CASA DE LA VILA
L’AJUNTAMENT INFORMA -14
Ha transcorregut quasi un any des de l’últim “Ajuntament Informa” i és
evident que durant aquest temps s’han produït canvis i s’han iniciat nous
projectes i activitats que us anirem exposant i detallant en aquest nou
exemplar.
Detallarem la informació per regidories com ja és habitual.
URBANISME I OBRES
LA CANAL
Entre les realitzacions que s’han completat en el transcurs d’aquest any
2010 hem de destacar la recuperació de la Canal. Quan, en un determinat
moment es va cobrir el barranc dels Horts en aquest punt, la Canal va
quedar semi-enterrada i com a conseqüència moltes persones joves del
poble no havien tingut ocasió de veure-la en el seu aspecte original.
Amb aquesta actuació, que ha comportat un inversió de 15.135, €, a part
de recuperar la memòria d’un dels racons del poble per la gent més gran,
s’ha descobert pels més joves una part de la nostra petita historia i s’ha
seguit millorant la imatge del municipi.
CARRER PAÏSOS CATALANS
L’adjudicació de les obres d’aquest carrer ja està feta i es començarà en
breu la seva execució. Oportunament s’avisarà del seu inici, ja que a part

de l’afectació als propis veïns del carrer, l’entrada al poble per aquest punt
quedarà tallada, pel que s’haurà d’utilitzar l’Av. del Priorat o el C/ de Dalt.
El pressupost d’aquesta obra és de 318.509,18 € i comprèn, com ja s’ha fet
en altres actuacions, la renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram, la
instal·lació del gas, el soterrament de l’antena de TV, telèfon i
enllumenat públic així com el canvi de les faroles. També és previst
soterrar la línea de baixa tensió. Amb l’eliminació de cables aeris i la nova
pavimentació aquesta entrada del poble millorarà sensiblement la seva
imatge adequant-se a la que ja tenen la majoria dels altres carrers.
CARRER SANT ISIDRE
Com sabeu la renovació de serveis i nova pavimentació en aquest carrer
forma part d’una segona fase a realitzar l’any 2012. Som conscients de la
conveniència de poder executar aquesta obra de manera immediata, però la
gran diferència entre el pressupost (155.934, 47 € ) i la subvenció prevista
inicialment (30.000,-€) feia molt difícil poder tirar endavant aquesta part
del projecte. Finalment s’han pogut solucionar tots el entrebancs i l’obra
d’aquest carrer es farà conjuntament amb la dels Països Catalans.
RENTADORS
Aquesta obra també està ja adjudicada per un import de 63.068,67 €, i es
farà durant aquest proper hivern.
Com ja s’ha comentat en anteriors comunicacions l’obra consisteix en la
renovació total de la teulada, sanejament de les parets i de la bassa interior,
enrajolat del terra i tancament de les finestres.
També s’adequarà l’entorn per tal de situar els contenidors de la brossa
separats de les parets del rentador.
FONTS
Durant aquest 2010 s’han renovat dos trams de la canonada de la
Castellana amb una inversió de 23.650,- €

DEPURADORA
La nova depuradora està ja molt avançada. És previst que pugui entrar en
funcionament a finals d’aquest any. Aquesta actuació gestionada per
l’Agència Catalana de l’Aigua i amb el suport de la Comunitat Europea,
suposa una inversió de 447.703,- €
Oportunament es comunicarà la seva posada en marxa ja que la mateixa
comporta una més acurada gestió de determinats residus, especialment la
dels olis domèstics, i per aquesta raó, en breu, es posarà en funcionament
un nou servei de recollida d’olis usats que us detallem també en un altre
apartat d’aquest escrit.

CAMINS
Durant el mes d’octubre es previst acabar l’arranjament del camí dels horts
i de Fontaubella. Aquest projecte, la realització del qual ha estat possible
amb la col·laboració del Departament d’Agricultura i dels Fons de Cohesió
Europeus, ha comportat una preparació de la base del camí amb l’aportació
de tot-u amb gruixos de fins a 30 cm. i la posterior pavimentació amb
formigó (15 cm de gruix) els trams amb més pendent, i reg asfàltic en els
trams més plans.
En els llocs on la morfologia del terreny ho requeria s’hi han fet cunetes i
s’han construït desguassos en diversos punts.
En conjunt, l’arranjament del camí ha comportat una inversió de
371.263,18 € que s’han traduït en una millora molt important en l’accés a
aquesta part del terme. Les característiques del treball efectuat fan creure
que aquesta millora perdurarà durant força anys.
També aquesta tardor és previst de pavimentar un nou tram del camí dels
“Clots”, camí que dóna servei a la bassa contra incendis i que també ha de
ser l’accés al repetidor de TV.
Per altra banda el projecte d’arranjament del camí de La Font està ja molt
avançat i es previst poder executar-lo en breu.

