Properament començarà l’era de la transformació en aquest camp i en aquesta matèria. La Comunitat Econòmica
Europea està en fase d’elaboració i publicació del Pla de Recuperació per Europa (NextGenerationEU). Aquest Pla
preveu destinar importants partides econòmiques a la rehabilitació d’edificis per la millora de l’eficiència energètica, ja siguin públics, d’empreses o privats.
El Pla preveu una forta inversió en forma de subvencions i/o finançament, per tal que els particulars puguin portar a terme actuacions en els seus habitatges. Actuacions tals com la millora de la fusteria exterior, aïllament de
parets i cobertes, implantació de sistemes de climatització de baix consum, instal·lacions de generació d’energia
pròpia (instal·lacions fotovoltaiques…).
Per aquest motiu, des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alfarràs, animem als veïns i veïnes del nostre poble,
a estar preparats i implicar-se en aquesta nova era de transformació que tindrà una incidència molt important
en la propera dècada.
Jordi Freixa Castaño
Tècnic Ajuntament d’Alfarràs

ACTUALMENT ESTEM TREBALLANT EN...
• Projecte Rehabilitació del Molí del Marquès.
• Projecte reforma integral de la Plaça Lluís Companys i Av. Catalunya.
• Voreres Carrer Nou.
• Vorera i substitució canonada d’aigua darrere les casetes de la Colònia Casals.
• Projecte Plaça Sant Pere.
• Projecte ampliació dels Nínxols als cementiris d’Alfarràs i d’Andaní.
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ACCIONS PER FER D’ALFARRÀS
UN POBLE MÉS
AMABLE I ACOLLIDOR
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 què passi a ser una passada de poble.

Millores de dotacions i espais en les Piscines Municipals

D

esprés d’un any de tancament forçós, aquesta temporada hem volgut
que fos una mica especial. Per això hem programat i executat un seguit
de millores i canvis orientats a fer que l’espai de les piscines sigui molt mes
agradable i funcional.
• S’han canviat completament els elements decoratius de l’entrada principal.
• S’han pintat de nou el serveis i el bar.
• S’ha ampliat l’espai terrassa del bar.
• S’han canviat les proteccions de tota la tanca perimetral.
• S’ha cobert l’espai solàrium i s’ha convertit en una terrassa molt adient
per seure a fer beures o a gaudir dels serveis del bar/restaurant, tot contemplant el conjunt de les piscines.
• Estem en procés de fer-hi arribar nova escomesa elèctrica que permetrà
incrementar sensiblement la il·luminació de tot el recinte i millorar els
serveis del bar.
Aquest conjunt d’actuacions han tingut un cost total de 6.000 € i han estat
realitzades una part per la Brigada Municipal i una part subcontractades.

ESCRITS OPOSICIÓ

l grup municipal d’ERC volem destacar i celebrar que enguany hem pogut gaudir de la nostra festa grossa
de Sant Pere. Des del nostre grup vàrem apostar per tornar a certa normalitat i amb les mesures necessàries
per fer-la possible, us ho mereixeu. Com sempre, volem fer una oposició constructiva i felicitar-nos tots plegats
d’aquest èxit.
Si bé hem de recordar al govern local que estem amatents en qüestions diverses que no s’acaben de resoldre
i que ens costen diners a més de certs perjudicis. Ens referim a la rescissió contractual de l’edifici de l’església
evangèlica mancant el pagament d’un bon grapat de milers d’euros. On i com s’ha produït aquesta rescissió? En
quines condicions?
Un altre dels punts preocupants és l’informe tècnic de final d’obra de la fàbrica de dalt, perquè aquest informe no
havia de ser necessari i hem gastat milers d’euros en ell. Ja en tenim dictamen? L’incompliment de les clàusules
de l’execució obliga l’empresa adjudicatària a indemnitzar l’ajuntament en més de 300 mil euros.
Tenim solars actius però encara no s’ha fet un Pipican, segons ens explica l’equip de govern perquè no hi ha
diners, no és qüestió de diners sinó d’interès. L’ajuntament demana i recorda mantenir els solars nets, però els
que li són propis no n’estan tant de nets.
D’ençà que va començar el porta a porta hem estat denunciant el mal estat de les deixalleries de reciclatge. Recordem a l’equip de govern l’obligació de l’empresa adjudicatària de donar resposta al manteniment d’aquestes
deixalleries de reciclatge en condicions i ells com equip de govern tenen l’obligació d’exigir-ne aquesta execució
com s’estableix a les clàusules.
Com pot ser que amb un percentatge tant alt de reciclatge paguem molt més per la recollida selectiva que d’altres municipis que no reciclen?
Ja fa diversos mesos que recordem el pèssim estat en què es troben les pistes de frontó que desmereix tot el
conjunt de la zona.
També volem celebrar que l’equip de govern es faci ressò de les nostres idees i les posi en marxa, com és el
cinema a la fresca i d’altres.
Per una informació rigorosa i acurada us continuarem mantenint informats.
I vetllarem pels vostres interessos!
Passeu bon estiu!

