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Abril 2021

Amb aquest conjunt d’actuacions de millora dels espais urbans, volem 
aconseguir fer realitat l’eslògan de “Fem que Alfarràs deixi de ser un 
poble de passada per a que passi a ser una passada de poble

Remodelació Av. Lleida

Finalment hem aconseguit donar compliment a una aspiració de feia 
temps: Dotar l’Avinguda de Lleida d’una nova imatge i d’un nou pa-

viment antilliscant i antisoroll, que conjuntament amb el pintat de les 
ratlles centrals i laterals i de l’asfaltat i l’ordenació de les vies de servei, 
adquireix la categoria i la funcionalitat a la que tots aspiràvem, tot do-
tant al nostre poble d’una millor imatge i millor infraestructura.
En base a un acord amb Conservació de Carreteres del Ministeri, ells 
s’han fet càrrec de l’asfaltat dels 8 m de la calçada central i de la pin-
tura de les ratlles centrals i laterals. La resta de millores, consistents 
en l’arranjament de les voreres, instal·lació d’embornals (realitzats 
per la Brigada Municipal) i l’asfaltat de vies de servei, han anat a càr-
rec de l’Ajuntament amb un cost de 33.275 €.

ACCIONS PER FER D’ALFARRÀS 
UN POBLE MÉS  

AMABLE I ACOLLIDOR

Millora de l’espai de l’antic safareig

Tot seguint amb el Pla de 
Millora dels Espais Ur-

bans que té com a objec-
tiu la recuperació d’espais 
per al lleure, la comoditat i 
la millora global del muni-
cipi, hem procedit a recu-
perar l’espai de l’antic sa-
fareig per convertir-lo en 
un espai de lleure i repòs 
més agradable. Us convi-
dem a donar-hi un tomb i 
gaudir del canvi i de l’espai. La millora es ben evident.
Les obres de transformació d’aquest espai, que han tingut un cost de 
600 € (arbrat i elements decoratius), han estat a càrrec de la Brigada 
Municipal a qui agraïm, un cop mes, l’esforç i la il·lusió que hi posen.

ACTUALMENT ESTEM TREBALLANT EN...

“Solars actius”. Nou solar cedit per aparcament a l’Avinguda de Lleida.
Vorera i substitució canonada d’aigua darrere les casetes de la Colònia Casals.

Projecte remodelació de la Plaça Sant Pere.
Projecte ampliació dels Nínxols als cementiris d’Alfarràs i d’Andaní.

Reforma i ampliació amb nous despatxos i espais al CAP.
Projecte canvi ubicació dels fons FEDER per a la rehabilitació de l’antic Molí fariner (Toll del Molí).

Incorporació d’una Agent Cívic

Des del mes de gener es va iniciar la seva activitat a Alfarràs una Agent Cívica a través d’una sub-
venció del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per un període de 9 mesos.

Les seves funcions són les d’orientar i informar sobre temes relacionats amb la COVID així com vigilar 
el compliment de la normativa relacionada.

Visita Institucional del Conseller d’Empresa

El Conseller d’Empresa Hble. Sr. Ramon Tremosa va visitar el nostre poble i va signar al llibre d’ho-
nor de l’Ajuntament.

Així mateix, vam poder visitar les vinyes i el Celler de Lagravera i fer un tast dels vins biodinàmics que 
s’hi produeixen.

PARTICIPACIÓ EN LA GOVERNANÇA
Consulta sobre la remodelació de la Plaça Sant Pere 

Seguint en la línia de fomentar la participació dels ciutadans en les decisions estratègiques del Mu-
nicipi, i tal com vàrem fer amb la gestió de l’aigua, hem procedit a convocar i realitzar una enquesta 

popular per tal de decidir el model que volem per a la Plaça de Sant Pere.
En el seu moment vàrem informar, tant a través del eBando, com d’un fulletó editat a propòsit i de les 
Xarxes Socials, de les alternatives plantejades per fer la reforma.
Els resultats de la consulta varen ser els següents:
Participació total ....................................................................................................336 vots.
Vots a favor de l’opció 1 (Ombra artificial) ...................................................131 vots
Vots a favor de l’opció 2 (Arbres en jardineres) ..................................184 vots
Vots a favor de l’opció 3 (Deixar els arbres)................................................... 20 vots
Vots en blanc ................................................................................................................1 vots
Així doncs, l’opció guanyadora és la 2 per majoria de vots. Tenint en compte aquest resultat, procedirem 
a la redacció del projecte definitiu i a la convocatòria del corresponent concurs públic. Anirem infor-
mant sobre la marxa del procés.
Des d’aquí, us volem animar a tots els alfarrassins a què feu ús de la prerrogativa de participar acti-
vament en les decisions importants que es deriven d’una governança participativa i de la presa de 
decisions estratègiques pel poble. Fem realitat allò de “Entre tots ho farem millor”.



