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Benvolguts veïns i
veïnes,
En primer lloc, desitgem gaudiu de bona
salut, amenaçada greument per la Covid-19.
Aquest és el bé més
preuat que tenim com
a individus i com a collectivitat.
Des de la inesperada irrupció d’aquest virus
mai conegut per cap de
nosaltres, la nostra vida,
hàbits i costums s’han
vist alterats i restringits.
Aquesta situació ha impactat en molts somnis
i moments individuals i
col·lectius. Un d’ells la NOSTRA FESTA MAJOR DE
SANT PERE. Les dates més atractives i màgiques
del nostre poble.
No obstant, volem fer d’aquest cap de setmana de Sant Pere uns dies diferents.
Hem de fer valer que és Festa Major!
Que no són dies qualsevol!
Que estem junts i que ho podem celebrar
plegats!
Son temps d’adaptacions a noves formes de
relacionar-nos, de treballar, d’estudiar, de gaudir
amb els amics/amigues i amb la família…
Si tot l’esforç, dedicació i temps destinat a la
gestió dels devastadors efectes de la Covid-19 han
servit per salvar una sola vida o per fer més lleu
els seus efectes, haurà valgut la pena. En aquest
sentit, especial reconeixement als dies i nits de neguit i treball intenssíssim dels professionals de la
salut, de l’educació, voluntaris/es i treballadors/es
de l’Ajuntament.
Si com hem fet fins ara posem responsabilitat, posem seny, posem mesura, posem fermesa
i, per sobre de tot, il·lusió, ganes de millorar, molt
entusiasme i positivisme, podrem encarar el nostre futur com a poble de manera esperançadora i
plena de possibilitats.
D’aquesta situació només en sortirem JUNTS.
Per tot això, no defallim, no defalliu, estiguem
junts, estigueu compromesos.
El futur és nostre. El futur sou vosaltres.
El futur té un nom: ALFARRÀS.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL
CONSISTORI
ALFARRÀS: Unitat i Progrés
Esperem que estigueu
plens de Salut en aquesta dies
tan difícils que ens toca viure.
La Festa Major d’aquesta any
pateix nombrosos canvis i alteracions, incomprensibles si no és per l’existència de
la Covid-19.
No seran dies de festa, però sí poden
ser dies de companyonia, de retrobament,
de sentiments d’alegria per la tornada a
una normalitat limitada. Us desitgem que
gaudiu dels amics, de la família, dels moments junts i de les noves sensacions una
vegada superat el confinament.
Mantinguem la responsabilitat, la distància social, el respecte a la salut i la vida
dels altres i així podrem gaudir d’un cap de
setmana de Festa Major i d’un estiu diferents, però que ens serviran per donar el
valor real a les coses importants. Aquestes
coses són la salut, la família, els amics, la
relació entre persones, en definitiva: LA
VIDA.
Esperem que els mesos propers siguin
més profitosos pel nostre poble, tot i les limitacions de tota mena ocasionades per la
pandèmia.
Bona Festa Major.
Esquerra Republicana de Catalunya
El grup municipal d’ERC us desitja
una bona Festa Major. Aquesta, com tots sabem, serà atípica.
S’han hagut de suspendre totes les activitats i actes programats, però, malgrat la
situació tan excepcional i que no podrem
trobar-nos com fem habitualment cada
any, el plaer de poder celebrar plegats la
nostra festa gran de Sant Pere no ens ha
de fer perdre la il·lusió i l’orgull de gaudir-la
amb els nostres éssers estimats i amb la
ferma convicció que ben aviat podrem retrobar-nos i fer aquesta nostra festa encara més gran.
Bona Festa Major.
Grup Municipal PSC
No ha fet escrit.
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COVID-19

Algunes imatges de la COVID-19
a Alfarràs
Hem rebut centenars de fotografies que no podem reeditar totalment en aquesta revista.
Us deixem amb un petit tast que esperem us agradi.
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Agraïment als comerços i empreses
del municipi
Cal remarcar i destacar molt especialment
en aquest número de Lo Pont de Riu la tasca realitzada pels comerciants i empresaris del municipi.
Malauradament ha hagut de passar un fet
com la Covid-19 per adonar-nos de l’extraordinària importància que té per un poble com el nostre
disposar de comerços de proximitat i d’una extraordinària qualitat professional i personal, com els
que durant aquests dies ens han proporcionat tot
tipus de productes i serveis, fins i tot a risc de la
seva pròpia salut. Han demostrat una responsabilitat i una dedicació més que excel·lent i, en molts
casos, realment admirable i lloable.

