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 envolguts veïns i veïnes, 
Ens plau fer-vos arribar un 

resum de les actuacions fetes 
aquest any que deixem enrere 
i també fer-vos sabedors dels 
projectes previstos per aquest 
2021. Com bé sabeu el passat 
2019 no va ser recollit en cap 
butlletí municipal, perquè vam 
centrar els esforços en la recu-
peració dels aiguats, que va re-
querir molta dedicació, tot i que 
sí que es va fer la reunió anu-
al per donar explicacions, que 
aquest any 2020 no hem fet per 
les restriccions de salut.

Sortíem doncs, d’un octubre 
de 2019 que ens va afectar com 
mai ho havia fet cap inclemència 
meteorològica, al gener va tor-
nar a ploure amb força amb el 
temporal Glòria, que també ens 
va afectar, sobretot en l’estat 
dels camins del terme que ja es-
taven molt anegats dels aiguats 
del Dana, però res en compara-
ció amb aquest.
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Alcaldessa
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Tot seguit, al març passat 
ens va trastornar la vida a tots 
la pandèmia que arrosseguem 
encara un any després i no se’n 
sap el final. Comencem aquest 
2021 amb un altre temporal, 
aquest cop de neu, la Filomena, 
que ens ha deixat unes olive-
res molt malmeses i uns danys 
a posteriori que tardarem a re-
fer-nos-en. En Fi, vivim doncs, 
moments molt complexos, plens 
d’incerteses i de dificultats que 
ens posen a prova tant a nivell 
personal com social.

Parlant amb alguns de vos-
altres m’heu transmès la vostra 
tristesa, les pors i preocupació 
per la situació actual. I és nor-
mal que sigui així, perquè se’ns 
ha capgirat tot el nostre mo-
dus vivendi. Hem hagut d’allu-
nyar-nos de les persones que 
estimem, sense abraçades ni 
petons, la solitud s’ha apoderat 
sobretot d’aquells que viviu sols 
i dels que pels confinaments no 
heu pogut rebre les visites de-
sitjades.

Estem tristos per la pèrdua 
de tantes vides humanes que 
s’ha endut el virus, en especial 
per als que també ho heu viscut 
de prop aquí a L’Albi. 

Sens dubte estem davant 
d’una crisi no tant sols sanitària, 
sinó una crisi humana, econòmi-
ca i social, amb diverses perso-
nes que ho passen molt mala-
ment perquè confiaven del seu 
treball per a viure i ara tenen 
grans dificultats per encarar les 
perspectives de futur. Ens preo-
cupa doncs, la salut de tots nos-
altres com a poble, com a veïns i 
veïnes, i les dificultats en les que 
us trobeu. Sabem que no podem 

pas resoldre els problemes de 
tothom, però si creieu que po-
dem ajudar-vos no dubteu a dir-
nos-ho.

Fet l’anàlisi de la situació ac-
tual, no gaire engrescador, ja 
es veu, voldria fer una crida a 
la perseverança i a la resiliència. 
L’actitud com afrontem les coses 
és del tot vital per sortir-nos-en. 
No podem ensopir-nos, ni caure 
en la desgana, ans el contrari cal 
lluitar cada dia, generar optimis-
me, posar-hi ganes i voluntat. 
De ben segur trobarem l’escalf 
que necessitem en les persones 
més properes que també passen 
per aquesta situació.

Per a nosaltres com a Ajun-
tament també han sigut, i són, 
uns temps difícils, però les ga-
nes i la força que ens transme-
teu ens han ajudat enormement 
a poder superar totes aquestes 
adversitats, continuar gestio-
nant el dia a dia i encarar l’any 
amb nous reptes i projectes per 
fer de L’Albi un poble millor. Sen-
se vosaltres moltes de les coses 
no es podrien dur a terme o no 
tindrien sentit. 

Tenim ganes de poder re-
cuperar les festes populars, els 
partits de futbol, les trobades de 
germanor, festes que tants de 
vosaltres disfrutaveu i vivíeu pel 
poble. Esperem amb il·lusió i la 
força necessària que ben aviat 
ens puguem retrobar lliurement 
pels carrers de la nostra vila 
i  poder fer una vida que s’as-
sembli al màxim a la nostra vida 
normal.