MEDI AMBIENT
FRANGES DE SEGURETAT
Des de finals de l’any 2009 i durant aquest 2010 i amb la col·laboració de
l’Agrupació de Defensa Forestal i el Consorci de la Serra de Llaberia s’han
efectuat tasques de manteniment de la franja de seguretat que es manté a
ambdós costats del camí dels “Clots” i també al voltant de la bassa contra
incendis d’aquesta partida.
Per altra banda s’ha obert una nova franja de seguretat al llarg del camí del
“Solà Comú” des de el Pla de la Femada fins al Mas de Magrinyà. Amb
aquesta franja entre 25 i 30 mts. d’ample es pretén millorar la protecció de
l’obaga de la Mola davant la possibilitat d’un incendi provinent de la zona
de la Font del Pi.
També aquí es manté plena la bassa contra incendis que es va construir
l’any passat.
CAMÍ DE LA MOLA
S’ha completat el desbrossament del camí de la Mola per la Canal del mig.
Part de la feina que va fer-se l’any passat s’ha hagut de repetir ja que les
nevades del mes de desembre i de gener van provocar el trencament de
rames i arbres que ja s’havien esporgat. Amb tot, el camí està ara en
perfectes condicions per efectuar la pujada a La Mola per aquesta via.
CAMÍ VELL DE COLLDEJOU
En breu es començarà la neteja del camí vell de Colldejou. Recuperarem
així, un dels antics camins de ferradura i s’ampliarà la xarxa per efectuar
caminades pel territori.
RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC USAT
Com ja hem comentat en l’apartat de la Depuradora, la propera entrada en
servei d’aquesta instal·lació farà que s’hagin de prendre algunes mesures
de control en els abocaments de determinats residus a la claveguera.

Un dels productes que dificulta i encareix el funcionament de les
depuradores és l’oli domèstic usat. Per tal de facilitar el funcionament de
la depuradora i evitar la possible contaminació d’aigües subterrànies
iniciem a partir d’aquesta setmana la recollida selectiva d’oli domèstic
usat.
Momentàniament i fins que estiguin acabades les obres de remodelació
dels rentadors, s’ha instal·lat al pati de l’hogar, al costat de la porta
d’entrada del darrera de la botiga, un contenidor on podreu dipositar els
envasos amb l’oli domèstic usat.
Podeu passar per l’Ajuntament on se us facilitarà un embut i un fulletó
amb instruccions de com efectuar aquesta recollida selectiva.
És important que tots ens conscienciem del benefici que iniciatives com
aquesta comporten pel medi ambient, ja que a part de reduir la
contaminació d’aigües i del sòl, la reconversió de l’oli domèstic usat en
biodièsel, té una repercussió positiva sobre el canvi climàtic al disminuir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i contribueix també a reduir els
cost de la factura de compra de petroli.
CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
Recentment s’ha constituït una nova associació al poble: L’Associació
Cultural i de Joves “La Rabosa” que ja ha començat a organitzar activitats.
És important que els joves s’involucrin en la dinàmica del poble i que
aportin la vitalitat i l’empenta que sempre acompanya la joventut.
El Pla Local de Joventut és l’eina a través de la qual es coordinen les
activitats del jovent amb l’ajuntament.
També, la primera Cronoescalada a la Mola, organitzada pel Club
Fontaubella Fondistes, celebrada el passat 14 d’agost va ser un èxit de
participació i de públic.
Van prendre la sortida més de 80 atletes que van venir a La Torre per
participar en aquesta prova des de diverses comarques de Catalunya i des
de altres llocs ben allunyats.

Els guanyadors van aconseguir pujar des de “el davant del Sol” fins al
Castell de la Mola, amb menys de 30 minuts. El primer classificat va ser
en Sergi Casas del Club Llop Aventura amb 24’ 26’’ i la primera
classificada femenina va ser la campiona d’Espanya de cursa vertical,
Mónica Ardid del Club U. A. Terrassa, amb 28’ 45’’.
Es va comptar també amb una molt digna participació local que de ben
segur la propera edició serà encara més nombrosa.

EXPOSSICIÓ DE FOTOGRAFIES ANTIGUES
La imatge dels pobles canvien de manera a vegades imperceptible però
també constant. Amb el temps es van esborrant les imatges que un cop van
ser i que ara difícilment reconeixeríem.
Atenent a diverses sugerències voldríem organitzar una exposició de
fotografies que reflecteixin com era el nostre poble i la nostra gent en
temps passats.
A tal fi us agrairíem a tots els que disposeu de fotografies antigues del
poble i de la seva gent, ens les cedíssiu temporalment, per tal de poder
muntar aquesta exposició.

