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El passat dia 9 de març, el presi-
dent de la Diputació de Tarragona, 
Sr Josep Poblet, acompanyat per 
l’Alcalde de l’Albiol, Sr Andreu Car-
rasco, i diverses autoritats pre-
sents a l’acte, va inaugurar la nova 
carretera d’accés a Les Masies 
Catalanes, obres que han suposat 
una inversió real de 650.107,87 €. 
Aquesta és una quantitat sufraga-
da íntegrament per la Diputació de 
Tarragona. 
 

Desprès de la inauguració “in situ” 
d’aquesta obra, les autoritats es 
van dirigir a les oficines municipals 
de Les Masies Catalanes i a la Sa-
la d’actes Joan de Martorell, on es 
varen fer diversos parlaments. 
Com a record d’aquest dia tan im-
portant per l’Albiol, l’Alcalde va fer 
també entrega d’un detall al Presi-
dent de la Diputació en motiu d’a-

questa inauguració. Posteriorment 
un petit refrigeri va tancar l’acte. 
El Consistori voldria aprofitar la 
ocasió per donar les gràcies a to-
tes les persones que ens varen 
acompanyar en aquest esdeveni-
ment. Va ser un acte festiu en que, 
finalment, desprès d’un temps en 
funcionament, va ser inaugurada 
aquesta important obra. Obra que 
no hauria estat possible sense la 
participació d’alguns de vostès. 

Inauguració de la carretera d’accés a les Masies Catalanes  

Moltes gràcies a tothom 

1 



l’Albiol 
va col·laborar enviant als respon-
sables un saquet de jute amb terra 
del nostre Municipi

O P I N I Ó 

En el marc de la commemoració 
del Tricentenari, la muntanya de 
Montserrat, un dels símbols natu-
rals i culturals més importants del 
nostre patrimoni, va acollir el pas-
sat 2 de març un roure plantat 
amb una terra molt especial: la 
suma de tots els grapats de terra 
que cada poble d’arreu de Catalu-
nya ha aportat. 

Aquest va ser un acte simbòlic or-
ganitzat pel Patronat de la Munta-
nya de Montserrat on, com no po-
dia ser d’un altra manera, ll’Albiol 
va col·laborar enviant als respon-
sables un saquet de jute amb terra 
del nostre Municipi. 
 
 
 

Amb aquesta iniciativa, i junta-
ment amb la col·laboració de tots 
els Ajuntaments catalans, es pre-
tén fer créixer un dels arbres més 
representatius del nostre territori: 
el roure; fent créixer alhora un sím-
bol entre tots els pobles i ciutats 
de Catalunya. Un símbol viu que 
perduri durant generacions al llarg 
de les quals ens pugui recordar la 
unitat i la fermesa amb que el và-
rem plantar.  
 
L’esdeveniment de la plantada va 
tenir lloc un matí, dins els terrenys 
de l’antic convent de Santa Cecilia, 
amb la presència de l’Abat de 
Montserrat, Reverendíssim Dom 
Josep Maria Soler, que amb la se-
va benedicció va segellar l’acte. 

Roure del Tricentenari 

Font fotogrà ca: www.naciódigital.cat (CC BY NC ND)
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La inútil pàgina web de  
l’Ajuntament de l’Albiol 

 
 
Des del Grup municipal de CIU a L’Ajuntament en re-
petides ocasions, des de l’any 2012, em demanat 
que les Actes dels Plens municipals es pengin a la 
Web corporativa per ser-hi a l’abast de tothom. La 
resposta ha estat nul·la, no s’ha fet res. Creiem que la 
manca de transparència en la gestió municipal vers 
als ciutadans, per par de l’Alcalde i del seu equip de 
govern és una mostra més del seu tarannà personal i 
polític. A tall d’exemple, caldria parlar del procés 
d’empadronament del propi ajuntament i dels criteris 
per la concessió d’ajuts a les associacions del nostre 
municipal. Actualment, hi ha prou mostres a nivell de 
país de que els temps han canviat i que les noves tec-
nologies ho envaeixen tot. Cal fer una política propera 
al ciutadà i comptar amb ell. La voluntat de participa-
ció ciutadana es reflexa en nous models de gestió i un 
alcalde antiquat i sectari encara pensa que no li toca 
canviar res. 
 