Moltes gràcies per ser-hi 
sempre! L’Albi, sempre enda-
vant!

Butlletí municipal
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Aigüats DANA,
22 d’octubre de 2019

Com tots sabem, els aiguats 
de l’octubre de l’any passat 

van deixar una zona del nostre po-
ble desolada, un paisatge dantesc 
i una tristesa enorme als nostres 
cors. Però la solidaritat hi va ser. 
Vàreu ser tantes les persones que 
ho vau deixar tot per ajudar... mai 
no ens cansarem de donar-vos les 
gràcies per tot. 

Des de l’Ajuntament es va pri-
oritzar l’atenció directa a les per-
sones, a ajudar tothom a netejar 
i desfer-se dels trastos malmesos, 
a gestionar l’avituallament per po-
der treballar sense perdre temps, 
a gestionar els residus, a treure el 
fang de cases i carrers, etc.  

Ara, un any després, podem 
parlar de xifres d’una manera més 
acurada i fer-vos sabedors dels 
ingressos i despeses que es van 
efectuar durant els primers dies i 
setmanes després dels aiguats:

Despeses d’urgència 
per restablir els serveis

El caos al que ens van sotme-
tre els aiguats van necessitar de 
diverses actuacions d’urgència 
que van pujar la quantitat de 
251.565€, els quals es van assumir 
des de les arques municipals a l’es-
pera de rebre ajuts extraordinaris. 
Algunes d’aquestes despeses són, 
entre altres:

• Reparació ascensor ajuntament: 
3.096€

• Retirada i cànon gestió escombra-
ries i residus diversos dels habi-
tatges i carrers: 22.385€

• Neteja planta baixa ajuntament: 
771,38€

• Reparació danys calefacció Ajun-
tament: 4.036,56€

• Neteja de carrers empresa amb 
aigua pressió: 2.428,60€

• Treballs inspecció de clavegue-
rams: 2.909,50€

• Reparació equip de so: 1.110,78€

Núm. 5 - març 2021



— 4 —

• Treballs rehabilitació font quadrada: 2.700€
• Bomba i generador per buidar pantà per fer valo-

ració de danys: 5.694€
• Reparacions d’urgència de camins per poder-hi 

transitar: 60.729€
• Treballs diversos de neteja i desbrossament: 

16.070€
• Treballs i barana nova al costat del riu: 12.693€
• Treballs i material reparació piscines, depuradora, 

etc.: 30.014€
• Pista de pàdel, substitució de la gespa artificial: 

6.413€
• Neteja i reconstrucció de murs: 6.341€
• Redaccions d’informes tècnics i memòries de 

danys: 18.352€
• Reconstrucció caseta pou portal i material infor-

màtic: 12.310€
• ...

Després dels aiguats del temporal DANA l’equip 
de govern de l’Ajuntament de l’Albi va encarregar 
diversos informes a tècnics especialistes per tal de 
determinar els danys ocasionats en les àrees d’influ-
ència municipal. 

Entre aquestes àrees hi ha el pantà que es va 
construir a tocar de la carretera de L’Albi cap al mu-
nicipi veí de El Vilosell. Essent aquesta una infraes-
tructura greument afectada pel desbordament oca-
sionat per la riuada, es va encarregar un informe a 
l’Agència Catalana de L’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya per tal que els tècnics especialistes en 
pantà de l’Agència avaluessin l’estat de la presa.

Així doncs a data 28 de novembre de 2019 els 
tècnics d’inspecció de l’ACA i de gestió d’embassa-
ments van fer una visita sobre el terreny i van fer un 
informe amb diverses conclusions i consideracions:
1. “Durant la visita es va poder comprovar que el 

sobreeixidor existent no va poder alliberar totes 
les aigües que hi arribaven procedents del terme 
municipal del Vilosell. Les aigües van passar per 
damunt de la presa i van erosionar i desmuntar el 
talús exterior de la presa.”

2. “Respecte la seguretat de la presa, d’una banda, 
actualment hi ha una gran incertesa sobre l’estat 
i l’estabilitat d’aquesta.”

3. “Es van observar erosions profundes a la zona 
del sobreeixidor i el descarnat del parament d’ai-
gua avall i peu de la presa, però es desconeix els 
danys interns que pateix la presa.”

