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L’AJUNTAMENT INFORMA-13 
 

 

Estem arribant a les acaballes d’aquest any 2009 i es un bon moment per 

fer un repàs a les activitats i projectes del municipi des de la última 

comunicació . 
 

Farem doncs, com es habitual, un resum de les actuacions que cada 

regidoria ha realitzat i de les previstes per l’any 2010.  
 

 

URBANISME I OBRES 
 

Finalitzades les obres de la segona fase del carrer de Les Flors i el canvi de 

l’enllumenat públic de diversos carrers per tal d’adaptar-nos a la normativa 

europea de contaminació lluminosa i també, i no menys important, per 

estalviar en el consum, s’han dut a terme, durant aquest segon semestre, 

altres obres que si bé de menor quantia, són importants per seguir 

millorant els diferents serveis de que disposem. 
 

 

SINDICAT 
 

S’han canviat les finestres de fusta per unes altres de seguretat. Les 

anteriors finestres,  en temps d’humitats es reinflaven i no podien obrir-se. 

Això dificultava la ventilació, i la concentració d’humitat dins del local no 

era gens adequada per les peces que podessin haver-hi en exposició. Les 

noves finestres, a part de la seva major seguretat, permeten diverses 

posicions per mantenir una ventilació adient dins del local. 

També aquests dies, s’està ultimant la instal·lació de calefacció, el que 

permetrà una major comoditat en els actes que s’hi celebrin durant els 



mesos d’hivern. L’actual instal·lació d’aire fred-calent, si bé es molt eficaç 

com a refrigeració a l’estiu, l’aire calent que proporciona a l’ hivern resulta 

una mica insuficient en dies de molt fred. Aquesta carència quedarà 

subsanada amb els radiadors que s’estan acabant d’instal·lar.    
 

També s’han adquirit uns tòtems per tal de poder col·locar-hi la 

informació de les peces de les diverses exposicions que s’hi vagin 

efectuant. 
 

Per altra banda, és previst que abans de festes tinguem ja ubicat al sindicat, 

perfectament revisat i afinat, el piano que va donar al poble en Joan 

Torrell. Aprofitem per manifestar el nostre agraïment en nom de tots el 

veïns al Joan per la seva desinteressada donació. 
 

Finalment l’equipament d’aquesta Sala polivalent, aquests dies quedarà 

complementat amb l’adquisició d’unes còmodes cadires.  
 

 

SENYALITZACIÓ 
 

La col·locació dels dos cartells de benvinguda a les dos entrades  i dels 

diversos plafons indicatius contribueixen a millorar la imatge del poble i 

faciliten la localització dels diversos serveis a les persones que ens visiten. 
 

 

MEDI AMBIENT 
 

A finals de juny va quedar enllestida la nova bassa contra incendis a la 

partida “Fontaubella”. Amb una capacitat de 210 m3, complementa la que 

ja tenim als “Clots” des de fa tres anys i ens dóna una major seguretat en la 

lluita contra els possibles incendis forestals. Volem fer constar l’agraïment 

de l’Ajuntament, de l’ADF i per extensió de tot el municipi a la 

desinteressada cessió del terreny que per  la construcció de la bassa de 

“Fontaubella” ha fet en Salvador Serres Merino. La col·laboració dels 

propietaris afectats en actuacions com aquesta, cessió de terrenys, aigua, 

pas de camins, etc. és bàsica per poder tirar endavant projectes d’aquesta 

mena. Moltes gràcies, doncs, per la col·laboració rebuda per part de tots el 

propietaris afectats.  
 

També al mateix temps que la construcció d’aquesta bassa, s’ha fet una 

repassada al camí de Fontaubella i al que baixa des de el Pla de la Femada 

al Mas de Magrinyà. Amb aquestes actuacions, s’intenta, a part de facilitar 



l’accés a les finques, mantenir els camins en condicions de circulació pels 

vehicles de bombers. Com tots sabem, és primordial que els bombers es 

puguin desplaçar amb seguretat i rapidesa en cas de foc al bosc. 
 

Aquestes actuacions de construcció de basses i arranjament de camins 

s’han dut a terme, com en anteriors ocasions, en col·laboració amb 

l’Agrupació de Defensa Forestal i el Consorci de la Serra de Llaberia. 
 