6è Full Informatiu.
Ajuntament d’Alfarràs

Adequar les edificacions existents a uns mínims d’estàndards d’eficiència energètica, precisa de recursos, sovint
d’elevats costos (millora de l’aïllament, col·locació de plaques d’energia solar, implantació de sistemes de climatització eficients…).
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Grup ERC a l’Ajuntament d’Alfarràs
Diverses imatges del recinte de les piscines.
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MILLORA DE LA GESTIÓ I DELS SERVEIS DE
L’AJUNTAMENT

Campanya Solars Actius:
Aparcament a l’Avinguda de Lleida

eguim endavant amb la campanya i hem incorporat un nou
solar semi abandonat, situat a l’Avinguda de Lleida-Camí del
Sas, gentilesa de la família de Ca la Manchega, tot convertint-lo
en un pràctic aparcament de cotxes, complimentant així una demanda històrica de l’Associació de Comerciants.
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e tots es sabut que a Alfarràs tenim un important teixit associatiu on es desenvolupen activitats diverses
que enriqueixen l’espectre cultural del municipi. I és important que, per tal de poder desenvolupar les seves
activitats amb comoditat i eficàcia, han de comptar amb locals i instal·lacions adients. Així doncs, i per seguir
aquest propòsit i dotar-los de recursos econòmics en base a les subvencions corresponents a l’exercici 2020 no
assignades per raons del COVID, hem signat els següents convenis:

Les obres han estat executades íntegrament per la Brigada Municipal amb un cost de tan sols 6.000 €.
Animem a tots els propietaris que disposin de solars inactius
dins el casc urbà a que es posin en contacte amb l’Ajuntament
per tal d’arribar a un acord i donar-los-hi alguna utilitat d’interès
per als ciutadans d’Alfarràs.

Camí Natural de la Noguera Baixa
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ns escau donar a conèixer un projecte molt engrescador per Alfarràs.

És un projecte de 5 municipis (Torrelameu, Albesa, Algerri, Alfarras i Ivars de Noguera) que té com a objectiu
unir els 5 pobles mitjançant una via verda paral·lela al riu i que suposarà la creació i/o rehabilitació i de llocs
d’esbarjo al voltant de la Noguera Ribagorçana.
El projecte s’ha desenvolupat al llarg de 10 anys. Des del 2015 havia estat aturat. Durant l’exercici 2021 l’Ajuntament d’Alfarràs hem assumit la presidència de la Mancomunitat i l’hem revifat. Posats en contacte amb el
Ministeri hem rectificat les mancances que se’ns demanaven i procedirem a inscriure’l en el registre de “Camins
Naturals del Ministeri d’Agricultura”, per tal de veure si pot ser subvencionat per tal de procedir a la seva execució. Paral·lelament també demanarem subvenció a través de la Generalitat per si es pot acollir als fons europeus
Next Generation.
Nosaltres finalitzarem la presidència de la Mancomunitat al setembre, però seguirem treballant per fer realitat
aquesta fantàstica iniciativa.

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI
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Ampliació del CAP

tès que per nombre d’habitants
al Municipi la Normativa Sanitària preveu que ens correspondria
un metge i uns infermera més i, en
previsió de la seva possible incorporació, hem procedit a la reforma
del CAP tot ampliant-ne l’àrea de
serveis en dos despatxos més, reduint l’espai del magatzem.
L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Construccions Aloy i el
pressupost d’execució ha estat de
21.595,25 €.

Millores en el Poliesportiu
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eguim endavant amb el compromís de posar al dia i millorar
les infraestructures municipals. En
aquest cas el Pavelló Poliesportiu
en el que les baixants de les aigües
pluvials estaven totalment deteriorades. S’han reparat completament,
el que redundarà en una millor
conservació de les instal·lacions.
L’obra ha representat un cost de
1.500 €.