Grup de CiU 
 
 
 

 

35 anys d’ajuntaments al 
servei de la ciutadania 

 

El 19 d’abril de fa 35 anys es constituïen els ajunta-
ments democràtics, després de 40 anys de dictadura. 
La contribució d’aquests ajuntaments per transformar 
els nostres pobles ha estat extraordinària. A la seva 
dedicació altruista i vocacional els devem la millora 
de la nostra qualitat de vida actual. És la feina de to-
tes aquelles persones que han jugat un paper impor-
tantíssim en la modernització i transformació del nos-
tre país. Aquell any 1979, els nostres municipis pati-
en moltes mancances, dèficits socials, urbanístics, 
d’infraestructures i serveis. En el nostre municipi la 
feina feta pels successius governs del PSC han 
col·laborat en gran manera a que el nostre poble sigui 
un mirall on altres municipis es miren. 
 
Malgrat tot això, els ajuntaments no tenim el finança-
ment adequat. És la assignatura pendent, en la mesu-
ra que la aportació financera de l’Estat i Generalitat 
no s’han adequat als serveis que prestem. En mo-
ments difícils com l’actual defensem que els Ajunta-
ments han de tenir un paper actiu, en contra del que 
es pretén des de l’Estat Espanyol, que vol reduir els 
ajuntaments a la mínima expressió. 



Gran èxit al 1er Concurs de pintura ràpida de l’Albiol 

El Primer Concurs de Pintura Rapi-
da, organitzat per l’Ajuntament de 
l’Albiol, va comptar amb la partici-
pació de 25 artistes, dos dels 
quals eren veïns del municipi. La 
resta d’aspirants van arribar de 
diferents llocs del nostre país.  
 

El dia de la celebració el nostre 
poble va acollir fins a 25 pintors 
que es varen distribuir estratègica-
ment per diferents indrets del nucli 
en busca d’un punt de vista atrac-

tiu o una perspectiva original. La 
majoria d’ells, però, va haver de 
buscar un racó a l’empara del vent 
per assegurar el seu tapís, doncs 
durant les primeres hores del matí 
va ser un obstacle que, de ben 
segur, serà recordat de forma es-
pecial per alguns dels aspirants. 
Malgrat tot, els participants van 
demostrar la seva vàlua artística 
utilitzant diverses tècniques, domi-
nant entre elles la pintura a l’oli, 
una tècnica utilitzada pels guanya-
dors dels tres premis. 
La recepció i posterior exposició de 
les obres es va fer a la sala poliva-
lent de l’edifici ADF. Durant aquest 
temps de reunió d’obres molts par-
ticipants anaven reconeixent l’alt 
nivell del certamen i la gran quali-
tat de les obres presentades, cosa 
que va obligar al Jurat a deliberar 
una bona estona abans no es van 
saber els guanyadors. 
 
Els premis en metàl·lic varen ser 
de 600 euros pel primer premi 
(Joan Calveras Subirana), 300 eu-
ros pel segon (Xavier Aluja Guasch) 
i 150 euros pel tercer premi 

(Eduardo Granados López), que-
dant les obres premiades propietat 
de l’Ajuntament. 
 
L’acte, sorprenent als més optimis-
tes, es va celebrar amb un notable 
èxit, i les bones experiències van 
ser una motivació més per al Con-
sistori de cara a celebrar una sego-
na convocatòria l’any 2015. Els 
quadres guanyadors s’exposaran a 
la Sala Joan de Martorell de les 
oficines municipals de Les Masies 
Catalanes, que s’obrirà en horari 
d’oficina a les persones que tin-
guin interès en veure’ls. 
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La font d’inspiració dels artistes va 
ser també font d’inspiració espiri-
tual pels membres de la parròquia 
de l’Albiol que, el passat 18 d’a-
bril, divendres Sant, van organitzar 
el Via Crucis dins la Pasqua de 
Mort i Resurrecció del Nostre Se-
nyor Jesucrist. La cita va començar 
a la Creueta, al peu del camí que 
s’enfila cap al castell, lloc a partir 

del qual s’iniciava la marxa cap al 
castell per continuar envoltant-lo 
al llarg del seu camí de ronda. Du-
rant el recorregut s’anaren seguint 
les quinze estacions envoltats 
d’un paisatge privilegiat i simbòlic 
al mateix temps. 