Entenem que mereixen una especial consideració i és fa necessari que els consumidors els
hi retornem tot aquest esforç i dedicació comprant aquí al poble i consumint els productes i
serveis del municipi. Seria una bona manera de
retornar-los-hi tot aquest esforç i dedicació en
els temps que vindran que no seran molt atractius sota un punt de vista econòmic per a ningú.
Sabem que el poble d’Alfarràs respondrà
com cal a aquesta petició que us fem des de
l’Ajuntament i que el comerç de proximitat del
que podem gaudir dia rere dia continuarà sent
el motor econòmic de la població gràcies al vostre ajut.
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Especial consideració als voluntaris
durant la covid-19
Se’ns dubte l’aspecte positiu de tota aquesta pandèmia ha estat l’entrega, dedicació i generositat dels voluntaris i/o professionals que

d’una manera o una altra han fet aquest confinament una mica més fàcil de portar.

ENTREVISTA VOLUNTARIS

cionava a l’escoltar música dedicada a ells, tant
petits com grans, diria que més els adults que eren
coneixedors de la situació d’excepció on ens trobàvem i era sortir per un moment d’aquesta rutina de
confinament, quelcom divertit en una situació que
ningú havia volgut viure. Ningú ens esperàvem,
quan vam començar que tindria tan bona acollida.

Perquè vas decidir presentar-te com a
voluntari?
“Perquè des de l’Associació de Joves d’Alfarràs
vam decidir ajudar al poble en aquests moments
tan delicats que hem patit. (Mercè Ayala)”.
Com ha estat l’experiència de ser voluntari durant la COVID-19?
RESPOSTA 1 MALENA PERÓ CUNYAT: Ha
estat molt positiva, m’he sentit molt realitzada de
poder ajudar en aquesta situació tan difícil que estem passant.
RESPOSTA 2 MARIA RUBINAT: Ha estat
molt entretinguda i interessant, al final ajudar als
demés és molt gratificant, sobretot quan reps un
bon tracte per la seva part i un agraïment constant.
RESPOSTA 3 GEMMA BENSENY: Sí, personalment sí que ha estat una experiència satisfactòria i recomano moltíssim, el fet de poder ajudar
a la gent gran, els quals no tenen recursos durant
la pandèmia et fa sentir millor amb tu mateix i el
tracte que han tingut amb mi ha sigut excel·lent
A quantes famílies heu ajudat? /Quantes
mascaretes heu repartit?
“Podria dir que he ajudat a tot el poble d’Alfarràs, repartint mascaretes des de la gent més necessitada que no podia sortir en aquell moment,
fins als nens i nenes més petits/es. També repartint
bosses de l’orgànica a tot el poble, com ajudant a
les dones que es dedicaven a fer les mascaretes i a
portar pantalles als comerços.
He repartit moltíssimes mascaretes, a tothom
que en necessitava i en demanava.”
Quantes mascaretes heu confeccionat?
Vam deixar de contar-les quan portàvem més
de 800. Però segurament, parlaríem de més de
1.000 durant el confinament.
Quina acollida ha tingut celebrar els aniversaris?
Per mi ha estat un plaer fer-ho. La gent s’emo-

