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Anna Feliu Moragues
Alcaldessa

AJUNTAMENT
DE L’ALBI

envolguts veïns i veïnes, 
Com cada any us fem arribar 

un resum de les tasques que s’han 
dut a terme fi ns al moment, expo-
sades el passat 22 de desembre 
a la sessió anual en la que l’equip 
de govern explica les actuacions 
que s’han dut a terme, l’estat de 
comptes i les previsions d’actuaci-
ons per l’any següent. 

Com bé sabeu aquest any 
2019 al mes de maig hi haurà 
unes noves eleccions municipals, 
per la qual cosa l’actual equip de 
govern encara ja la recta fi nal 
d’aquests quatre anys a l’Ajun-
tament de L’Albi. Per part nostra 
dir-vos que ha sigut tot un plaer 
i un gran honor haver pogut ser-
vir el nostre poble. Com en tot hi 
ha hagut moments de difi cultats i 
problemes que hem hagut de re-
soldre, però sempre hem encarat 
aquests moments com un repte 
que ens ha motivat per tirar en-
davant encara amb més ganes. 
I també, és clar, molts moments 
bons, moments entranyables que 

t’omplen i que et fan sentir que la 
feina  val la pena. 

Personalment dir-vos que du-
rant aquests prop de quatre anys 
he tingut l’oportunitat de conèixer 
persones que altrament potser no 
hauria tingut l’ocasió de fer-ho, 
persones que m’han ajudat molt 
en el dia a dia, amb qui hem com-
partit moltes estones de feina, il-
lusions, idees, projectes,... A tots 
vosaltres us vull donar unes senti-
des i merescudes gràcies!

Gràcies a tots els companys 
de feina de l’Ajuntament, gràcies 
per ser-hi sempre, gràcies per fer 
la feina amb un somriure, sense 
mirar el rellotge, amb  generosi-
tat i esperit de servei, fent la feina 
amb ganes. Gràcies per tot el que 
m’heu ensenyat, per fer-ho tot 
tan fàcil i agradable. L’Ajuntament 
té un bon personal i n’hem d’es-
tar contents. És un plaer poder 
comptar amb vosaltres i treballar 
plegats cada dia!

Gràcies a tots els professionals 
que heu treballat en les diver-
ses obres que s’han dut a terme 
aquests anys, gràcies per vindre 
ràpidament sempre quan se us ha 
necessitat, gràcies per resoldre els 
problemes intentant que els veïns 
es veiessin afectats el mínim pos-
sible, gràcies per la feina ben feta 
amb aquest valor afegit que no-
més la gent del poble hi pot posar. 

Gràcies a tots els que m’heu 
aturat pel carrer o m’heu vingut 
a veure per mostrar les vostres 
inquietuds i idees, això demostra 
que tots ens estimem L’Albi i vo-
lem el millor pel nostre poble.

Gràcies a totes les persones 
que heu fet possible organitzar les 
festes, que heu ajudat a servir els 
dinars i sopars populars, pendents 
i preocupats per tal que tot sortís 
bé i que sempre hi sou per donar 
un cop de mà, sempre disposats. 
I, com no pot ser d’altra manera, 

gràcies a tots els que participeu 
de les festes, dels actes i de les 
celebracions, gràcies pel vostre 
recolzament.

Gràcies als que heu col·laborat 
organitzant els diversos actes que 
hem pogut fer aquests anys, grà-
cies pel vostre temps, les vostres 
idees, les vostres ganes i il·lusió.

Gràcies a tots els que heu de-
dicat temps a millorar espais del 
nostre entorn, a tots els que quan 
heu vist el carrer brut l’heu es-
combrat, als que heu tingut cura 
dels espais comuns, als que us 
heu ajupit per recollir un paper, 
als que heu regat les fl ors, als que 
us heu preocupat que el poble faci 
goig. Gràcies per la vostra estima 
cap al poble, cada petit gest és 
important.

Gràcies a tots els que tan a tí-
tol personal com a través de les 
diverses associacions heu realitzat 
activitats per dinamitzar la vida de 
la gent del nostre poble. Gràcies 
per la vostra dedicació, voluntat i 
voluntariat.