Divendres Sant a l'Albiol  



4 desafiaments, 4 curses de muntanya  

Aquesta temporada va encetar-se 
des de prop, quan un dissabte 22 
de març començava la "11a Mar-
xa La Selva del Camp - Muntanyes 
de Prades" organitzada pel Club 
Excursionista Arítjol. Es tracta d'un 
trail circular que passa per l’Albiol 
per completar una distancia de 
63,50 kms. i un desnivell acumu-
lat de 6.266 mts. L'Ajuntament hi 
col·labora cedint l'edifici de l'ADF 
com a punt de control. 
 

En menys d’un mes, el 5 i 6 d'a-
bril, ja es portava a terme la sego-
na prova: la "III Ultra Trail Munta-
nyes Costa Daurada" organitzada 
per la Secció de Muntanya de l'A-
grupació Cultural de Vila-seca. Una 
cursa que pretén recuperar i actu-
alitzar la coneguda "Ruta dels Re-
fugis" passant per tots els munici-

pis que l'integren en menys de 24 
hores. El fil conductor és un recor-
regut de 90 kms. i 4.500 mts de 
desnivell positiu acumulat amb la 
meta i el tret de sortida a Prades, 
fita que van haver de superar els 
més de 550 corredors que hi van 
participar. L'Ajuntament i l'ADF hi 
van col·laborar cedint un espai a 
l'edifici de l'Ajuntament, aportant 
material de marcatge per delimitar 
el pas en la zona urbana, ins-
tal·lant els avituallaments i aprovi-
sionant els corredors amb fruita 
(taronges i plàtans ecològics). 
 
La següent cita va ser el 26 d'a-
bril, quan el Club Esportiu Euti-
ches organitzava la "Marxa BTT 
non stop Tracks Eutiches", una 
prova ciclista amb origen a La Sel-
va del Camp dividida en 2 recorre-
guts que passaven per l'Albiol: un 
de 106 km. i l'altre de 175 km.  
 
“vol emular l’esperit de sacrifici, la 
força i la determinació dels antics 
almogàvers (...) uns guerrers cata-
lans que van batallar i conquerir 
mitja mar Mediterrània durant 
l’edat mitjana.”  
 
L’últim dels esdeveniments va ser 
el recent dissabte 7 de juny, la "IV 
ALMOGÀVERS MUNTANYES DE 
PRADES", tot un repte organitzatiu 
que enguany forma part de la 1ª 
Lliga Catalana de Curses de Resis-
tència. Tal i com punten des de la 
web de l’associació: 

El recorregut transcorre íntegra-
ment per l'espai natural de les 
Muntanyes de Prades, amb la du-
resa i la bellesa que caracteritzen 
els seus paisatges, i amb una dis-
tància de 74,30 kms i un desnivell 
total acumulat de 6.800 mts.  
Es tracta de la AAMP (associació 
d’amics de les Muntanyes de Pra-
des), que organitza distintes sorti-
des al llarg de l’any, i que permet 
acostar als amants de l’esport de 
muntanya una cursa amb una or-
ganització impecable i un preu 
més que assequible (de 20 a 30 
euros), cosa que demostra de bon 
tros la seva filosofia i el seu es-
merç en fer accessible aquesta 
disciplina. 
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A vegades pot succeir que no si-
guem capaços de veure les conse-
qüències d’allò que estem fent. Un 
clar exemple el tenim amb els qua-
tre arbres arrancats prop de les 
oficines municipals de Les Masies 
Catalanes, l’ombra dels quals de 
ben segur hauria estat aprofitada 
pels mateixos autors durant una 
passejada de ple agost. Aquesta 
manca de civisme s’estén amb la 
deixadesa que podem veure sovint 

en sortir de les bústies, amb pa-
pers llençats per terra, pels carrers 
o amb cotxes ratllats... Malaurada-
ment, es tracta d’una manca de 
civisme relativament habitual que, 
encara que sigui protagonitzada 
per una minoria, com sempre, ens 
afecta a tots.  
 