Limitadors de velocitat al Carrer Nou
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er tal d’evitar que els vehicles corrin més del
compte en una zona central del Municipi com
és el Carrer Nou, hem optat per instal·lar un seguit
d’obstacles plans coneguts com a Coixins Berlinesos amb l’objectiu que
els vehicles respectin la velocitat, facin menys soroll i
incrementar la seguretat
dels veïns i veïnes que hi
viuen i dels vianants que
hi passegen.
El cost total d’aquesta
intervenció ha estat de
2.400 €.

Convenis Locals amb associacions del Municipi:

Supressió de la instal·lació elèctrica suspesa de la
Ronda Sud.
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es de fa uns quants anys, tots
havíem vist l’estat lamentable en
què es trobava la instal·lació de la línia elèctrica provisional (escomesa
d’obra) de la Ronda Sud. Finalment,
i després de moltes gestions i molta pressió a la companyia Endesa,
s’ha procedit a l’anul·lació dels pals
vells i a punt de caure, per una nova
instal·lació provisional més segura i
amb menys impacte visual.

• Associació de Joves: Se’ls ha cedit l’edifici tocant al Poliesportiu (davant de la bascula municipal, abans
Església Evangèlica), per tal que ens facin la corresponent adequació i puguin tenir un centre de reunions i
activitats.
• Som d’Andaní: Hem signat amb ells un conveni que preveu la cessió de l’edifici de les antigues escoles
d’Andaní. El conveni comporta l’assignació d’una subvenció/ajuda que corresponen al pressupost de la Festa Major de Sant Llorenç de 2020 que no es va celebrar. Després d’una primera fase de consolidació de l’edifici i restauració de la teulada, properament procediran a l’adequació de l’edifici com a Centre Cívic d’Andaní.
• Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana: Resulta força desconeguda pels ciutadans d’Alfarràs la importància i el ressò nacional i internacional de la Societat de Pescadors. Per tal de capitalitzar aquest prestigi
i procurar una major integració en el teixit associatiu del municipi i conèixer i participar mes activament de
les seves activitats, hem signat un acord per cedir-los-hi el local, de propietat municipal, del carrer Pompeu
Fabra núm. 16.
• Grup de Teatre l’Acudit: Tot i que de manera informal, l’associació Grup de Teatre l’Acudit ja desenvolupava
les seves activitats i tenia el magatzem en les antigues escoles de la Colònia Martí Casals, hem signat un
acord per tal de formalitzar aquesta concessió.

Conveni amb la Diputació de Lleida per gestionar les multes de trànsit
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esprés d’haver actualitzat i modificat l’Ordenança de Circulació i per tal de ser més eficients i pràctics en la
gestió de les multes de trànsit imposades en el marc del Municipi, hem signat un acord amb la Diputació de
Lleida, mitjançant el qual ells, a través de l’Organisme Autònom de Recaptació, es faran càrrec de tot el procés
de cobrament de les sancions, tant en fase voluntària com executiva.

Optimització dels recursos de la Brigada Municipal: Nou
tractor
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es del principi de la Legislatura es va posar en evidencia l’eficàcia funcional
i pràctica de la Brigada Municipal a qui devem el conjunt de millores i manteniments que s’han dut a terme en el conjunt del Municipi. És important que
mantinguem i, a ser possible, millorem els seus recursos per tal d’incrementar
la seva eficàcia. Així doncs, els hem retirat el tractor vell, en molt mal estat, per
comprar-ne un de nou més potent i amb més prestacions.
Aquesta adquisició ha tingut un cost de 48.605 €.

SERVEIS PER ALS CIUTADANS

V

Distribució de cendrers de butxaca

olem insistir en la importància de l’ordre i la neteja en l’àmbit del Municipi. És
per això que hem fet una mini campanya de distribució gratuïta de cendrers
de butxaca per tal que els fumadors no llencin les burilles al terra tot contribuint
a no embrutar i a evitar altres possibles perills.
Tot i que ja no els distribuïm pels carrers, sí que els teniu a la vostra disposició en
les oficines municipals en horari d’oficina.
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L’ERA DE LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA
e ben segur, molta gent heu sentit a parlar sobre conceptes com “eficiència
energètica, energies renovables, energies alternatives…”

De fet, els edificis de nova construcció, ja han de complir uns estàndards en quant
a l’eficiència energètica. Però per altra banda, hi ha un elevadíssim parc d’edificacions ja existents i anteriors a la normativa actual en aquest àmbit.