Gràcies a tots els que quan 
aneu arreu parleu de L’Albi com 
del millor poble del món, als que 
doneu a conèixer el nostre patri-
moni amb passió, als que feu pro-
ductes de qualitat amb el segell 
de L’Albi, als que porteu L’Albi al 
cor allà on aneu.

Gràcies a la família per la com-
prensió, la paciència i per ser-hi 
sempre.

Moltes gràcies a tots, perquè 
sempre hi sou! Res no hauria es-
tat possible sense la vostra ajuda. 

Continuem treballant amb 
passió cada dia i fent tot el pos-
sible per fer allò que pensem és 
millor per L’Albi. Seguim!

● ● ●
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RENOVACIÓ DELS LAVABOS DEL CASAL
Els lavabos del Casal que tenen un ús molt freqüentat neces-

sitaven una renovació ja que estaven molt deteriorats pel pas del 
temps. L’obra ha tingut una subvenció de la Diputació de Lleida.

Durant el passat any 2018 s’han dut a terme diverses actuacions encarades a 
renovar i millorar punts que estaven malmesos pel pas del temps, a projectar nous 
vials per tal de dotar el municipi de nous accessos i a renovar maquinària dels serveis 
municipals que pel seu deteriorament no podia seguir funcionant. En aquests sentit 
s’han realitzat les següents obres, millores i renovacions:

NOU CAMÍ D’ACCÉS 
A LA RABAL

Gràcies a aquest nou camí 
s’ha obert una via ràpida per 
accedir a la zona de la Ra-
val. En aquest sentit és molt 
d’agrair la bona predisposició 
dels veïns i veïnes que han 
facilitat el pas del vial per les 
seves terres. Per tal de millo-
rar el pas s’ha fet un reg as-
fàltic. L’obra té una subven-
ció de la Diputació de Lleida.

CAMP DE FUTBOL
D’acord amb la junta del club de futbol s’han dut a terme 

diverses actuacions, tant gràcies a la participació dels membres 
de la junta pintant i millorant parts del camp com ara el mur 
interior o el marcador, com la renovació de la valla parapilotes i 
d’un tram de la valla perimetral, ambdues rovellades i molt de-
teriorades. Des dels serveis municipals també s’ha pintat la valla 
perimetral per tal de protegir-la de l’òxid. L’obra ha tingut una 
subvenció de la Diputació de Lleida.

Obres i millores

Núm. 4 - març 2019
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DESBROSSADA
DEL RIU

Com cada any s’ha fet una 
neteja de la llera del riu al seu 
pas pel poble desbrossant tota 
la vegetació.

RENOVACIONS
TRAM BAIX DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA

La renovació d’aquest tram que presentava unes voreres mal-
meses, esquerdades i perilloses per als vianants ha permès fer 
un carrer més accessible per als vianants i per a les persones 
amb mobilitat reduïda alhora que s’ha mantingut el tipus de ferm 
central amb els llambordins originals com a porta d’entrada al 
casc antic del municipi. L’obra ha tingut una subvenció de la Di-
putació de Lleida.

RENOVACIÓ DE 
MAQUINÀRIA

Alguns aparells havien que-
dat obsolets i presentaven 
múltiples avaries amb la qual 
cosa calia gastar diners en re-
paracions que no solucionaven 
el problema. En aquest sentit 
ha calgut comprar un toro nou, 
canviar el radiador de l’escom-
bradora i comprar una màqui-
na de tallar la gespa nova.

MODIFICIONS DEL 
POUM

Les modificacions proposa-
des pels veïns van ser incloses 
en el document que ja va ser 
aprovat inicialment  per unani-
mitat pel Ple de l’Ajuntament i 
ara segueix el seu curs per ser 
aprovat definitivament. 