4. “s’observa que s’ha trencat el desguàs de fons i la 
caseta de regulació.” 

5. “la presa (i embassament) no serveixen per lami-
nar avingudes del riu dels Gorgs, com ha quedat 
demostrat en aquest últim episodi d’octubre de 
2019.”
Tenint en compte aquests preceptes, els tècnics 

fan un seguit de recomanacions sobre el futur de 
l’embassament:

“La rehabilitació no té sentit donat la nul·la o es-
cassa utilitat de l’embassament i l’alt cost de restitu-
ció i manteniment necessari per a complir la norma-
tiva de seguretat.”

“La demolició de l’embassament seria la millor i 
definitiva mesura de seguretat per eliminar els po-
tencials riscos.”

De moment hem rebut els següents ingres-
sos:

16.904,55€ dels vostres donatius
91.959,89€ del consorci d’assegurances
En resum:
Despeses totals executades fins ara: 251.565,58€
Ingressos totals fins ara (donatius i consorci d’as-

segurances): 108.863€
Part que ha assumit directament l’ajuntament: 

142.702€

El futur del pantà de la carretera cap al Vilosell

Butlletí municipal
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Destrosses en camins pels aiguats
• Les valoracions dels tècnics dels danys ocasionats 

pel temporal a la xarxa de camins municipal va ser 
de 230.946€. 

• L’Ajuntament va destinar un total de 88.573€ en 
reparacions essencials entre el temporal DANA 
(temporal octubre) i GLÒRIA (temporal del febrer), 
dels quals la diputació de Lleida preveu destinar-hi 
40.605€.
Sabem que l’estat dels camins no és del tot bo, 

hi ha diverses zones que estan malament. Només cal 
veure que si la valoració del danys era de 230.946€ i 
només s’hi han pogut destinar un total de 88.573€ a 
arreglar-los, queda pendent una inversió de 142.373€ 
que l’ajuntament no pot assumir i que, per tant, reper-
cuteix directament en l’estat dels camins. Malgrat tot, 
confiem poder anar arreglant-los a poc a poc i agrair, 
en aquest sentit, a tots els veïns que fent-vos càrrec 
de la situació heu arreglat el vostre tram de camí, col-
laborant així perquè, entre tots, puguem tenir un ter-
me millor. Gràcies!

Cost aproximat total de les reparacions dels danys causats pels aiguats
Un cop fetes totes les actuacions pertinents, els aiguats del passat 22 d’octubre de 2019 hauran 

costat un total d’uns 600.000€.

Després dels aiguats l’oficina co-
marcal va demanar als ajuntaments 
si podíem ajudar-los en la recollida de 
danys als camps. A tal efecte es va fer 
una crida als afectats a presentar el full 
de declaració de danys, en el qual ca-
dascú va poder explicar quina mena de 
destrosses havia sofert a cada polígon 
i parcel·la i que es va lliurar a l’oficina 
comarcal. Aquest imprès de declaració 
de danys no era una petició per poder 
cobrar una eventual subvenció, tan sols 
era per posar en coneixement del de-
partament d’agricultura allò malmès i 
que es pogués preveure una quantitat 
per la subvenció. Finalment, la convo-
catòria de subvencions pública va sortir 
al mes de juliol i es va donar vuit dies 
per poder presentar-se. Des de l’ajun-
tament lamentem que des de l’oficina 
comarcal del departament d’Agricultura 
no se’ns informés ni a nosaltres com a 
ajuntament per tal de poder informar 
els afectats, ni tampoc directament 
als afectats que ja havien presentat la 
declaració de danys. En aquest sentit 
molts pagesos tant de l’Albi com d’al-
tres poblacions veïnes no van assaben-
tar-se de la convocatòria i per tant no 
van poder optar a cobrar cap indem-
nització, els que sí que ho van fer va 
ser a través de les informacions dels 
sindicats de pagesos. En aquest sentit, 
creiem que va faltar una comunicació 
oberta i transparent a tothom, un ter-
mini més llarg per poder presentar-se 
i que s’hauria hagut de poder fer amb 
paper i no només via digital, ja que 
molts pagesos no disposen de les ei-
nes per poder-ho fer. Des del Consell 
Comarcal es va demanar una reunió 
amb la direcció dels serveis territorials 
d’Agricultura a Lleida per manifestar les 
queixes rebudes dels diversos pobles 
però encara no s’ha tingut resposta.