Per la meva part, voldria agrair a l’Alcalde per
haver-nos deixat fer aquesta petita aportació al
poble i no puc oblidar-me d’agrair els agutzils per
haver-nos acompanyat en tots aquests detalls que
hem anat fent als nostres veïns en uns aniversaris
“diferents” als habituals.
Ha estat molt complicat fer les desinfeccions rutinàries?
Quan vaig veure un vídeo on els pagesos d’un
poble fumigaven amb les seves sulfatadores els
carrers per desinfectar-los, vaig pensar que en
un poble agrícola com el nostre també es podia
fer. Vaig trucar al Jordi Sales per preguntar-li que
li semblava la proposta i ja em va dir que comptés amb ell i endavant. Vaig trucar a l’Ajuntament
que també ens va donar el vistiplau per fer-ho i es
va moure per aconseguir el líquid per desinfectar
aquella mateixa nit.
La meva sorpresa va ser quan van començar
a trucar-me molts pagesos oferint-se a fumigar,
com són: Pascual Gascón, Josep Mª Llena, Josep
Marqués, Miquel Pubill. Albert Puy i Josep Mª Torrelles; així entre els vuit, vam anar fent torns per
desinfectar el poble durant les nits per protegir als
nostres veïns.
Dit això voldria agrair al Jaume Arnó per obsequiar-nos amb dues caixes de vi de la Gravera
per fer aquesta tasca: a l’Ajuntament, pel monument que ens ha dedicat a tots els voluntaris i
personal sanitari que hem ajudat a lluitar contra
aquesta pandèmia i, sobretot, als veïns i veïnes del
poble que ens han agraït i recolzat en tot moment,
aquestes desinfeccions que hem anat fent.
Ha estat satisfactòria l’experiència d’ajudar amb les trucades?
Resposta 1 MALENA PERÓ CUNYAT: Sí, ha
estat molt satisfactori el fet de poder parlar amb
persones que t’agraeixen que els truquis, ja que
són persones que estan soles i el fet que algú els
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truca els ajuda molt, tant a ells/es com a mi.
Resposta 2 MARIA RUBINAT: Sí, ha estat
molt satisfactòria sobretot per l’agraïdes que han
estat sempre les persones que tenia al meu càrrec
i el contentes que els feia al trucar-les.
Resposta 3 Gemma Benseny: Sincerament,
és una experiència que no m’ha robat molt temps
de la meva vida universitària i tenia temps per dedicar-me a mi mateixa.
La meva feina es tractava de trucar a diverses
persones grans o bé, que viuen soles, és a dir, que
no tenen els familiars propers. Els trucava cada 10
dies aproximadament, preguntant-les-hi com es
trobaven, si necessitaven alguna cosa, etc. Estaven
molt agraïdes de què ens preocupéssim per elles,
ja que així saben que no estan soles i nosaltres,
els voluntaris, estàvem i estem a la seva disposició,
tant sigui per anar a comprar, a la farmàcia, respondre qualsevol dubte que tinguin, etc.
Ha sigut una experiència meravellosa i estic
molt contenta d’haver posat el meu granet d’arena
per ajudar a certes persones en aquests temps que
estem vivint.
Com diu la pancarta que penja de l’Ajuntament
només dir-vos:
Gràcies per haver fet d’aquest confinament
un somriure.

Voluntari/es Confecció Mascaretes;
Voluntaris/es Repartiment Mascaretes i Bosses
Compostables;
Voluntaris/es que heu tingut cura de les necessitats de la nostra gent gran;
Pagesos fumigadors;
Voluntàries Parròquia;
Música online i Instal·lació a les cases;
Empresa gratuïta desinfecció;
Voluntaris/es d’Almenar, Lleida i Tolva que ens
han confeccionat pantalles;
Música per la megafonia a l’Ajuntament;
Piscifactoria Sta. Anna;
Càritas;
Pilates i Ioga on-line;
Creadors vídeo dron;
Especialment als Professionals sanitaris del
CAP i de la Residència de gent gran;
Mestres Escola i Llar Infants;
Voluntaris que ens heu felicitat els aniversaris;
SOS Gos Alfarràs;
Transportistes del municipi que heu treballat
arreu;
Evidentment, a TOTS/ES els treballadors/es de
l’Ajuntament.
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REHABILITACIONS I REFORMES

Solars actius: nous espais per a tu
Gràcies a la campanya “Solars actius” vam
aconseguir la cessió de dos patis en el camí d’accés al cementiri municipal d’Alfarràs.

ir als membres de la brigada municipal la seva
dedicació i bon fer en aquest projecte i en els
propers que vindran.