PERLLONGAMENT CARRER FRANCESC MACIÀ I CASTELL, CARA OEST

Butlletí municipal
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REPARACIONS DE FUITES I ALTRES
Com bé sabeu una part important de la xarxa d’aigües i de 

clavegueram és vella i de tant en quant hi ha fuites que cal re-
parar, clots de carrers o camins que  cal tapar, murs que s’han 
de refer, etc. En definitiva, anar fent tasques de manteniment i 
de sanejament. En aquest sentit s’han fet diverses actuacions i 
reparacions de fuites, s’ha perxejat el camí de les dones i el que 
va al circuit, s’ha repassat el mur del carrer castell que es podia 
desprendre, s’ha fet una rampa del pavelló al bar casal per tal de 
fer-lo accessible, s’han canviat pedres de la roca del Bernat que 
estaven escantonades, entre altres petites coses que s’han anat 
arreglant i moltes d’altres que encara queden.

CAMÍ DELS COLLS
Aquest passat any 2018 es 

van comprar els terrenys ne-
cessaris per obrir un nou camí 
que travessarà el riu i obrirà un 
pas nou per tal que la maqui-
nària pesada i els camions que 
vagin cap a les granges no ha-
gin de passar pel portal evitant 
així un trànsit perillós de ve-
hicles que porten molt de pes 
i males olors de camions que 
transportin bestiar ja sigui viu 
o mort. Per fer possible aquest 

CAMINS
Seguim amb les reparacions 

de camins. Continuem invertint 
molts diners cada any per tal de 
millorar l’estat dels camins del 
terme, poc a poc es va millo-
rant però la situació inicial dels 
camins era força deficient  i no 

nou camí també ens cal agrair 
la col·laboració i bona predis-
posició dels veïns i veïnes que 
no van dubtar en facilitar els 

tràmits necessaris. Aquesta 
obra té una subvenció de la Di-
putació de Lleida.

AVANÇAMENT DEL CALENDARI DE CONSTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA MUNICIPAL
Gràcies a l’ACA i a través del Consell Comarcal, L’Albi podrà avançar el termini de construc-

ció de la depuradora municipal que inicialment estava prevista pel termini 2022-2026 per al 
període 2016-2021

es podia arreglar de cop, tenim 
molts quilòmetres, molt trànsit 
i unes pluges que han fet molt 
de mal. Amb tot, hem arreglat 
entre altres trams del camí al 
riu de Set, coma cabrins, ca-
mins del Pla, guàrdies, juliols, 
deveses, la coma, reguers, 
camí de les carretes, camí dels 

juliols fins les serres, camí de 
Borges, camí de l’ermita cap 
als pruners, plans i camí paral-
lel a l’AVE, accés pintures de la 
balma dels punts, entre altres. 
Aquestes reparacions han tin-
gut subvencions tant de la Ge-
neralitat de Catalunya com de 
la Diputació de Lleida.

Núm. 4 - març 2019
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Reparacions i millores 
en edificis municipals

APARCAMENT D’US
PER A MINUSVÀLIDS

PAVELLÓ
S’ha solucionat el 

problema dels vestu-
aris del pavelló de les 
recurrents inundacions 
que pateixen de sota de 
l’escenari, perquè des 
de fa molts anys s’inun-
da quan plou molt i bai-
xen les clavegueres molt 
plenes com va passar la 
darrera festa major de 
maig. 

CANVI D’ENLLUMENAT AL PAVELLÓ
L’enllumenat del pavelló s’ha canviat a llum 

Led que a més de fer una llum blanca redueix el 
consum a la meitat.

AJUNTAMENT
S’ha pintat la sala de plens, la sala de la 

planta baixa on hi havia la biblioteca i s’aniran 
arreglant les goteres. 

BAR CASAL
Impermeabilització la terrassa del sostre del 

bar Casal fi ns al local de la gent gran

ESCOLA 
S’ha sanejat el mur de la façana principal de 

l’escola que en no tenir tapa murs s’hi fi ltrava 
l’aigua de la pluja i estava tot l’arrebossat bufat. 

En quant a l’escola també mencionar els 
continuats problemes que dóna la caldera de bi-
omassa, fums i avaries molt sovintejades que 
ens obliguen a pagar moltes reparacions i oca-
sionen molèsties a la comunitat escolar.