AJUTS AIGUATS A L’AGRICULTURA
L’equip de govern de l’Ajuntament de L’Albi, seguint 

les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i ate-
nent que la presa no es pot reconstruir perquè no com-
pleix cap normativa, ha demanat una subvenció a l’ACA 
per poder assumir els costos de la demolició de la presa 
del pantà.

Actualment l’aigua del pantà no tenia cap ús per 
al consum, ja que l’aigua de boca prové de la manco-
munitat d’aigües de les Garrigues amb els tractaments 
corresponents per al consum humà. El camp de futbol 
es rega des de fa anys amb aigua de la xarxa de la 
mancomunitat d’aigües i, a més a més, les canonades 
que connectaven el pantà amb el poble van quedar ar-
rasades després dels aiguats.
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Obres realitzades el 2020

Plaça església
Gràcies a una subvenció del de-

partament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha po-
gut sanejar la xarxa d’aigua i cla-
vegueram, i transformar la plaça 
amb una pavimentació nova que 
incorpora una circumferència a la 
part central que simbolitza el reflex 
del rosetó de la façana i unes fran-
ges vermelles amb llums que donen 
accés a l’església i que simbolitzen 
una catifa per donar la benvinguda.

Humitats i 
campanar de 

l’església
Gràcies a una subven-

ció de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, es va decidir 
conjuntament amb la Par-
ròquia prioritzar unes ac-
tuacions per acabar amb 
les humitats que afectaven 
algunes zones de l’interi-
or de l’edifici de l’església 
i que podien acabar afec-
tant l’estructura, així com 
la renovació del cimbori i 
rejuntar les pedres del cap-
damunt del campanar. 

“La plaça s’ha deixat preparada per soterrar el cablejat aeri.”

Butlletí municipal
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PISCINES
Aquest estiu passat les pis-

cines van estrenar noves instal-
lacions a la sala de la depura-
dora. També es van ficar noves 
zones d’ombreig, així com un 
torn de control d’accés per poder 
complir amb la normativa vigent 
per la covid-19.

PAVELLÓ MUNICIPAL
Gràcies a una subvenció de la Diputació de Llei-

da es va poder renovar diversos espais del pave-
lló municipal, com ara els lavabos, dos vestuaris, 
l’acústica de l’escenari i es va repintar tota la sala 
del pavelló. També es van canviar les portes de la 
part posterior i es va fer una rampa d’accés per 
a persones amb dificultats de moviment. A més, 
la porta gran es va sectoritzar amb un una porta 
petita i una de gran que permet poder accedir per 
una o una altra segons les necessitats.
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DESPRÉS

ABANS

ESCOLA
L’Escola és un edifici emblemàtic per a qualsevol poble, no només per la importància de l’edifici en 

sí, sinó pel seu contingut, perquè és allà on els nostres nens i nenes aprendran bona part dels seus co-
neixements. És per això que creiem que cal anar invertint cada any per mantenir l’edifici en bon estat i 
fer que els nostres nens hi vagin ben a gust. Així doncs, amb les obres de millora d’aquest passat any 
2020, juntament amb les obres que es van fer el 2019, les aules de la primera planta han quedat to-
talment renovades. També es va canviar l’enllumenat a LED, que dóna més lluminositat. Continuarem 
invertint en la millora de l’escola. 

INSTITUT-ESCOLA
Després que l’AMPA decidís apostar per la inclusió de la ESO a l’escola de l’Albi, Ajuntament i AMPA 

ens vam reunir abans d’acabar el curs passat, amb el director dels serveis territorials d’Ensenyament 
a Lleida per tal d’exposar-li la voluntat acordada. En aquella trobada, se’ns va dir que el departament 
faria un estudi de viabilitat i que ens donaria els resultats abans de Nadal, però encara no l’hem rebut 
i no hem tingut resposta.