Aquests patis s’han transformat en espais
guanyats per al gaudiment de tota la població i
us convidem a beneficiar-vos i utilitzar-los per al
vostre esbarjo personal i/o familiar.

Us encoratgem a participar d’aquest projecte i si teniu patis en desús i voleu que tinguin una
nova vida a favor de tot el poble, us demanem
que us poseu en contacte amb l’Ajuntament.

Volem agrair a Benito Arnó, Joan Duart i Mª
Angels Borrell Aloy la cessió dels seus solars per
a la millora dels espais públics. Igualment, agra-

Amb el vostre ajut segur que podrem fer un
Alfarràs més atractiu.

Rehabilitació camp futbol
Hem realitzat mesures urgents de manteniment bàsic de les instal·lacions. Molt temps
sense realitzar actuacions d’aquestes característiques porten a haver de realitzar-les de manera urgent, ja que aquests espais pateixen un
deteriorament molt accentuat.
Al camp de futbol hem procedit a l’arranjament, manteniment i pintat dels vestuaris,
protecció del braçal d’aigua que creua el camp
pel perill que podia suposar per a nens i nenes,
hem comprat una nova màquina de marcar el
camp ja que l’existent estava molt deteriorada
i noves xarxes per a les porteries de futbol 7 ja
que les existents es trobaven esquerdades, etc.
Hem observat que la manca de manteniment ha fet que ara qualsevol reparació o actuació a més gran escala suposi un cost econòmic
molt més difícil d’assumir que si s’hagués realitzat de manera progressiva durant aquests anys.
No obstant, seguirem posant ordre en

aquests espais bàsics per a la vida social i esportiva del municipi, per adequar-los, com més
aviat millor, a les necessitats reals dels seus usuaris.
Demanem paciència si no podem acudir a
totes les necessitats de cop. Intentarem fer-ho
de la manera més eficaç i ràpida possible. I us
volem agrair la vostra comprensió per avançat.

10

Rehabilitació poliesportiu
També el poliesportiu es trobava en un estat de degradació molt important.
Amb la contractació del nou encarregat del
poliesportiu Joaquin Trillo, vam començar a fer
reformes necessàries i demorades en el temps
durant massa anys.
S’ha pintat les línies de la pista poliesportiva, eliminat l’esglaó perillós que hi havia en
finalitzar la pista, fet una nova porta d’accés
al magatzem per facilitar l’entrada i la sortida
de taules i cadires. També s’ha obert una porta per permetre l’accés fàcil i segur del carretó
elevador i/o furgonetes de treball , s’han pintat
portes, canviat l’odre d’entrada i sortida del pavelló per fer-ho més eficient i segur, Subjecció
de les porteries de futbol sala per tal que no es
bolquin, canviat la politja de pujar i baixar les
cistelles de bàsquet, arranjat desperfectes a diverses rajoles del terra i graderies. S’ha ordenat
i classificat el material d’higiene de l’ajuntament,
esportiu i de manteniment que es troba centralitzat en aquest espai, reubicat l’estufa de gasoil
fora de l’entrada del pavelló, etc.

Reforma escorxador i jardí
Després de ser requerits pel Dept. de Salut per a corregir les deficiències comunicades
a l’Ajuntament ja l’any 2017, vam decidir que
l’escorxador havia de ser una prioritat per tal
d’evitar el seu tancament. La manca de manteniment i la no realització dels requeriments que
el 2017 es van fer a l’Ajuntament portava a la
possibilitat real que hagués estat clausurat.
Es va reparar l’espai dels corrals dels animals vius, hem comprat material de laboratori
per a prendre mostres, pintat accessos i espais
interiors, augmentat la potència de llum (necessària per al funcionament diari de l’establiment),
assegurat el funcionament de l’atordidor d’animals abans de ser sacrificats, etc.