Neteja del desguàs del Canal d’Aragó i Catalunya

Recordeu que fa pocs mesos es va inundar el 
camp de futbol (amb el conseqüent dete-

riorament de la gespa i algunes infraestructu-
res) i dels camps de la vora. Aquesta inundació 
va ser provocada per un desguàs incontrolat 
del canal d’Aragó i Catalunya que va provocar 
el desbordament, degut a la gran quantitat de 

vegetació i brutícia, ja que feia molts anys que no es feia cap manteniment del 
canal de desguàs. Ens vàrem posar en contacte amb els responsables del canal 
i vàrem acordar que es farien càrrec de la reposició de la gespa, arranjament de 
les parets afectades i que netejarien el canal de desguàs per tal que no tornés 
a passar.

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI

Pla de millora dels carrers del Municipi: 
Carrer Sant Sebastià (1a fase)

L’evident deteriorament de les infraestructures del municipi, tant viàries (paviments en mal estat) com de les 
xarxes d’aigua (encara moltes de fibrociment (uralita)) i de clavegueram (tubs de formigó que es trenquen fà-

cilment), fan necessari, des de fa molt temps, un ambiciós Pla de millora de les 
infraestructures i carrers del Municipi.
Aquest Pla de Millora l’hem començat al Carrer Sant Sebastià, del que ja s’ha 
conclòs la 1a fase. S`han substituït totalment els conductes del clavegueram i 
tots els seus ramals, les canonades del servei d’aigua potable i totes les seves 
connexions i el paviment, tot produint una imatge de més amplitud i funciona-
litat.
L’import total de l’obra, 1a i 2a fase, serà de 121.847 € dels quals 94.722 € 
provenen d’una subvenció de la Diputació de Lleida concedida l’any 2018.

Campanya Solars Actius

En el marc de la campanya “Solars Actius”, un nou solar abandonat l’hem convertit en una bonica 
plaça. Està ubicada a Andani, al carrer Major, i ha estat gentilesa de la família “Cal Genaro”.

L’obra ha tingut un cost total de 600 € i ha estat realitzada íntegrament per la Brigada Municipal.
Esperem que tant la gent d’Andaní com tots els que hi passegin en puguin gaudir.
Aprofitem per animar a totes aquelles persones que disposin de solars inactius que puguin ser aprofi-
tats per activitats ciutadanes, tant de lleure (placetes i parcs) com funcionals (aparcament o activitats), 
es posin en contacte amb l’Ajuntament per tal de poder-los transformar i aprofitar.

Després

Instal·lació de semàfor a la carretera C-26

Un altra necessitat llargament ajornada: La instal·lació 
d’un semàfor per creuar la carretera C-26, a l’alçada 

de l’escorxador, per tal que els vianants (sobretot escolars 
i acompanyants, o com usuaris del CAP) tinguem més se-
guretat i més versatilitat ja que permetrà estendre-la a les 
24 hores del dia. 
El cost del semàfor ha estat cobert per Carreteres de la 
Generalitat i la instal·lació i obra civil ha estat a càrrec de 
la Brigada Municipal.

Reforma Plaça Encreuament N-230 i C-26

En el marc de la mateixa actuació de la remodelació de l’Avinguda de Lleida, i per tal de millorar la 
percepció sobre el poble, tant dels vilatans com dels visitants i dels que hi passen, també hem pro-

cedit a millorar i embellir l’espai semi abandonat que hi ha sota el rètol i l’escut metàl·lics d’Alfarràs en 
l’encreuament de les carreteres N-230 i C-26. S´han dut a terme obres de millora, restauració i enjar-
dinament de l’espai, en base a un disseny propi i executat per la Brigada Municipal.
A part de l’enjardinament, s’hi ha instal·lat una asta amb la bandera del Municipi i els quatre punts car-
dinals que ubiquen el nostre poble al Territori i al Món.

Abans

MILLORA DE LA GESTIÓ I DELS 
SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
Regularització de Contractes de Serveis Públics

Tot seguint amb el propòsit de transparència i de posar ordre als temes contractuals de l’Ajuntament, infor-
mem de dos nous contracte públics adjudicats recentment.
1. Servei de prevenció de la legionel·losi per les diferents instal·lacions de l’Ajuntament: Camp de futbol, 
Escola i Llar d’infants, Ajuntament, CAP (4 proves/any), Escorxador, Piscines i Poliesportiu (4proves/any), per 
un import de 3.140,00 € a l’any sense IVA.
2. Servei de desratització de les instal·lacions municipals per un import de 1.640 € i del clavegueram 982 € 
a l’any sense IVA.

Signatura d’un conveni amb INCORPORA
Amb l’objectiu de fomentar i facilitar l’ocu-
pació de treball i l’activitat econòmica al 
Municipi, hem signat, amb el grup INCOR-
PORA, un conveni per tenir atenció directa 
a l’Ajuntament per aconseguir la inserció la-
boral de persones en situació d’atur.
Us rebran cada dimarts a les oficines muni-
cipals en horari de 10 a 14 h.

Optimització dels recursos de la Brigada Municipal
Hem incorporat un nou treballador a la Brigada Municipal subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat. 
Aquesta subvenció consisteix en un Fons de Garantia Juvenil amb una vigència de 6 mesos. Aquesta persona ha 
estat seleccionada i proposada pel mateix SOC, com a condició per obtenir la subvenció.
Aquesta nova incorporació permetrà agilitzar l’activitat de la Brigada que tant bona feina està fent en el procés 
de transformació i millora del nostre poble.