SERVEIS SOCIALS
TDT
L’adjudicació de la instal·lació del repetidor de TV a la partida “clots” ja
està feta. Es previst que les obres comencin en breu i estiguin acabades a
finals d’aquest any.
Un cop en funcionament, disposarem amb seguretat del senyal de TDT i hi
haurà la possibilitat de que les companyies de telefonia mòbil instal·lin
també els seus repetidors amb el que haurem de millorar sensiblement la
cobertura dels telèfons mòbils.
La possibilitat de més rapidesa en el funcionament de l’ADSL i també la
possibilitat de la posada en marxa de xarxes WIFI serà estudiada a partir
de la posta en marxa del repetidor.
MEGAFONIA
En aquests dies s’està finalitzant l’ampliació i renovació del servei de
megafonia, amb un pressupost de 26.635,14 € i amb el que es pretén
aconseguir una millor audició dels pregons a les zones del poble que
queden “fosques”.

Tot i això no tothom és present al poble quan es fan els pregons, raó per la
qual es produeixen fallades amb aquest sistema de comunicació. Per
aquest motiu volem posar en marxa un nou sistema fent ús de les noves
tecnologies, utilitzant el correu electrònic i el telèfon mòbil. Així tots els
que ho desitgin ens poden fer arribar el seu correu electrònic i/o el seu
número de telèfon mòbil de tal manera que properament farem arribar els
pregons a través del e-mail i/o a través d’un SMS. .
Ens podeu fer arribar el vostre e-mail i/o mòbil al correu de l’Ajuntament
aj.tfontaubella@altanet.org
DOMASSOS
Un important pas per potenciar i personalitzar la imatge del nostre poble
ha estat l’estrena dels domassos, aquesta passada Festa Major.
Pràcticament totes les cases del poble han lluït aquest motiu d’embelliment
i manifestació de festa i afirmació de sentiment Torretà. Sens dubte, han
contribuït a ressaltar la festa i a potenciar la imatge de poble actiu i
participatiu.
Aquesta fita però, no hauria estat possible sense la col·laboració del grup
de dones que de forma voluntària i totalment desinteressada, s’han passat
moltes hores amb la confecció d’aquests domassos. Volem donar les
gràcies en nom de l’Ajuntament i en nom de tot el poble, a totes aquestes
persones per la seva desinteressada col·laboració, i volem també
encoratjar-les a continuar realitzant activitats com aquesta. La confecció
del vestit de la geganta és un altre exemple de participació i treball en
equip d’aquest grup. Moltes gràcies i seguiu endavant.
ESGLÉSIA
Dins del plantejament general de manteniment i funcionament del poble i
les diverses institucions i/o organitzacions que el composen, no podem
oblidar el paper que hi juga un edifici i una institució emblemàtica com és
l’església.
Des de fa temps sóm conscients del deficient estat de conservació de les
campanes, que fa més d’un segle acompanyen i marquen els
esdeveniments de la vida al poble.

Tocs tant característics com ventar els dies de Festa Major, i altres festes
senyalades, s’han anat deixant de fer per la perillositat que representa
voltejar aquestes campanes actualment.
També altres tocs, com el de difunts que acompanyava els veïns en el seu
últim comiat s’havien anat perdent.
Amb la voluntat de recuperar la funcionalitat de les campanes i els
diferents tocs que marquen cada un dels esdeveniments de la població,
s’han portat a terme des de fa més d’un any una sèrie de gestions tant
davant del Bisbat de Tarragona com de la Diputació per un costat, per tal
d’aconseguir els ajuts necessaris, així com amb empreses especialitzades
en recuperació de campanes i rellotges de torre per un altre.
Després de valorar els diferents pressupostos i també la quantia dels ajuts
aconseguits s’ha pres la decisió d’arranjar les dues campanes i canviar les
esferes del rellotge així com el seu sistema de funcionament, ja que de fet,
són dos instal·lacions que han de funcionar de forma complementària.
L’actuació bàsicament consisteix en: netejar les campanes, canviar el jou,
instal·lar un sistema automàtic de volteig i un programador pels diferent
tocs. Això comporta la necessitat de treure les campanes i portar-les al
taller per tal de netejar-les i posar-los-hi el nou jou. Estarem doncs, unes
setmanes sense campanes i probablement també sense rellotge.
Aquesta actuació representarà un important esforç econòmic per
l’ajuntament ja que el pressupost total és de poc més de 25.000,- € i els
ajuts aconseguits són de 11.600,- €. Tot i això creiem que es una actuació
que és bo fer-la i aconseguir així la recuperació i el ple funcionament
d’unes instal·lacions prou emblemàtiques per tota la població.
Si es compleixen els terminis previstos el nou sistema de rellotge i
campanes podria estar a punt pel proper Nadal.
La Torre de Fontaubella, setembre de 2010