 

ÀREA DE LLEURE 
 

Aquest mes de desembre s’ha acabat una nova actuació a l’Àrea de Lleure. 

La construcció de nous marges ha permès millorar sensiblement la imatge 

de la zona i també s’ha guanyat espai per poder col·locar-hi, més endavant, 

noves taules. 
 

Per altra banda els ajuts de la Diputació i del Departament de Medi 

Ambient ens han servit per instal·lar una senyalització  que per un costat 

informa sobre les diferents espècies d’arbres que podem trobar a la 

mateixa Àrea de Lleure i per altra banda ens dona una informació més 

global de tota la flora del municipi, tant pel que fa a conreus com als 

diferents tipus de bosc, depenent de l’alçada en que es troben ubicats. 
 

Volem apel·lar des de aquestes línees a la responsabilitat i el civisme de 

tots, per tal de conservar les instal·lacions  i mantenir aquest espai net. El 

civisme, la educació, la cultura d’un poble es manifesten també pel 

respecte als béns públics, que precisament pel fet de ser públics, són de 

tots. 
 

La col·laboració i la implicació de tots el veïns ens ha de permetre 

mantenir el nostre poble en les millors condicions d’imatge, higiene i 

netedat.   
 

 

FRANGES DE SEGURETAT. 
 

S’ha efectuat un repàs a les franges de seguretat que van obrir-se a la 

primavera per tal de mantenir-les netes de vegetació i permetre així que 

compleixin amb la seva missió de prevenció d’incendis al mateix temps 

que contribueixen a millorar la imatge del poble.  
 

 



 

 

 

 

CAMÍ DE LA MOLA 
 

Aquests dies s’està fent una molt necessària feina  de neteja de la  

vegetació al camí de La Mola que puja per la Canal del Mig. Pot ser que, 

per que s’hi passa amb menys freqüència que anys enrere, també per efecte 

de la ventada del mes de gener passat, la vegetació dels costats i els arbres 

caiguts estaven envaint aquest camí fins al punt de dificultar el pas en 

algun dels trams. L’actuació que s’hi està duent a terme permetrà 

mantenir-lo en condicions durant força temps. 
 

 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA BROSSA 
 

Amb aquesta comunicació us fem arribar també unes bosses per la 

recollida de la brossa orgànica. Com ja hem fet avinent en anteriors 

ocasions, la implicació de tots els veïns per tal d’efectuar una selecció 

adequada de la brossa, es bàsica per contenir els costos. 
 

El poder mantenir una taxa de recollida de brossa a uns preus estables o la 

necessitat d’augmentar-la en més o menys quantia depèn bàsicament de la 

voluntat que tots hi posem en implicar-nos en aquesta tasca. 
 

 

 

SERVEIS SOCIALS 
 

TDT 
 

Com ja hem informat en anteriors ocasions, l’apagada de la TV analògica 

es cada vegada mes a prop. Entre finals d’aquest any i els mesos de març-

abril de l’any 2010 es previst que la TV analògica ja no es pugui veure al 

Priorat. S’haurà doncs de tenir un aparell amb la TDT incorporada o 

adaptar un descodificador al televisor que ja tenim. 
 

La instal·lació del repetidor que és previst instal·lar als “Clots” no evita 

tenir que fer aquestes adaptacions. 
 

 

 

 



 

 

BLOG LA TORRE DE FONTAUBELLA 
 

Recentment hem posat en marxa un blog de La Torre de Fontaubella amb 

la voluntat de facilitar la participació dels veïns i agilitzar la transmissió 

d’informacions. Tot i que encara està en període de proves, us convidem a 

entrar-hi i participar dels temes que s’hi presenten i dels que hi vulgueu 

introduir. 
   
L’adreça es: latorredefontaubella.blogspot.com 
 

 

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 
 

Estem estudiant la possibilitat d’organitzar un o dos dies a la setmana unes 

sessions de gimnàstica adreçades a les persones grans, per tal de millorar 

la mobilitat i corregir defectes posturals.  Si hi ha un grup de persones 

interessades (entre 6 i 10) que justifiqui el desplaçament del monitor es 

podria tirar endavant aquest tema. Poseu-vos en contacte amb l’ajuntament 

les persones que hi esteu interessades per tal de veure si es pot formar el 

grup. 
 

