al com ja anunciàvem en el butlletí anterior, es
va posar en marxa la campanya de control de la
població de coloms que darrerament havia crescut
enormement en el nostre municipi, tot afectant tant
cases particulars com instal·lacions públiques.
El mètode aplicat no és agressiu, no és perillós i és
altament ecològic, ja que consisteix en un seguit de
menjadores distribuïdes estratègicament que facili·
ten als coloms una alimentació que inhibeix la seva
capacitat reproductora.
Els tècnics de la companyia que està duent a terme
el procediment, asseguren que en el límit de dos o
tres anys la població s‘haurà reduït exponencialment.

MILLORA DE LA GESTIÓ I DELS SERVEIS DE
L’AJUNTAMENT
Aprovació noves Ordenances

E

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 perquè sigui una passada de poble”.

Una troballa extraordinària: El Pou de gel d’Alfarràs

U

n ensorrament del terreny en la zona del Calvari va deixar al desco·
bert les restes de l’antic pou de gel d’Alfarràs. Un cop confirmada
la troballa s’hi van desplaçar un equip d’arqueòlegs i tècnics del Dept.
de Cultura per tal d’iniciar les tasques de desenterrament degudament
controlades per experts.
Es va constatar que té un diàmetre de 7,5 m i una fondària que s’estima
de 8 m.
Fins aquest punt, les actuacions han anat a càrrec del Dept. de Cultura
i, a partir d’aquí, se’n farà càrrec l’Ajuntament amb la deguda supervi·
sió i guiatge d’arqueòlegs especialitzats.
Volem agrair a la família Vidal la seva participació decisiva en aquesta
troballa.

n el marc de continuar avançant en l’àmbit de la regulació i l’ordenació dels elements urbans i de la
convivència, en el Ple Ordinari de l’Ajuntament celebrat el passat dia 4 d’abril es varen aprovar un
seguit d’ordenances, reglaments i convenis orientats a la regulació de la convivència ciutadana, els més
destacables dels quals són:
1. Ordenança reguladora de neteja i tancament de solars o terrenys dins el nucli urbà.
2. Reglament regulador de guals per l’entrada i sortida de vehicles.
3. Plec general de Condicions Econòmiques i Administratives que han de regir els contractes d’arrendament de finques rústiques per destinar-les a conreus.
4. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alfarràs i el Col·legi de Veterinaris de Lleida per
al control de la població de gats, gossos i fures.
5. Conveni amb la Diputació de Lleida per a la gestió i recaptació de les sancions relacionades
amb la indisciplina viària (estacionament, parada i seguretat).
Un agraïment especial a la Secretaria i Serveis Administratius del nostre consistori per la tasca ingent
que suposa l’activitat diària burocràtica i d’adaptació a les noves normatives i necessitats en un Ajunta·
ment com el nostre.

ACTUALMENT, ESTEM TREBALLANT EN...
•
•
•
•
•

Remodelació de la Plaça de Sant Pere.
Redacció projecte de millora Plaça Lluis Companys i Av. Catalunya.
Licitació obres de renovació xarxa d’aigua i clavegueram poble vell.
Arranjament de les voreres al carrer Nou (3a fase).
Execució final de les obres d’ampliació dels Nínxols als cementiris d’Alfarràs i d’Andaní.

E

Nova millora paisatgística: Parc Carrer Nou / Andaní

C

om molts ja haureu pogut veure, hem procedit a netejar i enjardi·
nar la zona final del carrer Nou (al final de les Casetes de la Fàbrica).

Un espai amb malesa i arbres bords l’hem convertit en un bonic i aco·
llidor jardí que, a més, fa de límit virtual amb l’històric poble d’Andaní,
i així queda palès amb el rètol que ho indica.
Un agraïment especial a la Brigada Municipal pel seu esforç constant
en millorar el nostre municipi.

9è Full Informatiu.
Ajuntament d’Alfarràs

T

Control població de coloms

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

n aquest espai els diferents grups que formen part del Govern Local aporten els seus punts de vista
sobre les actuacions de l’Equip de Govern en matèria de millores del municipi i fan aportacions sobre
possibles actuacions amb l’objectiu comú de fer d’Alfarràs un poble més amable i acollidor.
No s’han presentat.

Maig 2022

P

Plantem el Planeta

L’ORGULL D’ALFARRÀS,
LA SEVA GENT...

er tal de potenciar i fer créixer la zona vegeta·
tiva de la Serra de les Bruixes d’Alfarràs, i dins
el projecte de l’Institut d’Almenar, amb la col·la· Maria Banlles / Futbol Sala Alfarràs / Gerard
boració del Pla Educatiu d’Entorn Alt Segrià, la Llop / Club bitlles d’Alfarràs
Regidoria d’Educació i l’Associació la Força del
Poble, es va procedir a una plantada de pins,
amb força participació i entusiasme.

Els Alfarrassins/es amb el Poble d’Ucraïna

C

om no podia ser d’una altra manera, a Alfarràs vàrem mostrar també la nostra solidaritat amb el poble d’Ucraïna amb una concentració per rebutjar la guerra i la violència fent una col·lecta de productes sanitaris, aliments i diners que varen ser lliurats a la Creu Roja com ajut als afectats per la guerra.

Maria Banlles, Campiona de Catalunya contrarellotge
individual

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI
Controlador de velocitat

P

er tal d’incrementar la seguretat tant de via·
nants com dels mateixos vehicles que circulen
per la N-230 en el seu pas per Alfarràs, hem pro·
cedit a instal·lar un detector/avisador de velocitat
dels vehicles que circulen direcció Vielha.

Futbol Sala Alfarràs, Campions de la Lliga Escolar
del Segrià 2021/22

Homenatge a
Sebastià Altemir

Gerard Llop, 1r classificat Copa Espanya BTT a
Sabiñánigo

Club Bitlles Alfarràs, Campions del grup B de Bitlles
de Lleure de Lleida

Indubtablement, té un efecte dissuasiu que aju·
darà a controlar/reduir la velocitat i augmentar la
seguretat.
Quan tinguem permís de carreteres volem instal·
lar un segon controlador de velocitat a l’entrada al
municipi per l’Av. Pirineus.

Tanca en l’accés al Parc de l’Aigua

L

’estètica i l’eficàcia són una vocació d’aquest
consistori, però la seguretat és una consigna.

Així doncs, per augmentar la seguretat dels via·
nants i de la quitxalla que passeja i juga al Parc
de l’Aigua, hem procedit a instal·lar unes tanques
protectores en el pont de la “secla” que hi dona
accés.