Butlletí municipal
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LLUMS DE NADAL
Gràcies al Pepe Tarrats aquest any hem tin-

gut tots els caragols de l’enllumenat de les fes-
tes de Nadal renovats amb llums led i uns llums 
nous que han il·luminat el carrer Unió. Moltes 
hores de treball i de dedicació totalment altruis-
ta que volem destacar i agrair públicament. 

Economia

CONSULTORI MÈDIC
També s’han dut a terme millores al consul-

tori mèdic, inaugurat el 1993, perquè creiem 
que cal que sigui un punt que es vegi net i que 
els usuaris s’hi sentin còmodes, renovació sub-
vencionada per la Diputació de Lleida.

LOCAL DELS JOVES
Gràcies als nois i noies 

i amb l’ajuda d’un moni-
tor, es va endreçar el local 
dels joves, es va repintar i 
es va condicionar per po-
der-lo fer servir.

Com cada any durant les festes de Nadal es fa una presentació de la memòria d’actuacions 
realitzades durant l’exercici en curs i s’explica la situació econòmica. El resum és que l’Ajuntament 
no té cap problema econòmic i que disposa de fons sufi cients per pagar tant les despeses corrents 
com les diverses obres i millores que es van realitzant. 

En ser l’últim exercici complert de l’actual equip de govern, s’ha encarregat una auditoria i un 
estat de comptes per tal de donar transparència a la gestió econòmica de l’Ajuntament. Quan es-
tigui disponible el posarem al vostre coneixement. 

FIBRA 
ÒPTICA

La Conselleria 
de Polítiques Digi-

tals de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Lleida invertiran 
70M€ a la demarcació de Lleida per 
tal d’extendre la fi bra òptica arreu 
del territori. Segons la calendaritza-
ció prevista, a L’Albi li correspon la 
fase compresa entre fi nals d’aquest 
any i mitjans de l’any vinent.

L’ALBI SEGUR
Mantenir les parcel·les netes de 

males herbes evita risc d’incendis i 
que s’hi concentrin deixalles. Si tens 
un solar al casc urbà, mantenir-lo net 
ens ajuda a tots a tenir un poble amb 
millors condicions.

Evitem riscs, si teniu un hort o un 
solar on hi hagi un pou, tapeu-lo  i tan-
queu-lo adequadament per tal d’evitar 
que ningú hi pugui accedir i prendre 
mal.

Consultori abans

Consultori actual

Núm. 4 - març 2019
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LA DONA
Des de la regidoria de la dona s’han promogut 

actes i xerrades de conscienciació contra la violència 
de gènere. 

VITRINES 
A petició de l’associació de 

Belles Arts es van col·locar 
unes vitrines a la presó del 
castell per tal de poder-hi ex-
posar materials diversos d’in-
terès cultural i històric i una 
altra vitrina a la planta baixa 
de l’ajuntament per exposar-hi 
la maquinària del rellotge del 
campanar. Les vitrines tenen 
una subvenció de l’IEI.

BIBLIOTECA
També gràcies a una subven-

ció de l’IEI s’ha pogut comprar 60 
llibres nous, tant per adults com, 
adolescents i per als nens i ne-
nes, els nous títols estaran dispo-
nibles a la biblioteca del Centre. 
A banda, recordeu que el biblio-
bús ve regularment i podeu anar-
hi sempre que ho desitgeu. 

Cultura

Que el poble faci goig depèn de tots nos-
altres. Utilitzem les papereres i mantin-

guem els carrers nets. Amb la col·laboració 
i bona voluntat de tots aconseguirem tenir 
un poble més bonic i net. 

Butlletí municipal
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ASSOCIACIONS
Cal felicitar d’una banda 

l’associació de Belles Arts per 
haver reprès l’activitat cultu-
ral i de l’altra al Club de Pati-
natge per haver-se formalitzat 
de nou, ambdues associacions 
han realitzat diverses activitats 
i actuacions al municipi que 
han tingut molt bona acollida. 
Un agraïment també a la resta 

d’associacions que com sem-
pre col·laboren i aporten una 
riquesa al municipi que d’altra 

manera no seria possible fer. 
En aquest sentit una felicita-
ció molt especial per a la Co-

ral Parroquial que aquest any 
celebra el seu 25è aniversari. 
Enhorabona a tots i totes!

