CASA DE LA VILA

L’AJUNTAMENT INFORMA-12
Seguint en la línea d’actualitzar la informació sobre les diverses activitats
del municipi, us detallem tot seguit els temes que fan referència a cada
regidoria.
URBANISME I OBRES
Recentment s’ha acabat la segona fase de la renovació de serveis i
pavimentació del carrer de Les Flors. L’obra a comportat la renovació total
de la xarxa de clavegueram i aigua potable. S’ha efectuat també, la
instal·lació del gas canalitzat i s’ha soterrat la instal·lació de l’enllumenat
públic, de telèfons i de la xarxa de baixa tensió. En la nova instal·lació
d’enllumenat públic s’han canviat els punts de llum i s’han adaptat a la
nova normativa sobre contaminació lluminosa, seguint la línea que ja
s’havia establert en la 1ª fase.
Per altra banda s’ha deixat també preparat per soterrar, quan sigui possible,
la instal·lació de l’antena de TV.
Tot i que soterrar els serveis, sobre tot la baixa tensió, es
extraordinàriament car, el que es pretén es millorar substancialment la
imatge del poble eliminant al màxim els vols dels cables de tota mena que
afecten de forma molt negativa l’estètica dels carrers.

Les aigües pluvials s’han conduit al barranc per tal de treure-les de la
xarxa de clavegueram i la nova pavimentació, tot i seguir la línea de la
resta de carrers, al tenir aquesta 2ª fase una amplada de carrer que ho
permet, s’ha complementat amb un eix central de totxo refractari que li
dona mes vistositat i ajuda a regular la circulació de vehicles.
Pel proper any 2010 està prevista la remodelació dels rentadors i la
renovació de serveis i pavimentació del carrer dels Països Catalans. En
aquest projecte està inclòs també la renovació de l’enllumenat públic i el
soterrament de la línea de baixa tensió.
Desprès d’aquestes actuacions i de la renovació de l’enllumenat públic que
s’ha fet recentment en diversos carrers, amb el Fons Estatal d’Inversió
Local, la pràctica totalitat del poble estarà adaptat a la nova normativa de
contaminació lluminosa.
Per aquest estiu es previst instal·lar una nova senyalització que permeti
localitzar fàcilment els diversos serveis del municipi com son la Piscina,
Àrea de lleure, Ajuntament, Cafè, Sindicat, etc. També els camins que
surten del poble i porten a les diverses excursions que es poden efectuar.

GAS
Els veïns afectats per la instal·lació del gas a la segona fase del carrer de
Les Flors, poden donar-se d’alta gratuïtament d’aquest servei, contactant
amb l’ajuntament, fins el 31 d’agost de 2009. A partir d’aquesta data
s’haurà d’abonar la taxa municipal d’alta al servei que es de 350,-€.

MEDI AMBIENT
Durant l’hivern s’han dut a terme dos projectes importants en l’àmbit de
Medi Ambient.
Per una banda s’ha netejat i recuperat l’accés a la “Font del Pi”, un espai
en el que molts veïns del poble hi tenen records de la seva infantesa i
joventut, quan s’anava a buscar l’aigua a aquesta font. Després de molts
anys en que l’indret estava completament abandonat i era impossible
accedir-hi, les feines de neteja han permès recuperar de nou aquest espai
emblemàtic pel nostre poble.

D’altra banda s’ha efectuat una neteja en dos punts al voltant del poble que
representaven un perill en cas d’incendi, ja que els arbres i la brossa els
teníem a tocar de les parets de les cases. S’ha actuat a la zona del barranc
del salt i camí de Falset i també a la Canal i voltants del Corral Nou.
A part d’augmentar la seguretat, aquestes actuacions milloren
sensiblement la imatge del municipi. A mesura que les disponibilitats
econòmiques ho permetin, s’anirà actuant en altres indrets del voltant del
poble.
Per altra banda, ja s’han iniciat els treballs per la construcció d’una nova
bassa contra incendis a la partida de “Fontaubella” que es previst que ja
estigui operativa aquest estiu.
L’Agrupació de Defensa Forestal de La Torre de Fontaubella, es la que
promou l’obra, amb la col·laboració de l’Ajuntament i del Consorci de la
Serra de Llaberia.

AREA DE LLEURE
Seguim millorant l’àrea de lleure. Aquest any s’han construït dues noves
taules, en front de les barbacoes, que faciliten molt les feines de preparar
calçotades, paelles etc. i també s’han reconstruït diversos panys de marge
que estaven caiguts.