RIU
El riu va quedar molt brut i malmès en tot el 

seu trajecte, calia netejar-lo, treure tota la runa i 
tots els objectes que hi van anar a parar. Per fer-ho 
vam demanar ajuda a la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro que va dur a terme la neteja de bona 
part de tot el recorregut per la trama no urbana. 
Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua es 
va encarregar de la neteja del tram urbà. L’ACA 
també ha dut unes obres d’eixamplament de la 
llera del riu, donant més amplitud i abast a l’aigua, 
i un camí de servei paral·lel al riu, tot fent ús dels 
metres de servitud que tenen tant la Confedera-
ción, com l’Agència, per poder treballar-hi i fer-hi 
les operacions que considerin necessàries. Sabem 
que a alguns veïns us ha ocasionat algunes molès-
ties, però la llei de lleres obliga els propietaris de 
finques que toquen als rius a cedir aquest espai. 

Aquest camí paral·lel al riu servirà, també, per 
obrir una nova zona de passeig per l’àrea fluvial, 
que anirà de pont a pont.

Butlletí municipal
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PARC DE LA SOLIDARITAT
L’Ajuntament va comprar la granja situada a 

tocar del riu al passeig de Sant Cosme i hi farà una 
zona d’esbarjo per als nens i nenes i per a tothom 
que hi vulgui passar l’estona. Com que no podem 
oblidar que el Portal i la zona dels voltants van 
ser l’epicentre de la desgràcia dels aiguats i que 
gràcies a la solidaritat de tothom es va poder re-
construir la zona, volem dedicar aquest nou equi-
pament a la solidaritat dels nostres veïns i veïnes, 
allò que ens fa especials, l’ajuda i el suport entre 
els veïns d’un poble, la solidaritat entre nosaltres 
que va fer possible, per exemple, la recuperació 
de la col·lecció de colònies del Ramon que tanta 
estima li tenia. La compra i les obres de demolició 
han anat a càrrec de fons propis de l’ajuntament 
dels diners estalviats amb les festes del 2020.

Passeig sant Cosme 
i sant Damià

Gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Lleida, s’estan 
renovant  les voreres del pas-
seig. S’hi plantaran uns arbres 
que han estat aconsellats per 
la seva mida i característiques 
pels enginyers forestals, els 
Cercis siliquastrums, també 
anomenats arbres de l’amor. La 
part central del passeig es farà 
properament amb una altra 
subvenció.

“El carrer s’ha deixat preparat per soterrar el cablejat aeri”.
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EL TERCER PONT
A finals de l’any passat es van començar les 

obres per a la construcció del tercer pont al camí 
dels Colls, es pretén així acabar amb el trànsit 
pesat que va cap a les granges per l’interior del 
casc urbà i traslladar-lo cap aquest camí. L’obra 
no s’havia pogut començar abans perquè s’estava 
a l’espera de la validació del projecte per part de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. A l’obra 
també s’hi destinen diners estalviats de les festes 
2020.

Enllumenat públic de la Raval
Seguint amb les millores de l’enllumenat, es 

va canviar la xarxa de llums a LED a la zona de 
la Raval. Aquestes millores també es van dur a 
terme gràcies als diners estalviats de les festes 
del 2020. Continuarem adequant noves zones del 
poble a LED.

DINERS DE FESTES
Com bé sabeu aquest any 2020 hem po-

gut utilitzar pràcticament tota la partida de 
festes per a altres temes. Així doncs, els 
diners de les festes s’han pogut destinar a 
la compra i enderroc de granja del passeig 
sant Cosme i condicionament de l’espai, a 
les llums LED de la zona de la Raval, al tercer 
pont que s’obrirà aviat.

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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Inversions previstes 
per aquest any

Gràcies al Pla Únic d’Obres del departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, L’Albi rebrà un total de 370.000€. 
Els projectes s’havien de presentar per concurrència competitiva i 
s’havien de destinar a unes àrees en concret per tal de poder asso-
lir la puntuació necessària per poder guanyar el concurs. Les obres 
del PUOSC es destinaran a millorar els carrers del casc antic on hi 
ha la majoria de serveis, donant així continuïtat a la renovació del 
tram de l’Avinguda Catalunya. Així doncs, les obres de millora se-
ran la plaça del doctor Amorós, el carrer Unió, que enllaçarà amb la 
plaça de l’església ja reformada, el carrer Vilanova i la plaça de la 
Vellesa. Amb les obres es millorarà l’accessibilitat per als vianants 
i es trauran les voreres actuals que seran planes com les de l’Avin-
guda Catalunya i més amples, també es renovarà la xarxa d’aigua 
que actualment encara és de fibrociment i la xarxa de clavegue-
ram, ambdues presenten pèrdues d’aigua. També es faran obres 
de reforma del pis de l’escola que queda per arreglar per poder-ne 
fer ús. 