Havíem observat, també, que la zona del
jardí i de l’escorxador es trobava molt degradada. Així doncs, la brigada municipal ha fet una
actuació d’urgència que ha consistit en pintar
la façana de l’escorxador i rehabilitar part de la
zona enjardinada convertint-la en un petit mirador on s’ha situat una pedra de grans dimensions que inclou indicadors oficials del Camí de
Sant Jaume, per a aquells pelegrins i persones
en general que accedeixen al nostre municipi
per aquesta entrada al poble.
De la mateixa manera persistim en la necessitat de canviar la imatge del municipi en
la mesura de les nostres necessitats. Ho fem
comptant amb la implicació i compromís dels
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membres de la brigada municipal. Els hi volem
agrair que hagin deixat aquests espais tal com
els podeu veure a les fotografies.
De la mateixa manera, som conscients de
la gran quantitat de mancances que tenim a
nivell urbanístic (carrers, voreres, places, clavegueram, aigua potable, etc). Intentarem en els
propers mesos posar ordre i arranjar aquelles

infraestructures que els diners i el temps que
duri la legislatura ens permetin realitzar.
Aprofitem per demanar-vos paciència i
comprensió ja que no tot és pot fer al mateix
temps.

En homenatge als voluntaris per la Covid-19

Preu escultura: 240 €

Nous despatxos d’atenció al públic
a l’ajuntament
S’ha canviat la distribució interna de l’Ajuntament modificant i creant nous despatxos
d’atenció personalitzada.
Es reubicaran els despatxos d’atenció al públic de la Treballadora Social, el de l’Educadora
Social, el del Tècnic Municipal Arquitecte, així
com l’actual Jutjat de Pau. També s’ha creat una
sala d’espera nova a aquest efecte, així com un
accés per a persones amb mobilitat reduïda a
les noves dependències. Aquests nous espais
s’ubiquen a l’antiga casa del metge contigua a
l’edifici de l’Ajuntament.

Esperem
amb
aquesta actuació donar-vos un servei més
acurat, individualitzat i
directe.
Pretenem,
igualment, que hi hagi la mínima afectació de sorolls
i moviments en la zona
administrativa de les actuals dependències municipals.
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OBRES

Licitació obres Museu

Finalment, i després de moltes vicissituds
i variacions contra rellotge del projecte inicial
per errors en el seu disseny i tramitació, hem
aconseguit posar en marxa les obres del museu
tèxtil d’Alfarràs que realitzarà l’empresa local
Construccions Aloy.
Aquest museu està finançat en 76.000 € pel
programa LEADER i l’Ajuntament ha de posar
uns 60.000 € per a la seva construcció.
Hem procedit, com ja sabeu, al canvi d’ubicació amb la qual cosa podrem rehabilitar les
antigues escoles de la Colònia i convertir-les en

museu i espai multiusos per a diferents actes
socials i/o cultuals.
Haver abandonat aquest projecte podria haver deixat al territori LEADER en el que es troba
Alfarràs sense algunes subvencions per a nous
empresaris i noves activitats econòmiques. Per
aquest motiu i per responsabilitat amb els possibles nous beneficiaris de subvencions i amb el
territori, vam decidir tirar endavant aquest projecte, tot i el seu elevat cost econòmic i de gestió
que està ocasionant al consistori.

