZACIONS

P

er tal de facilitar la mobilitat de les persones que
venen al poble i no el coneixen s’han instal·lat algunes senyals indicadores per
facilitar l’accés. Igualment
també s’han col·locat plaques amb els noms de carrers que els hi mancaven.
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L

UN ESTIU D’INCENDIS

es elevades temperatures, els vents secs, la manca
d’humitat i la sequera perseverant són condicions propícies per als incendis. Aquest darrer estiu en vam tenir
tres al nostre terme i en tots els casos ha sigut fonamental
l’avís i la col·laboració dels veïns en l’extinció dels focs.
Des d’aquí volem agrair aquesta ajuda a particulars que
han ajudat, ja sigui amb tractors i vehicles propis, com a
l’ADF de L’Albi.

A

Pont AVE

mb el pas del
temps el ferm del
tram del pont de l’AVE
de la carretera que va
cap a Vinaixa s’havia
desgastat i amb les
gelades hi va haver
alguna sortida de via
l’hivern passat. Per
aquest motiu es va
demanar a carreteres
de la Generalitat de
Catalunya que s’asfaltés de nou contra
les gelades aquest
tram i així es va fer
el passat més de novembre.

AJUSTAMENT DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES EL 2017
L’augment del servei de recollida i del
cànon d’escombraries havia provocat una
descompensació important entre allò que
l’Ajuntament recaptava dels veïns i el cost
real que l’Ajuntament havia de pagar.
Així doncs, el cost del servei el 2016 era
el següent:
Cost del servei de recollida: 36.374,22€
Cost del cànon de tractament de residus:
3.434,04€
Total costos 2016: 39.808,26€
D’altra banda, l’Ajuntament ingressava de la taxa que paguem tots els veïns:
32.496,20€
Això comportava un dèficit de 7.312,06€.
Ara, amb aquest augment de la taxa de l’any
passat la relació entre ingressos i despeses
per aquesta partida ha quedat compensada.

ARA FA UN ANY DE L’OBERTURA
DEL CENTRE DE SERVEIS

E

l centre ha anat evolucionant i consolidant
serveis. Fins a data d’avui diverses persones
han utilitzat el servei d’atenció a la gent gran ja
sigui de manera permanent o temporal segons la
necessitat individual. Altres utilitzen diàriament
o de manera esporàdica el servei de menjador,
demanen que se’ls renti la roba o bé utilitzen
les dutxes adaptades. A banda d’aquests serveis diaris, al centre
hi acudeixen diverses persones ja sigui
als diversos serveis
de podologia, fisioteràpia i osteopatia, a
la perruqueria o als
diversos cursos i tallers.
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ENSENYAMENT

SANITAT

LLAR D’INFANTS

L’INFERMERA DE L’ALBI

P

er la tasca que
estic fent en el
dia a dia a la vostra
població,
mágradaria presentar-me, tot
i que ja sé que per a
molts de vosaltres no
sóc una estranya: em
dic Sílvia, visc a Les
Borges Blanques, i sóc
infermera des de l’any 2002, professió que
m’apassiona. He treballat en diferents àmbits des de residències d’avui a serveis hospitalaris, passant pel món de l’Atenció Primària. Quan em van oferir ser la infermera
del vostre poble em vaig alegrar molt, tinc
un sentiment especial per aquestes conrades on ja havia treballat fa set anys i el fet
de ser de Les Garrigues fa que aquest sentiment sigui més viu. Només voldria agrair-vos la rebuda que he tingut i desitjo que
jo també pugui oferir-vos el que espereu
de mi. Per acabar us vull donar uns breus
consells per a una maduresa saludable i
per mantenir en forma les nostres capacitats, emocions, relacions i el nostre cos:
— Practicar activitat física diàriament. Mantenir-nos actius ajuda a viure cada dia.
— Beure força aigua, menjar poc i variat,
amb productes de temporada. El sobrepès no ens ajuda a viure millor.
— Cuidar de la nostra salut i descansar les
hores que ens calgui.
— Divertir-nos i evitar la soledat. Informar-nos de què passa al nostre voltant,
estudiar o llegir ens ajuda a estar al
dia, aprendre coses noves perquè mai
se sap tot.
— És molt important deixar el tabac i l’alcohol o añtres substàncies d’abús.
Una salutació,
Sílvia Sánchez Domènech

T

E

l Departament d’Ensenyament va posar en marxa
un pla d’integració de les llars d’infants a l’escola
per tal d’ajudar els municipis petits a poder fer front als
costos de la llar d’infants. Aquest és el segon curs que
l’Albi es va adherir al pla i la Montse Mandaña, mestra de
la llar d’infants, ens explica l’experiència:
Com funciona la llar amb el nou pla? Els infants
de la llar continuen tenint el seu espai propi i, a més,
participen en diferents activitats de l’escola. S’ha ampliat
l’oferta educativa i ha millorat la integració amb la resta
de nens de l’escola. Tenim la sort de poder gaudir dels
mestres especialistes en música, anglès i educació física,
i de poder compartir i fer ús de diferents espais i materials de l’escola. A més, participem en les diferents festes
i festivals: Castanyada, Festival de Nadal, Dia de la Pau,
Carnestoltes, Sant Jordi...
Quins avantatges en destacaries? En primer lloc,
que la fase d’integració dels nens de la llar a P3 resulta
molt més fàcil, ja que coneixen els companys, els espais,
els mestres... el canvi no és tan gran i s’adapten més fàcilment. La relació entre els alumnes de diferents edats
és enriquidora per a tots, grans i petits. I, en segon lloc,
el valor afegit que dóna l’ampliació de l’oferta formativa
amb la introducció de la música, l’anglès i l’educació física.
Així doncs, en conclusió... Crec que ens podem
sentir orgullosos de la llar d’infants de L’Albi i de la qualitat del servei que dóna. Espero que tots puguem seguir
gaudint durant molts anys més d’aquest servei que disposem des del curs 2001/02 i que durant aquest temps
hi han passat més de 130 nens i nenes del nostre poble i
dels pobles veïns.

PLA URBANÍSTIC

al com se us va informar es van iniciar els
treballs de recollida d’informació de la situació dels veïns i de les millores que demanaven
en el cas que se sentissin afectats pel POUM
vigent. Per aquest motiu es va convocar els veïns i es va anar parlant, cas per cas, per saber
quina era la seva situació i què demanaven al

respecte. A partir d’aquesta informació els tècnics municipals elaboraran una proposta que es
transmetrà al departament d’Urbanisme de la
Generalitat per tal que l’avaluïn i acceptin, o no,
els canvis proposats. L’Ajuntament només proposarà a Urbanisme aquells canvis o modificacions que els veïns hagin demanat.
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TIRADA DE BITLLES JOVE

SARDANES

CONCERT LA COSTA BRAVA

FIRA

TALLER DE CIRC

TRES TOMBS

FIRALBI

FESTA MAJOR

FESTA DE L’OCTOGENARI
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