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Campanya de prevenció d’incendis forestals
El passat diumenge 10 de juny va tindre lloc a les
oficines municipals de Les Masies Catalanes la jornada sobre les campanyes de prevenció d’incendis
forestals corresponent a l’any 2012. La Sala Joan de
Martorell, que malauradament no va acollir el nombre desitjat de persones, va ser l’escenari on es van
desenvolupar les xerrades per part del personal tècnic.
La jornada es va encetar amb la ponència del representant dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, el qual va desplegar un excel·lent treball informatiu sobre les causes, el comportament i les maneres

El segon i últim ponent va sorprendre amb un desplegament de material ben diferent a l’anterior. La
taula que presideix la sala Joan de Martorell es va
veure decorada, en poca estona, amb una generosa
varietat de petards, voladors i altres artefactes pirotècnics, molts dels quals eren totalment desconeguts pels assistents. Gràcies a l’experiència i les disteses explicacions dels representants de Protecció
Civil, vinculats durant anys a les colles dels diables
de Reus i l’Alforja, va quedar al descobert el món
dels petards des del seu interior, cosa que va permetre conèixer una realitat ben diferent a la que estem
acostumats a veure com a consumidors. A més a
més, es varen poder conèixer les noves normatives

d’actuar davant de les diferents tipologies d’incendis
forestals. Molt profitós va ser l’èmfasi que es va fer
en les condicions pròpies que es donen, precisament, en urbanitzacions com la nostra ja que, en
termes de risc, són nuclis de població especialment
vulnerables. Tots els presents a la xerrada van trobar respostes a les preguntes que el passat incendi
de l’Albiol havia deixat a l’aire, així com altres preguntes que abans ni tan sols havien estat plantejades, doncs van ser nombrosos els estudis sobre els
incendis forestals a Catalunya, recolzats amb un ampli arsenal fotogràfic, que van anar desfilant davant
els assistents d’una manera clara i entenedora.

de la Generalitat les quals, com a conseqüència dels
cada cop més freqüents accidents, endureixen significativament les responsabilitats dels Pares i Mares
que ténen fills menors d’edat fent anar material pirotècnic.
Les Campanyes de prevenció d’incendis forestals
constitueixen una eina essencial per a informar degudament als veïns que, en cas de que s’origini un
foc, en serien els principals afectats. És per aquesta
raó que es torna imprescindible l’assistència dels
interessats de primera mà ja que, sense ella, l’eina
perd completament la seva eficàcia.

Aturades les obres de la carretera TV 7046b
Fa uns mesos s’anunciava, encetant el recull de notícies de l’anterior butlletí, la satisfactòria progressió de les obres que es portaven a cap a la carretera TV
7046b, via d’accés a Les Masies
Catalanes, doncs bona part de les
obres ja estaven enllestides. Malauradament la mala situació
econòmica de l’empresa encarregada de portar a terme les obres
ha fet que anunciem en aquest

segon butlletí la congelació de les
mateixes.
L’empresa constructora EMCOFA
ha presentat el concurs de creditors que deixa als seus 170 treballadors a la expectativa i la conseqüent aturada de les obres que
tenia assignades, la majoria
d’elles d’àmbit públic. Aquest fet
deixa als veïns del municipi, que
també estan a la expectativa de
que les obres acabin, amb una

carretera inacabada però practicable.
Les
voreres,
la
il·luminació,
l’arbrat i l’últim tram de la carretera són els aspectes que falten
per enllestir. La Diputació de Tarragona, però, ja ha condicionat
de forma provisional el tram afectat per tal de permetre la seva
utilització sense risc d’accidents, i
segueix treballant per trobar una
solució.

Arranjament i senyalització de la parada d’autobús
La instal·lació de nous equipaments municipals per a
millorar el conjunt de serveis del ciutadà és una de
les fites que el govern municipal ha estat i segueix
perseguint des del primer dia però, un cop aquestes
ja estan instal·lades, no es pot dir que la feina hagi
acabat. El seguiment de cada actuació i un repàs
periòdic per veure què i com es pot millorar són les
actituds que realment ens fan eficients, a nosaltres,
i als propis serveis, cosa que ens beneficia a tots.
Un bon exemple n’és l’estació d’autobús escolar.
Aquesta parada de bus, situada actualment a la
plaça de Sant Antoni, es trobava emplaçada al carrer
Drago en una zona pròxima al pas de vehicles que
entraven i sortien de la urbanització, molt freqüent
durant les hores punta. Per tal de brindar una major
seguretat es van engegar les feines de millora gestionades per l’ajuntament i finançades amb recursos

de la E.U.C. Les reformes d’ubicació i de senyalització de la parada i els carrers que la circumden, tan
vertical com horitzontal, fan que actualment puguem
gaudir del servei d’autobús de forma més segura i
eficient.

Condicionament del camí de
la Mussara

Els recursos econòmics destinats provenen, en gran
part, de la distribució d’ajudes que la Diputació ofereix, de forma bianual, per a l’arranjament de camins
de titularitat municipal. L’ajut econòmic, sol·licitat a
les acaballes del 2011, va ser aprovat per la Junta
de Govern del Consell Comarcal, el qual va injectar
l’import de 6.922,65 €, cobrint d’aquesta manera la
major part de les despeses que, en total, sumen la
quantitat de 9.440,00 €.

A mitjans del mes de juliol van donar-se per acabades les obres destinades a condicionar els vorals del
camí de la Mussara. Els treballs d’arranjament varen
començar a principis del mateix mes i ja han deixat
la carretera en òptimes condicions per a la circulació
de vehicles.