ECONOMIA

COVID-19 i Economia a Alfarràs
L’impacte econòmic del coronavirus està
essent un terratrèmol per a totes les economies del món. En aquest petit resum us donem la
informació de les mesures i moviments econòmics que l’Ajuntament ha realitzat fins a data de
31 de maig. Cal dir que la Covid-19 ha desestructurat el pressupost municipal i tocarà reconduir-lo permanentment per fer front a les realitats
que aniran apareixent.
Injectarem 3.000 euros als comerços del
municipi amb premis a la població per la fidelitat en la compra en establiments locals. Aquesta mesura de promoció és complementària a la
que realitzen l’Associació de comerciants i empresaris i per això començarà a ser efectiva a
partir del juliol. Preveiem que aquesta mesura
tingui un impacte econòmic de 18.000 euros
que es bellugaran pels comerços de la vila.
Fins a 31 de maig hem tingut una despesa
extraordinària de 5.000 euros aproximadament
a causa de la Covid-19. Es preveu que aquest
any arribem com a mínim als 15.000 euros de
despesa no prevista.
S’ha eliminat el primer pagament de la taxa

de les terrasses dels bars. Aquesta mesura suposa deixar d’ingressar uns 7.500 euros. S’ha
doblat l’espai d’aquestes terrasses sense cap
cost addicional per als propietaris dels establiments.
S’ha demanat al Cadastre la NO revalorització del coeficient que regula l’impost de Béns
Immobles. Per tant, NO augmentarà el que paguem de contribució urbana el 2021.
La realitat econòmica del consistori és molt
ajustada i intentarem fer front a les necessitats
col·lectives dels sectors econòmics més afectats
de la nostra vila. Així mateix, intentarem parar
el cop de les realitats personals de cadascú conforme vagin apareixent i en base a la capacitat
econòmica municipal.
Tot això, cal fer-ho i compaginar-ho sense
deixar de fer front al dia a dia municipal: nòmines treballadors, contractacions serveis bàsics,
despeses de caràcter sociocultural, despeses
compromeses en inversions per l’anterior consistori del FEDER i del LEADER (uns 120.000 euros), inversions començades i que cal executar
per no perdre subvencions, etc.

Reducció costos telèfon i llum
Seguim amb la voluntat de posar ordre en
aquells serveis que l’Ajuntament té contractats,

per tal de poder exercir un control eficaç sobre
els mateixos.
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S’ha fet un repàs exhaustiu dels contractes
de telèfon i línies contractades i hem trobat un
desgavell de línies de telèfon fix i mòbils que
considerem cal reordenar i, en tot cas, reduir-les
a les necessitats reals de l’Ajuntament. D’aquesta manera aconseguirem un estalvi important
en aquesta factura tan quantiosa mensualment
per al consistori.
També aplicarem aquest mateix criteri per
als comptadors de llum contractats. Aquest con-

trol el farem mitjançant informe específic que
ens determina necessitats, potències reals contractades, etc. Ha estat realitzar per un enginyer
contractat pel Consell Comarcal, amb la qual
cosa el cost serà zero per a l’Ajuntament.
Aquest informe determina que el nostre
Ajuntament està pagant uns 3.000 euros anuals
més dels que hauria de pagar. Per tant, ja estem
executant, les modificacions necessàries per tal
d’arribar a reduir la despesa elèctrica tot el que
ens sigui possible.

AFERS MUNICIPALS

Reglament i Ordenança Enterraments
Heu de saber que hem procedit a aprovar el
nou Reglament que regularà la gestió del servei
dels cementiris municipals d’Alfarràs i Andaní.

jurídica a usuaris i empreses funeràries implicades.

Encara que sembli mentida encara no compTambé hem aprovat l’ordenança municipal
tàvem amb una regulació municipal d’aquests
que regularà la prestació dels serveis funeraris
serveis tan importants per a la ciutadania i que
en el municipi d’Alfarràs i que donarà seguretat
afecten a totes les famílies del municipi.
Volem ser escrupolosos en el compliment de la Llei en la gestió,
organització i contractació dels serveis municipals.