PUOSC, INVERSIONS PREVISTES

ALTRES OBRES A FER AQUEST ANY PER ACABAR DE SANEJAR
ALTRES PUNTS MALMESOS

A banda d’aquestes despeses essencials per intentar restablir la normalitat se n’efectuaran d’altres 
aquest any per tal de sanejar la xarxa de clavegueram malmesa segons les inspeccions tècniques, 
com ara al carrer Camí de Cervià, Passeig de Sant Cosme i Sant Damià, carrer indústria, plaça 
Castell, obres valorades en 298.987,70€. D’aquesta quantitat ens ha arribat la resolució d’ator-
gament per part del departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya del 50%, és a dir, 
149.493,85€. L’altre 50% esperem poder-lo pagar amb la convocatòria que es traurà properament 
amb els diners que ha concedit el govern espanyol per al temporal DANA.
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El Pacte Nacional per a la Transició Energètica es-
tableix que cal reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, la qual cosa significa acabar per no uti-
litzar els combustibles fòssils o l’energia nuclear per 
produir energia. Així doncs, si cal tancar les centrals 
nuclears i les centrals tèrmiques, cal que s’implantin 
altres energies renovables com la solar o l’eòlica ar-
reu del país. Així doncs, darrerament a tot Catalunya 
hi ha un allau de projectes d’instal•lació de parcs 
fotovoltaics i de parcs eòlics.

Al nostre municipi hi ha hagut dues empreses que 
s’han interessat per instal•lar, d’una banda 10 mo-
lins de vent que s’havien de repartir entre el terme 
de L’Albi, Vinaixa i el Vilosell que ha estat desestimat 
per la Ponència d’Energies Renovables (la Ponència 
és l’organisme que té la funció d’analitzar la viabilitat 
dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars 
fotovoltaiques, des del punt de vista del seu empla-
çament, impacte ambiental, urbanisme, paisatge, 
patrimoni cultural i agricultura), el motiu de la de-
sestimació és la presència de l’àguila cua barrada 
que hi ha a la zona on es volia posar i que per tant 
no tirarà endavant. 

L’altre projecte està interessat en instal•lar una 
planta solar entre els termes de L’Albi i Vinaixa, que 
estaria localitzada a la zona dels Plans, del qual en-
cara no s’ha pronunciat la Ponència. 

Sobre la instal•lació d’aquests parcs, malaurada-
ment els Ajuntaments no disposen d’eines efectives 
per poder opinar sobre la conveniència o no de la 
seva instal•lació, més encara quan el parc en qües-
tió està ubicat en més d’un terme municipal, ja que 

llavors és Urbanisme qui dóna el vist i plau. Quin 
funcionament té? En primer lloc, els propietaris de 
les finques són els que s’han de posar d’acord o no 
amb els promotors, aleshores si aquests hi veuen 
viabilitat entren un avantprojecte a la Ponència per 
a la seva avaluació, que pot ser positiva o negati-
va, a partir de l’estudi de la viabilitat paisatgística, 
mediambiental, de patrimoni cultural, d’agricultura, 
afectació d’espècies amenaçades, etc. Quan la po-
nència es pronuncia és la Comissió Territorial d’Ur-
banisme qui aprova definitivament el projecte, i per 
tant l’Ajuntament només té l’opció de donar el per-
mís d’obres corresponent. Es podria fer una modi-
ficació del POUM de la zona no urbana i delimitar 
zones concretes, però tampoc serviria si Urbanisme 
al•lega interès general, aleshores s’hauria d’acabar 
tramitant igualment. A banda d’aquest inconvenient, 
creiem també que delimitar zones en les quals sí que 
volem que s’hi puguin instal•lar parcs d’energies re-
novables i altres zones que no s’hi puguin instal•lar, 
acabarien suposant un greuge entre els veïns, per-
què com bé sabeu els propietaris d’aquestes finques 
acabaran cobrant uns arrendaments anuals, per tant 
no volem influir en absolut en aquest aspecte i que 
sigui el propietari que pugui escollir lliurement si hi 
està interessat o no, no volem generar un “tràfic 
d’influències” assenyalant al POUM uns terrenys, que 
podrien beneficiar uns i no uns altres. No obstant 
això, des de l’Ajuntament estarem amatents i vet-
llarem, com sempre hem fet perquè el nostre terme 
tingui el mínim d’impacte possible i pels interessos 
del poble i dels veïns.