Un Pla d’Ocupació a Les Masies Catalanes
Havent tingut coneixement del Pla
d’Ocupació que la Generalitat de
Catalunya subvencionava, engegat a les acaballes del 2011,
l’equip de govern va decidir fer-ne
ús per a condicionar els espais
públics de Les Masies Catalanes,
acollint-se a les bases del Pla sobre “Manteniment dels equipaments i espais públics del Baix
Camp”
El municipi de l’Albiol, juntament
amb 11 municipis més, va delegar
la gestió d’aquest ajut al Consell
Comarcal del Baix Camp per a que
pogués coordinar els recursos
humans segons les dimensions de
cada municipi (determinat pel seu
nombre d’habitants). Així va ser
com es va aconseguir que durant
dues setmanes alternes de Maig, i
després de rebre una setmana de
formació orientada, una brigada
de tres treballadors fos assignada
per a executar les feines
sol·licitades per l’ajuntament, que

consistien en realitzar diferents
actuacions de neteja i manteniment als espais públics de Les
Masies Catalanes. Concretament
es varen condicionar els voltants
dels contenidors destinats a restes de poda i voluminosos, el parc
infantil, les rodalies de les oficines de l’ajuntament i alguns dels
carrers adjacents.
La brigada, formada per persones
aturades que han exhaurit la prestació d’ocupació o el subsidi
d’atur, permet donar un ajut tan a

les persones que en formen part
com al propi ajuntament, realitzant-se treballs sense cap cost
per part d’aquest i amb l’únic requisit de proporcionar als treballadors les eines i l’equipament
adequat segons les tasques encomanades. Amb aquest mateix Pla
d’Ocupació va poder realitzar
feines temporals una veïna del
nostre municipi.

Homologat el PAM (INFOCAT)
En total han estat 11 (7 a la
província de Tarragona) els Plans
d’actuació municipal d’incendis
forestals, anomenats INFOCAT,
que han estat homologats durant
la reunió de la Comissió de protecció Civil de Catalunya. Amb
aquesta homologació, notificada a
les acaballes de maig pel representant de Protecció Civil, Joan

Carles Francès Tudel, queda actualitzat el Pla INFOCAT del municipi de L’Albiol.
L’objectiu d’un Pla INFOCAT és fer
front a les emergències per incendis forestals tot especificant, en
detall, les característiques del
municipi i la informació necessària per a que, tan els cóssos
de seguretat com els d’extinció,

puguin actuar de forma ràpida i
eficaç.
Els 11 nous plans d’emergència,
juntament amb els 669 plans homologats des del 2010, són la
proba que demostra el compromís
dels ajuntaments a l’hora de fer
fron al risc d’incendis forestals.

Arriben les festes !
• 7 de juliol, Mare de Déu de les Virtuts. Celebrada amb una gran participació.
• 2, 3 i 4 d’agost, Festa Major (Les Masies Catalanes)
• 29 i 30 de setembre, Festa Major de Sant Miquel (L’Albiol)
Amb la col·laboració inestimable de: l’Associació de dones de l’Albiol
i l’Agrupació de defensa forestal
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Notícies breus
V IGILEM QUI ENS VISITA

R ECICLAR ÉS ESTALVIAR

Últimament s’ha pogut apreciar un augment de venedors ambulants, presents sobre tot a Les Masies Catalanes, oferint serveis diversos (recollida de ferralla, venda de fruita i verdura, etc.) L’ajuntament adverteix que aquests serveis no estan de cap manera
autoritzats. Per això, i per la seva seguretat, es recomana l’abstenció a participar o col·laborar amb
aquesta mena d’activitats, de caràcter comercial,
que no estan contemplades legalment.

Els temps difícils en què vivim es guarneixen sovint
amb entrebancs que no podem controlar: l’atur, la
reducció de salaris, els impostos de la llum, el butà,
el gas... Alguns d’aquests impostos, però, si que depenen de nosaltres. Un bon exemple en són les taxes
de recollida d’escombraries, sovint incrementades
per la mala praxis d’alguns veïns. La recepta és ben
senzilla: com més reciclis, més baixos seran els costos. Ara, més que mai, necessitem la col·laboració de
tots. Recicla!

C ONTENIDOR DE VOLUMINOSOS

C ONNECTA ’ T AMB WIFI

Aquest ajuntament vol recordar als veïns i veïnes del
municipi que deixen estris diversos com mobles, matalassos i televisors al costat o dins dels contenidors
verds, que es disposa d’un contenidor de voluminosos a la mini-deixalleria municipal, on podran llençar
tota mena de brossa o deixalla que no tingui cabuda,
pel seu tamany o per les seves característiques, als
contenidors de brossa normal. Poden obtindre la
clau a les oficines municipals de Les Masies Catalanes.

Connectar-se al món, avui dia, s’ha tornat quelcom
imprescindible. Des de l’ajuntament, tenint en compte el nombre de gestions disponibles a la xarxa, hem
apostat per oferir aquest servei al ciutadà de forma
totalment gratuïta. A partir d’ara, aquell qui ho necessiti podrà connectar-se a la xarxa des de les oficines municipals de Les Masies Catalanes a través
d’un ordenador amb sistema WIFI, permetent al ciutada fer servir el servei d’administració electrònica.
Infórma-te’n a les oficines de l’ajuntament.

DADES D’INTERÈS
O FICINES DE L’ AJUNTAMENT

T ELÈFONS ÚTILS

L’Albiol - c/St. Miquel, 5
dilluns i dijous de 9 a 13 h.

Emergències: 112
Emergències mèdiques: 061
CAP La Selva del Camp: 977 845 717

•

Les Masies Catalanes - c/Dragó, 15
dilluns a divendres de 9 a 13 h.
dimarts i divendres de 16 a 20 h.
•

Tfn: 977 846 160 · Fax: 977 767 055
www.albiol.cat · ajuntament@albiol.cat

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL
Tfn: 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com