Subvenció Geotècnic
Vist que a l’Ajuntament constava un estudi
geotècnic de la zona de la fàbrica Casals que a
les seves conclusions diu el següent:
”Es produeixen a la nau modernista esfondraments graduals i no es poden descartar també sobtats i catastròfics com a conseqüència de
les cavitats subterrànies”.
“Els processos d’erosió de les cavitats subterrànies poden generar nous buits inestables i
futurs col·lapses”.
“Cal evitar la introducció d’aigua, fins i tot, el
reg a tota la zona”.
Tenint en compte que amb la nova construcció de la Central Hidroelèctrica que es va licitar
l’any passat, tornarà a circular aigua pels canals
annexes a les naus de la fàbrica, s’ha demanat
un estudi geotècnic més complet i adequat a la

realitat actual dels terrenys per determinar l’estabilitat de les edificacions i valorar possibles
actuacions i solucions tècniques. Aquest estudi
estarà subvencionat pel Dept. de Cultura.
Heu de saber també que les subvencions FEDER demanades per la construcció d’un alberg de
pelegrins del camí de Sant Jaume a l’antiga fàbrica
tèxtil, ens suposaran una despesa en els pressupostos d’aquest any de més de 60.000 € que s’han
hagut d’avançar des de l’Ajuntament. Aquests diners, juntament amb els 60.000 € més que hem de
destinar aquest any al museu, ens han col·lapsat
la capacitat d’inversió en arranjament de carrers i
voreres tal i com vam dir que faríem.
Esperem poder tenir més capacitat d’inversió en futurs pressupostos si no ens surten més
“imprevistos” com aquests que us hem comentat.

Microdeixalleria
Volem aprofitar aquest espai per a fer una
suplica a la responsabilitat en l’ús de la microdeixalleria.

A la “micro” s’ha de portar EL MATEIX que
es recicla a casa i la utilitzarem NOMÉS per a
excepcions en les que no es puguin deixar les
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escombraries al cubell del porta a porta.
La “micro” NO és un lloc d’abocament de
productes com voluminosos, runes, matalassos,
mobles, electrodomèstics, etc. Aquests productes s’han de reciclar trucant al telèfon d’atenció
del porta a porta de voluminosos i us ho passaran a buscar per la porta de casa vostra el dia
que concreteu amb ells.
Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon del porta a porta del Consell Comarcal
973110121

Tempesta Glòria al seu pas per Alfarràs
La tempesta Glòria al seu pas per Alfarràs
va deixar alguns desperfectes i trastorns puntuals a la població.
Els més evidents van ser els repetits talls de
llum, caigudes d’objectes de terrasses i/o teulades i arrencada d’arbres de grans dimensions a
la zona del cementiri. Afortunadament en aquella zona no hi ha cases i no es van produir danys
més greus.
Queda demostrat que els grans arbres en
zones urbanes no deixen de ser un perill per a
les persones en casos de forts vents. Per aquest
motiu, principalment, es va procedir a tallar els
pins de la zona de les antigues escoles de la Colònia. Aquests arbres van col·lapsar dues vegades
en sis mesos el clavegueram de la zona, amb la

gran quantitat de pinassa que desprenien.
A i x í
doncs, considerem
que la seva
mida, el seu
estat i la
proximitat
d’habitatges
feien recomanable
aquesta actuació.

Seguim treballant en altres assumptes
• Col·locació pilones regulació zones
d’aparcament.
• Retirada de vehicles abandonats de les
vies públiques.
• Regulació i reordenació de la relació de
llocs de treball dels empleats de l’Ajuntament.
• Subvencions de l’ACA (cobriment dipòsit)
i la Diputació per la xarxa d’aigua.

• Renovació i condicionament de les installacions de l’Ajuntament.
SERVEI DE GESTIÓ DE L’AIGUA. Properament us convocarem a una consulta per decidir CONJUNTAMENT si el servei ha de ser
gestionat directament per l’Ajuntament o licitat a una empresa com ha estat els darrers
anys.