Altres accions

POUM OBERT A TOTHOM
Finalment i després de més de 3 anys de treball tèc-

nic, la comissió territorial d’urbanisme va aprovar l’any 
passat les modificacions del POUM, pel que fa la zona 
urbana. En aquest sentit, totes les modificacions del 
POUM efectuades han sigut proposades pels veïns. Tot-
hom qui tenia algun problema va poder presentar als 
serveis tècnics les seves necessitats i es va poder donar 
sortida a la majoria de les peticions que va autoritzar la 
comissió territorial d’urbanisme en base a la normativa 
vigent. Amb aquestes modificacions es pretén, d’una 
banda, solucionar molts dels problemes a títol individual 
que tenien alguns dels veïns i ajudar a facilitar la cons-
trucció a zones afectades per polígons d’actuació que 
tenien zones verdes en àrees llunyanes i costoses eco-
nòmicament. Desitgem haver pogut resoldre bastants 
problemes, encara que no tots, i que els veïns inicial-
ment afectats puguin estar ara més tranquils. 

FIBRA ÒPTICA
Aquest any 2020 també ha arribat la fi-

bra òptica a L’Albi. De moment ja tenim un 
operador amb fibra òptica que l’ha desplegat 
pel nostre poble, esperem que hi hagi altres 
operadores que s’hi interessin també i es pu-
gui donar més diversitat. Un poble ben con-
nectat és un poble amb més oportunitats.

ENERGIES RENOVABLES

Butlletí municipal
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La nevada Filomena

S’ha demanat al departament d’Agricultura que obri una línia d’ajuts directes als pagesos 
afectats pel trencament de rames i pèrdua de potencial productiu de les oliveres arran de la 
nevada.

AJUTS PER LA NEVADA FILOMENA

Hem començat l’any ben nevats, amb uns gruixos de més de 40cm després 
de nevar ininterrompudament durant més de 48h. Tot i així, tot l’equip de pro-
fessionals es van posar a treballar des del primer moment i van netejar el poble 
en un temps rècord, facilitant el trànsit pel casc urbà, obrint accessos als ha-
bitatges disseminats i a les granges. Gràcies a tots per la vostra col·laboració!

LA NEVADA, GENER DE 2021
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Projecte a 
L’Albi, tu no 

estàs sol
Conjuntament amb 

el Centre de Serveis 
s’ha ficat en marxa un 
nou projecte per tal de 
donar atenció a les per-
sones grans que viuen 
soles a casa seva, es 
tracta de fer un segui-
ment per saber si estan 
bé i quines necessitats 
tenen. Per qualsevol 
consulta us podeu adre-
çar a l’ajuntament

BORSA DE 
MEDIACIÓ 

D’HABITATGE
L’Ajuntament, en coordina-

ció amb l’Oficina Jove de Les 
Garrigues, ha obert una borsa 
de mediació d’habitatge per 
tal de recollir totes les cases 
deshabitades que es vulguin 
posar a la venta o al lloguer. 
Com que algunes cases estan 
malmeses pel pas del temps o 
bé els hi convé una reforma, 
també hi ha la possibilitat de 
la masoveria urbana, un sis-
tema de lloguer que permet al 
llogater arreglar la casa com a 
contraprestació al pagament 
del lloguer pel termini i millo-
res que s’acordin amb el propi-
etari. Darrerament ha vingut a 
viure al poble algunes famílies 
i hi continua havent demanda, 
malauradament moltes cases 
segueixen sense estar disponi-
bles. 