CAMINS
Les pluges del mes d’abril han obligat a fer un repàs dels camins del
terme. Tot i que s’intenta mantenir-los transitables, l’acció de pluges fortes
amb els consegüents escòrrecs i aiguamolls, motos, quads, etc. fan
complicat que sempre estiguin en òptimes condicions.
Una bona solució seria pavimentar les parts amb més pendent, com s’ha
fet a l’entrada del camí dels “Clots”. Aquesta es una solució més cara però
molt més perdurable.

Des de fa temps s’estan fent gestions amb els diversos departaments de la
Generalitat per tal d’aconseguir una actuació més enèrgica en aquest tema.
Actualment ja tenim en fase de redacció molt avançada el projecte de
millora del camí de ”Fontesaubelles”. La realització d’aquest projecte,
previst per finals d’aquest any, comportarà una millora molt significativa
per aquest camí.
També amb el Departament de Medi Ambient, s’està treballant per tal de
millorar els camins que transcorren només per zones de bosc (Castellanes,
Solà Camús, etc.)

CULTURA JOVENTUT I ESPORTS
Seguint en la línea de millorar els equipaments municipals aquest hivern
s’ha efectuat la instal·lació de la calefacció a l’Hogar Rural. Les tres
plantes han quedat equipades amb aquest servei de tal manera que són
perfectament utilitzables en qualsevol època de l’any.
Per aquest any 2009 es previst també instal·lar la calefacció a la sala del
Sindicat per tal de que complementi l’actual instal·lació de bomba de calor
que en dies de molt fred s’ha mostrat un pel insuficient.
Durant el mes de febrer es va realitzar a l’Hogar Rural un curs
d’informàtica adressat a les persones que tenien interès en el funcionament
del programa “Power Point”. Per més endavant es previst efectuar-ne un
altre, el tema del qual dependrà de les sol·licituds que ens feu arribar. Si
esteu interessats en un curs d’iniciació a l’informàtica o sobre “”Excel” o
qualsevol altre comuniqueu-vos amb la regidora de cultura o amb
secretaria de l’Ajuntament i organitzaríem el curs per desprès de l’estiu.
Pels mes petits, s’han renovat les instal·lacions del parc infantil del carrer
de Les Flors. Els aparells que s’han col·locat compleixen la normativa
europea, així com també la compleix, el terra de seguretat.

CELEBRACIONS DIVERSES
REVETLLA DE SANT JOAN
Aquest any la Flama del Canigó per encendre els focs de Sant Joan es
repartirà des de La Torre de Fontaubella per tots els pobles del Priorat i
comarques veïnes que vulguin acudir.
El dimarts dia 23, revetlla de Sant Joan, després d’anar a buscar la Flama a
Reus, aquesta s’encendrà a la Plaça de “l’Hogar” on a partir de les 8 de la
tarda acudiran els diversos pobles a encendre la seva torxa.
Posteriorment si les condicions meteorològiques ho permeten, s’encendrà
la foguera i com cada any, hi haurà el sopar de la revetlla.
L’Associació de Veïns, coordinarà tots aquests actes.
Us animem a tots a participar d’aquesta festa tant tradicional, de manera
especial aquest any, pel protagonisme que hi tindrà el nostre poble.

SOPAR DELS JUBILATS
El proper dia 4 de juliol es celebrarà com cada any el sopar dels jubilats.
Tots els qui vulgueu participar-hi podeu apuntar-vos a la llista que hi ha al
taulell d’anuncis del Cafè o contactant amb el president de l’Associació de
jubilats, Josep Amaro.

TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
El diumenge dia 19 de juliol es celebrarà la primera trobada de motos
antigues de La Serra de Llaberia.
El punt de concentració serà a la pista esportiva de La Torre de
Fontaubella, on a partir de les 8 del matí arribaran les motos participants i
quedaran allí exposades.

Els participants i els acompanyants, esmorzaran a l’Àrea de Lleure i cap a
dos quarts de 10 sortiran per donar el tomb a l’Espai Natural de la Serra de
Llaberia, passant per Marçà, Capçanes, La Serra, Tivissa, Santa Marina,
Pratdip, Colldejou i tornant a La Torre cap a dos quarts de dos del migdia
on faran un dinar a l’àrea de lleure amb l’entrega d’un record de la
trobada. Fins a mitja tarda les motos quedaran també exposades a la pista.

