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INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA TV
Com ja us hem vingut informant últimament, la posta en marxa del sistema Televisió
Digital Terrestre, comporta canvis en la recepció del senyal de la TV.
Actualment i en fase de proves es pot sintonitzar la TDT
Per poder-la rebre és necessari disposar d’un televisor que porti el sintonitzador de
TDT incorporat (els televisors més nous gairebé tots el porten) o disposar d’un
descodificador TDT que permet rebre els canals de TDT i veure’ls per un televisor
convencional.
Els canals de la TDT que es poden sintonitzar són:
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Per altra banda la televisió analògica, es continua veient pels mateixos canals habituals
que s’han vist fins ara, amb la incorporació de:
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Hi ha diverses marques de descodificador per poder veure la TDT en un televisor
convencional i també, evidentment, preus molt diversos.
Si no es te la intenció de canviar en breu l’aparell de TV convencional i es vol disposar
de una bona qualitat d’imatge i so i una garantia de funcionament, es aconsellable
instal·lar un descodificador d’una marca reconeguda.
El tècnic municipal que porta el manteniment de l’antena pot assessorar i instal·lar, a
qui ho sol·liciti, aquest aparell i informar sobre els detalls del seu funcionament.
Tots aquells veïns que vulguin contactar amb el tècnic, per requerir aquest servei o rebre
informació mes detallada, poden fer-ho a traves de secretaria de l’Ajuntament.

44 RALLY RACC CATALUNYA-COSTA DAURADA
El proper dia 5 d’octubre el Rally-RACC Catalunya-COSTA DAURADA passa de nou
pel nostre municipi. Es important tenir en compte les següents dades:
DIMECRES DIA 1 D’OCTUBRE .
Aquest dia hi haurà reconeixements de la carretera per part dels participants al Rally.
Tot i que estan obligats a circular complint totes les normes del Codi de la Circulació,
no hi ha cap garantia que tots els pilots compleixin estrictament aquestes normes, en
conseqüència, es recomana circular aquest dia amb la màxima precaució per la carretera
de Marçà i la de Colldejou.

DIUMENGE DIA 5 D’0CTUBRE
A les 00,00 hores del dia 25 es tancaran les carreteres en els punts següents:
Carretera T-322 (Mont-roig – La Torre de Fontaubella) es tancarà en el PK 12
Carretera TV 3223 (Carretera de Pradell) es tancarà a la cruïlla amb la N420

Carretera TV 3001 (Carretera de Marçà) es tancarà a la rotonda de Marçà
Per poder circular entre les 00,00 i les 07,00 hores cal que paseu a buscar els passis per
l’ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
A partir de les 7 del mati i fins a ¼ de 4 de la tarda totes aquestes carreteres estaran
tancades inclusive als veïns amb passi.
RECOLLIDA DE LA BROSSA
Junt amb aquesta comunicació us fem arribar també unes bosses per recollida de
matèria orgànica.
Volem ressaltar la importància d’efectuar una acurada selecció de la brossa que
dipositem als contenidors, ja que aquest fet repercuteix directament en els costos que
finalment es reflexen en les taxes que hem de pagar tots.
Es important recordar que si dipositem correctament el paper, plàstic i vidre en els seus
contenidors corresponents, el cost de recollida d’aquests materials es zero.
La brossa que resulta mes cara de recollir es el rebuig (contenidors verds). Cada Kg. de
materials que podrien anar en altres contenidors i que dipositem als contenidors verds
del rebuig ens costa uns diners que indefectiblement hauran de repercutir en l’augment
de la taxa corresponent.
La recollida de matèria orgànica es molt més econòmica que la del rebuig.
Sorprenentment les quantitats recollides oscil·len, segons els mesos, entre 6 i 10
vegades mes de rebuig que d’orgànica.
La conscienciació, per part de tots, d’una correcta selecció de la brossa, ens permetrà
contenir els costos de recollida, i per tant limitar l’augment de les taxes.
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