Una de les famílies nouvin-
gudes és la de la Marta, el seu 
marit i els seus dos fills. No no-
més hem augmentat l’alumnat 
de l’escola, sinó que la Marta, 
també presta serveis al Centre.

L’Albi aprop teu
Desfibril·ladors, 

L’Albi cardioprotegit
S’ha col·locat 

un desfibril·lador 
nou a la zona del 
portal, donant co-
bertura així a més 
zones del poble. 
Recordem que en 
teniu un a l’exte-
rior del bar Casal, 
un altre a la plan-
ta baixa de l’ajun-
tament i aquest al 
portal

Cases 
allotjament rural 
bonificació 95%

Per tal de fomentar la 
dinamització turística del 
nostre poble, es va apro-
var la bonificació del 95% 
del permís d’obres per a 
totes aquelles cases que 
es vulguin adequar per 
posar al mercat com a 
allotjaments rurals. 

Gestió de la pandèmia
Després de prop d’un any de l’inici oficial de la pandèmia, 

hem passat d’un estadi de profund desconeixement i por, de 
tancament de serveis, confiament domiciliari, sense escola... a 
un altre potser més relaxat que ens ha fet perdre, en alguns ca-
sos, aquesta sensació de fragilitat. Però no ens podem confiar, 
perquè el virus hi és i, tot i que hem tingut la sort de tenir relati-
vament pocs casos locals, en qualsevol moment es pot capgirar 
la situació. Per això, per la protecció de tots, ens cal ser molt 
curosos i responsables. No oblidem que som una comunitat i 
que els contagis podrien saltar dels uns als altres amb facilitat.

Tant aviat com es van conèixer els primers casos locals es 
va procedir a protegir la població amb les informacions de què 
disposàvem i fent allò que se’ns va aconsellar:
• Desinfecció diària total dels carrers i illetes de contenidors, 

del poble amb viruscida i bactericida.
• Gestió de material per la pandèmia, mascaretes, gels, etc.
• Subministrament de serveis bàsics a les persones que per 

motius de contagi per la Covid no es podien valdre per elles 
mateixes. 

• Seguiment dels casos diàriament.
• Informació actualitzada sobre la pandèmia via PROCICAT 

als eBandos.
• Tancament d’espais municipals per evitar trobades i compli-

ment de la normativa.
• Un agraïment especial a totes les voluntàries que es van 

ficar a cosir mascaretes per la gent de L’Albi quan no en 
teníem.

• Es va repartir mascaretes FFP2 per cada persona resident al 
poble, quan se’n va poder disposar
I, no oblidem els pregons amb els que ens va sorprendre el 

nostre pregoner i la música dels diumenges.

Butlletí municipal
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Com que l’any 2019 no hi va haver revista, posem algunes imatges 
per recordar la vitalitat del nostre poble quan es podien fer tantes activi-
tats i trobades veïnals. Desitgem que ben aviat puguem tornar a empren-
dre la normalitat, perquè voldrà dir que tenim la pandèmia sota control. 
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— 16 —

Naixements
Durant l’any han nascut diversos nens i 

nenes als quals des de l’Ajuntament els hem 
donat la benvinguda de dues maneres: amb 
un pregó anunciant la bona nova i amb un 
petit obsequi de part de tots els albinencs. 
Ens alegrem que L’Albi tingui força nounats 
i que puguem continuar fent el poble gran. 
Moltes felicitats a totes les famílies!

Centenari 
del senyor

Ramon Guiu 
L’ajuntament va felicitar 

pel seu centenari al senyor 
Ramon Guiu Espasa de part 
de tota la Vila en motiu del 
seu centè aniversari. Dóna 
goig poder celebrar tan llar-
ga vida dels nostres veïns. 
També va rebre la medalla 
centenària de la Generali-
tat de Catalunya i una placa 
commemorativa del Consell 
Comarcal de Les Garrigues. 
Per motius de prevenció els 
obsequis es van lliurar a la 
família per tal que li fessin 
arribar. Lamentem la seva 
recent pèrdua DEP.

Societat

Aran Bermejo

Noa Cunillera

Leo Ciurana

Elna Bernat

Neus Vives

Bruna Mònico Àxel Vives

Didier Salvadó
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