DIADA DE LA SERRA DE LLABERIA
El Consorci de La Serra de LLaberia, organitza cada any una diada per tal
d’apropar el Consorci als habitants dels pobles que en formen part i donar
a conèixer les activitats que es porten a terme.
Aquest any la diada es farà a La Torre de Fontaubella els dies 21 i 22
d’agost. El divendres dia 21 hi haurà una trobada dels nens i nenes dels
pobles del consorci amb diverses activitats i el dissabte una exposició de
productes de la terra i diversos actes per donar a conèixer el funcionament
del Consorci a tothom.
Mes endavant ja us farem arribar informació mes detallada d’aquesta
diada.

SERVEIS SOCIALS
Junt amb aquesta comunicació us fem arribar unes bosses per la recollida
de la brossa orgànica.
Es molt important, tal com ja hem fet avinent en anteriors ocasions, que
tinguem la màxima cura en fer una bona selecció de les deixalles que
produïm. L’abocament incontrolat en contenidors que no corresponen
encareix els costos de recollida i inevitablement s’ha de reflectir en un
augment de la taxa.
La brossa mes cara de recollir es el rebuig que tirem als contenidors verds i
a la banyera de les andròmines. L’orgànica que tirem als contenidors
marrons, te un cost molt més baix i el vidre, plàstic i cartró tenen un cost
zero.

Apel·lem a la responsabilitat de tots perquè actuant cívicament en aquest
tema contribuirem no solament a millorar el medi sinó també a contenir els
costos que paguem entre tots.

GOSSOS I GATS
També volem recordar-vos la obligatorietat de registrar els animals de
companyia al registre municipal i que per efectuar aquesta inscripció es
necessari que l’animal estigui provist de l’obligatori xip d’identificació.
També en aquest apartat es necessari apel·lar al civisme dels propietaris
dels gossos per tal de que tinguin la màxima cura en recollir les
deposicions del mateixos del carrer. La higiene i la imatge dels nostres
carrers són, en aquest cas, responsabilitat exclusiva dels propietaris
d’aquests animals.
Tanmateix, aquest problema s’ha observat també a l’Àrea de Lleure.
Aquest es un espai d’esbarjo al qual hi acudim per gaudir d’una passejada
o d’un àpat amb els amics o la família. No es el lloc on desitgem trobar
deposicions de cap animal i no es per tant el lloc on portar els gossos a fer
les seves necessitats. Per respecte als altres tinguem-ho en compte.

TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE
Com be sabeu, l’apagada de la televisió analògica està prevista pel 31 de
desembre d’aquest any 2009. Si be es possible que per raons de tipus
tècnic, aquesta data es retardi algunes setmanes, hem de valorar, que molt
aviat, els aparells que no estiguin dotats amb receptor de TDT no
funcionaran.
Actualment, a través de l’antena de TV municipal estem enviant el senyal
de la televisió analògica, amb deficiències en algun dels canals, i també de
manera provisional, de la TDT des de el repetidor de Falset, pendents de
la instal·lació del repetidor que s’ha d’instal·lar a la zona dels ·Clots”, que
ens ha de donar el servei de forma definitiva i amb qualitat.

SERVEIS FUNERARIS
El trasbals que comporta sempre la mort d’un familiar, fa que no siguin
aquest moments els mes apropiats per haver d’ocupar-se de tots els tràmits
necessaris per l’enterrament, funeral, certificats, etc.
Amb la finalitat de facilitar les gestions necessàries a fer en aquests
moments, l’Ajuntament ha atorgat la llicència municipal per la prestació
de serveis funeraris al municipi, a l’empresa Serveis Funeraris Mena.
L’atorgament d’aquesta llicència, comporta l’autorització a l’empresa
esmentada per efectuar els serveis de transport, inhumació, trasllat i
d’altres que siguin necessaris i que s’hagin d’efectuar dins del nostre
municipi i del cementiri municipal.
Amb l’atorgament d’aquesta llicència, l’empresa adjudicatària assumeix
també efectuar totes les gestions necessàries coms son: Tramitació del
certificat de defunció, organització del funeral, tenir establerta una tarifa
prèvia pels diversos serveis funeraris que ofereix, trasllat des de altres
poblacions, hospitals, etc on s’hagi produït la defunció, etc.
Aquesta llicència no comporta cap exclusivitat, de tal manera que tothom
es lliure de contractar l’empresa funerària que estimi més convenient, si bé
totes les empreses necessiten la llicència municipal per efectuar serveis al
cementiri municipal.
Per informació més detallada sobre aquest tema podeu dirigir-vos a la
secretaria de l’Ajuntament.
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