Tinença responsable d’animals de
companyia
Com a societat avançada que som estem
dotats d’una Llei de Protecció dels Animals la
qual declara que:

2.2 Els animals són éssers vius dotats de
sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte
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que, atenent bàsicament a les necessitats etològiques, en procuri el benestar.
2.3 Ningú ha de provocar sofriments o
maltractaments als animals o causar-los estats
d’ansietat o por.
Alhora que també prohibeix:
a. Abandonar-los.
b. Mantenir-los en instal·lacions indegudes
des del punt de vista higiènicosanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal.
c. No facilitar-los l’alimentació suficient.
d. Mantenir-los lligats durant gran part del
dia o limitar-los de manera duradora el
moviment que els és necessari.
També recordem que l’ordenança de civisme d’Alfarràs estableix l’obligació de recollir els
excrements dels animals de companyia a la via
pública.
Les Administracions junt amb les Associacions fan campanyes de conscienciació, divulgació i informació sobre les obligacions de les
persones propietàries i posseïdores d’animals i
és per això, que us volem fer coneixedors de la
CAMPANYA SÓC RESPONSABLE.

•
•
•
•

Milloraràs la salut de l’animal.
Col·labores amb el control de la natalitat.
Disminueixen els abandonaments.
Disminueix la despesa pública en gestió
d’abandonaments.

Identificar i esterilitzar al teu animal és beneficiós:
Per a tu: perquè t’estalviaràs molèsties
i diners en el futur. Per al teu animal: perquè
gaudirà de millor salut física i psicològica. Per
a l’espècie canina i felina: perquè ajudaràs a
mantenir el control de la població i a disminuir
els abandonaments. Per a les entitats protectores: perquè ajudaràs a disminuir l’entrada
d’animals als refugis i centres d’acollida. Per a
la societat: perquè els animals abandonats poden representar un perill per a ells mateixos i
per a les persones, perquè la gestió dels abandonaments genera despesa pública, perquè fomentar el respecte envers els éssers vius ens
dignifica com a persones.

CAMPANYA SÓC RESPONSABLE –
Identiﬁca i esterilitza el teu animal
Cada any més de 30.000 animals són abandonats a Catalunya, una mitjana de quatre animals cada hora. La causa principal de l’abandonament és la manca de control de la natalitat i
d’identificació. La majoria dels animals de Catalunya no estan esterilitzats ni identificats. Encara hi ha molta gent que pensa que esterilitzar
és perjudicial per als animals o que, si més no,
creu que no aporta cap benefici, com a resultat
es produeixen moltes cadellades no desitjades;
i que la identificació tampoc no és necessària,
especialment quan es tracta de gats. La realitat
és que molts animals que arriben als centres
d’acollida no són abandonaments sinó pèrdues
que es produeixen per accident.
Per això s’ha creat aquesta Campanya
d’Identificació i Esterilització a preus promocionals, perquè les polítiques de prevenció són la
millor eina per evitar el problema de la superpoblació.
Per què identiﬁcar?
• És obligatori per llei.
• Trobaràs el teu animal més fàcilment si
es perd.
Per què esterilitzar?
• Estalviaràs molèsties i diners en el futur.

Per què és important esterilitzar?
Volem agrair la important funció que desenvolupa de forma totalment altruista i desinteressada l’Associació municipal Sos Gos Alfarràs, gràcies a elles i els seus col·laboradors no
tenim gossos abandonats patint pels carrers del
nostre municipi. L’any 2019 aquesta associació
va gestionar 28 adopcions responsables (implantació del xip, desparasitació i esterilització)
de gossos abandonats.
La quota fixa que paguem a la canera comarcal és d’1 € /habitant, 2.822 € que ens cobreix fins a 11 gossos, a partir del dotzè hem de
pagar 300 € per gos. L’any passat vam portar 4
gossos a la canera, si haguéssim portat els 32,
hauríem pagat 6.300 € a més de la quota fixa,
un total de 9.122 €.
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Aquesta revista és un número especial de Lo Pont
del Riu. A més per la festa major d’enguany se celebren els 40 anys de la sortida del primer número
d’aquesta revista.
Pretén ser un homenatge a aquella revista que ja
fa una colla d’anys va exercir el paper de cohesió i
d’informació local que el nostre poble necessitava.
Així mateix busca ser un homenatge a totes les
persones que la van fer possible.
Que el seu esperit, tenacitat, sacrifici, esforç i feina
ben feta sigui un exemple per a tots nosaltres.
Imatges cedides per Enriqueta Roma