FESTA MAJOR 2018

Núm. 4 - març 2019
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— Certamen AlbiArt, amb exposicions de 
pintura, manualitats i relats

— Exposició de patchwork i punt de creu
— Exposició de records del passat, de Pere 

Cunillera 
— Exposició d’aquarel·les, de Carme Vives
— Presentació del conte El Caragol Bover, 

escrit per Maria Pilar Cunillera i il·lustrat per Pili 
Bravo

— Presentació del llibre Quan tot això passi, 
d’Anna Rufi é

— Xerrada sobre els campanars, de Josep 
Gallofré

— Xerrada Hi ha motius per a l’esperança, de 
Sor Lucía Caram

— Xerrada sobre els secrets de la pastisseria, 
del pastisser del Pa de pessic d’Arbeca

— Xerrades sobre la Salut, a càrrec de la far-
màcia de L’Albi

— Converses sobre la religió, amb Mossèn 
Borja

— Taller per descobrir l’arbre genealògic, 
amb Ramon Miró

— Bingo i xocolatada, al centre cada mes
— Conferència-concert Músics de Lleida, al 

castell
— Taller etnobotànic, del Parc de les Olors
— Tast de mel i de tapes elaborades amb 

mel, mel Beehappy i restaurant el Castell de la 
Floresta

— Tast de cervesa artesana la Vella Carava-
na acompanyat de música en directe de nens i 
nenes que van a l’escola de música

— Tast de vins, bodegues Visendra
— Caminada i bany nocturn, amb Ramon 

Miró
— Música clàssica a la plaça, amb Ponent 

Brass
— Recorregut nocturn per conèixer les histò-

ries del castell, amb Ramon Miró
— Torneig de futbol sala
— Curs de sardanes
— Aquagym
— Tirada de bitlles jove
— Parc aquàtic
— Carnestoltes

CAMINADES

Cal agrair moltíssim la implicació, la generositat, la participació i col·laboració de les 
persones que cada any ajuden a fer que tinguem moltes i variades activitats, molta fei-
na però compensa veure que la gent en gaudeix. De ben segur aquí no hi són totes, però 
si una bona mostra de diverses coses que hem fet aquest any:

Actes
i activitats diverses

Butlletí municipal
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XERRADESTALLERS

VISITA DE SOR LUCÍA CARAM

— FirAlbi 
— Exposició de vespes i motos clàssiques
— 3 TOMBS
— Esmorzar i dinar de fi ra
— Festa homenatge a la Gent Gran i als oc-

togenaris
— Festa major de maig, màgia, ball, con-

certs...
— Festa major d’agost, sopar de germanor, 

pregó a càrrec de Ramon Miró, balls, concerts, 
la Selvatana, passa carrers amb els Mcquenzi-

Acte a favor de la lluita contra la 
malaltia de la ELA

es, festa holly, nits joves...etc
— Concert d’octubre
— Infl ables i activitats per als nens i nenes
— Circ
— La Marató
— Acte a favor de la lluita contra la malaltia 

de la ELA
— Mulla’t per l’esclerosi múltiple
— Commemoració del 20è aniversari del pa-

trimoni d’art rupestre, amb Ramon Miró

ALBIART

Núm. 4 - març 2019
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SARDANES TRES TOMBS

Gràcies al centre L’Albi disposa avui de serveis que fa dos anys no tenia:

● Servei d’atenció a la gent gran, que avui compta amb 5 usuaris diaris
● Servei de menjador
● Servei de fi sioterapeuta i osteòpata
● Servei de podologia
● Servei de bugaderia
● Servei de dietètica i nutrició
● Servei de perruqueria i estètica
● Servei de dutxes i higiene adaptada
● Tallers i activitats lúdiques
Etc.

CENTRE DE SERVEIS

FIRALBI

FESTA DE LA VELLESA

Butlletí municipal


