L’AJUNTAMENT INFORMA 1
Amb la finalitat d’agilitzar la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns, l’Alcalde i els regidors
ens proposem fer-vos arribar de forma periódica un full informatiu, com el que teniu a les mans, en
el que volem donar compte dels diversos temes que en cada moment ens afecten de manera més
directa.

AUTOBUSOS A FALSET
L’horari dels autobusos en periode escolar, que es poden utilitzar per anar a Falset es el següent:
Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous

Divendres

Sortida de La Torre

8.30 h

8.30 h

8.30 h

8.30 h

8.30 h

Sortida de Falset

18,10 h

18,10 h

14,40 h

17,10 h

14,40 h

I si es reserva amb antelació, trucant al telèfon de l’Oficina de Turisme de Falset 977 83 10 23
també hi haurà un autobús que sortirà de Falset cap a La Torre els DIJOUS a les 13.30 hores.
Com sigui que considerem que pot ser més interesant que aquest autobús funcioni els Dimarts, dia
de mercat, en lloc dels Dijous hem sol·licitat al Consell Comarcal el canvi de dia. Quan es faci
efectiu aquest canvi ja ho anunciarem.
Hem de comentar, pero, que el manteniment d’aquest servei, com el que hem tingut durant l’estiu,
ve condicionat en certa manera per l’ús que s’en faci. Es a dir que el cost que representa queda
justificat si hi ha una utilització amplia del mateix. Si no s’utilitza o s’en fa molt poc ús tindrem
menys arguments perque ens el mantiguin. Es important doncs, que prenguem consciencia de la
importancia que té el fer ús d’aquest transport públic.

RECOLLIDA DE BROSSA
Com heu pogut observar ultimament hi ha dificultats en el tema de recollida de residuus sólids
urbans, principalment amb el paper-cartró i amb el contenidor gran de les andrómines.
Estem treballant per millorar aquest servei pero entretant creiem que es molt important recordar una
serie de punts en els quals tots hauriem de col·laborar a fi de poder tenir el poble més net:
•

En el contenidor gran de les andròmines només si poden tirar electrodoméstics,
mobles i en general els estris que hi ha dins a casa. En cap cas si poden tirar restes
de material de construcció, com queirats, portes, finestres, ferros, etc. La preséncia
d’aquests elements en aquest contenidor es causa de que l’empresa responsable de
la seva recollida es negui a buidar-lo amb la consegüent molestia i retard que aixó
comporta.

•

Totes aquestes restes així com els enderrocs s’han de llençar al abocador de runes
que hi ha al costat del antic abocador de brossa(Toll Negre)

•

També es molt important que la brossa que tirem en els contenidors verds, vagi
sempre dintre de bosses tancades a fi d’evitar que quan els buiden caiguin restes a
terra, restes que els conductors dels camions de la brossa no recullen, i que son
motiu de que quedi tota la zona on es troben els contenidors tremendament bruta.

•

Estem gestionant també el poder disposar de contenidors pel plàstic a fi de
millorar la recollida selectiva i contribuir a la millora del Medi Ambient.

•

Pel que fa referencia a les piles usades, ja sabeu que a la botiga hi ha un recollidor,
tant per les de botó, que son les més contaminants, com per tota la resta.

•

Finalment comentar que recentment s’ha pavimentat la zona del voltant dels
rentadors on ben aviat hi quedaran ubicats tots els contenidors, tant els de la
brossa com els del paper, vidre i els del plàstic (quan els portin) i també la banyera
de les andrómines quedarà situada en aquest lloc. Esperem d’aquesta manera
facilitar la recollida selectiva, que ens ajuda a abaratir costos i també a millorar
l’estética del poble.

GOSSOS I GATS
Volem demanar de manera molt especial a tots els propietaris de gossos i gats que tinguin la
màxima cura de recollir les deposicions d’aquests animals, si quan els treuen a passejar fan les seves
necessitats al carrer.
També durant els propers dies en que es farà la pavimentació de l’Avinguda del Priorat, es molt
convenient que cap d’aquests animals vagi suelto pel carrer a fi d’evitar que deixin peuades
marcades en el paviment fresc.

AVINGUDA DEL PRIORAT
A partir de la setmana del 29 de setembre es farà la pavimentació d’aquest carrer. A part de la
recomanació ja mencionada, els técnics directors de l’obra demanen que amb la finalitat de
permetre un fraguat adecuat que garantitzi la durada del paviment no es permeti el pas de cap tipus
de vehicle durant un periode de al menys 15 dies a tres setmanes, per tant volem demanar-vos que
respecteu escrupulosament la prohibició de la circulació de vehicles per l’avinguda del Priorat
durant els dies que oportunament s’indicaran.

SUGERIMENTS
Us agraïrem qualsevol idea, sugerencia u observació que ens vulgeu fer. No dubteu en posar-vos en
contacte amb nosaltres per tots els temes que considereu d’interés.

La Torre de Fontaubella, 29 de setembre de 2003