 

PROJECTES PER L’ANY 2010 
 

CARRERS 
 

En el programa d’obres per l’any 2010, dins de la línea del PUOSC  i del 

PAM, és previst efectuar la renovació de serveis bàsics i nova 

pavimentació del carrer Països Catalans. Com en les altres actuacions fetes 

últimament, aquesta obra contempla la renovació total dels serveis d’aigua, 

clavegueram i enllumenat públic, el soterrament de la línea de baixa 

tensió, de l’antena de TV i la instal·lació del gas que permetrà connectar i 

donar aquest servei també al camí de l’Argentera que ja te la instal·lació 

feta però no està connectada a la xarxa general. 
 

 

RENTADORS 
 

Per altra banda també és previst efectuar l’arranjament dels rentadors amb 

la renovació total de la teulada, tancament de tot el recinte, adecentament 

de la bassa interior i de les parets i enrajolat del terra. 



 

Amb aquesta actuació recuperarem un espai emblemàtic del poble al que li 

podrem donar la funcionalitat que s’estimi més adient. 
 

 

LA CANAL 
 

El nou Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenabilitat Local (Pla Zapatero 

2) el dedicarem a recuperar La Canal. 
 

Aquest punt del poble que actualment no està degudament condicionat, es 

mereix una millor imatge. Descolgar les pedres que formen La Canal, que 

daten de mitjans del segle XVIII , i col·locar-les a nivell de l’actual carrer, 

permetrà recuperar l’aspecte original del primer punt d’abastament d’aigua 

que va tenir La Torre i descobrirà als mes joves una construcció 

emblemàtica del poble que mai han pogut contemplar en la seva integritat. 
 

 

MEGAFONIA 
 

En determinats punts del poble hi ha dificultats per escoltar bé el pregons. 

S’intentarà doncs, millorar l’audició en aquestes zones que queden 

“fosques” amb els altaveus del campanar, instal·lant uns nous altaveus  en 

determinats punts adients dels carrers per que el so arribi be a tots els 

veïns. 
 

 

DEPURADORA 
 

Com sabeu, la nova depuradora és previst d’instal·lar-la en un punt més 

allunyat del casc urbà per tal d’evitar els problemes de les olors que, sobre 

tot durant l’estiu, es produïen i evidentment es segueixen produint amb el 

que queda de l’actual.  
 

Aquest desplaçament d’ubicació ha comportat un canvi del projecte inicial 

i la necessitat d’una seria d’actuacions per ocupacions de terrenys amb els 

propietaris afectats que unit a l’actual situació de reducció de despeses en 

que està immersa l’administració ha comportat un retard sobre les dates 

previstes inicialment per la construcció de la nova depuradora. 
 

Finalment però, s’han iniciat les actuacions i és previst que la construcció 

s’efectuï durant l’any 2010. 
 



 

CAMINS 
 

Com sabeu, des de fa molt de temps estem intentant que se’ns reconegui 

com a municipi de muntanya. Aquest és un reconeixement que dóna als 

pobles que estan inclosos en aquesta qualificació una sèrie d’avantatges 

per poder tenir més ajuts en les activitats agrícoles i d’una manera especial 

en el manteniment de camins. 
 

En tant que aquest procés no finalitzi, és necessari fer un manteniment 

adequat dels camins del terme i d’una forma especial els més transitats. 

Desprès d’haver fet doncs, les gestions oportunes, s’està ultimant el 

projecte d’arranjament del camí de Fontaubella i preveiem que es pugui 

efectuar l’obra en el transcurs de l’any 2010. 
 

Per altra banda també s’està treballant en el projecte del camí de la Font. 

Tot i que aquest va una mica més endarrerit, s’intentarà que també es 

pugui realitzar l’obra durant el 2010. 
 

   

NADAL 2009  
 

Tenim ja molt properes les festes de Nadal. Volem aprofitar doncs, aquesta 

comunicació per desitjar-vos un Bon Nadal i un bon Any Nou  
 

  

 

La Torre de Fontaubella, desembre de 2009  