No resulta fàcil poder fer entendre 
a aquestes persones que es tracta 
de la nostra urbanització, el nostre 

passeig i els nostres arbres, i que 
això també vol dir que són els seus 
arbres. Per aquesta raó, l’equip de 
govern convida als ciutadans a 
que, en cas de veure un comporta-
ment ofensiu envers el mobiliari 
urbà, ho comuniquin a les oficines 
de l’Ajuntament, que actuarà en 
conseqüència preservant l’anoni-
mat de l’informador.  

Les bretolades de cada dia 

Aquests dies s’està procedint a 
precintar els comptadors d’aigua 
per part de personal de l’Ajunta-
ment, tant del poble com de Les 
Masies Catalanes, com a conse-
qüència d’un frau detectat en un 
comptador. Aquest fet, sumat a 
diverses irregularitats detectades 
al municipi, va fer reaccionar l’e-
quip de govern, que ha cregut con-
venient iniciar el precintat de tots 
els comptadors. 
 
En moments com els que estem 

passant, mentre tots nosaltres fem 
un esforç important per estar al 
dia en el pagament de les nostres 
obligacions, i davant d’incidents 
com el que hem explicat anterior-
ment, es torna imprescindible por-
tar un control estricte d’aquests 
serveis, de tal manera que ningú 
pugui fer cap frau sense que esti-
gui detectat de forma immediata. 
Els comptadors ja varen ser pre-
cintats al seu dia, per part de 
l’EUC, però els precintes usats 
aleshores no reunien cap tipus de 

garantia envers la seva manipula-
ció, i durant la revisió dels compta-
dors s’ha comprovat que alguns 
d’ells no tenien cap tipus de pre-
cinte.  
 
Ara, amb el nou sistema instal·lat, 
és del tot impossible manipular el 
comptador sense trencar el precin-
te, donat que són peces d’un sol 
ús. Esperem que quedi salvaguar-
dada la garantia i ningú tingui la 
mala idea d’enredar-se amb una 
manipulació fraudulenta. 

Precintat de comptadors d’aigua 

 5 

Eleccions europees a l’Albiol 

ERC - NE  

CIU 

PSC - PSOE 

ICV - EUiA 

PP 

47 vots 

30 vots 

29 vots 

19 vots 

15 vots 

Com tots ja sabem, les eleccions 
europees del passat dia 25 de 
maig varen deixar uns resultats 
sorprenents a Catalunya, amb 
ERC com a força més votada. La 
participació va ser força elevada, 
amb 168 votants del cens total 

(327), 159 abstencions i 5 vots en 
blanc. A l’Albiol, els resultats ob-
tinguts varen ser  
els següents:  
 



 

 

 

977 846 160  
:  977 767 055
- www.albiol.cat  
- ajuntament@albiol.cat 

@ajunt_albiol 

 

 

albiol.restaurant@hotmail.com 

Número 8 · juny 2014 

Notícies breus 

DADES D’INTERÈS 

OFICINES DE L’AJUNTAMENT 
L’Albiol - c/St. Miquel, 5 

dilluns de 9h a 13h.  
 

• 
 

Les Masies Catalanes - c/Drago, 15 
dilluns a divendres de 9 a 13 h. 

dimarts i divendres de 16 a 20 h.  
 

• 
 

                  Telèfon: 9977 846 160  
                       Fax::  977 767 055 
           Pàgina web -- www.albiol.cat  

Correu electrònic -- ajuntament@albiol.cat 
     Compte Twitter  - @@ajunt_albiol 

 

 

TELÈFONS ÚTILS 

Emergències: 112 
Emergències mèdiques: 061 

CAP La Selva del Camp: 977 845 717 
 
 

BAR-RESTAURANT DE L’ALBIOL 

Tfn: 977 098 013 · 609 338 219 
albiol.restaurant@hotmail.com 

Obert tots els dies de la setmana 
Descans setmanal: dilluns 

 

LES TANQUES: UNA REPSONSABILITAT 

 

Tal com dèiem al butlletí anterior, l’Ajuntament de 
l’Albiol ha engegat una campanya per conscienciar a 
tots els propietaris que han de mantenir las seves 
propietats d’acord amb el que diu la Llei i l’ordenança 
del Municipi.  
Això vol dir que tots els propietaris hauran de retallar 
la vegetació de les seves tanques fins al límit de la 
seva propietat. Hem de fer que Les Masies Catalanes 
sigui una urbanització de referència en tot, també en 
netedat i aspecte general. Això ho aconseguirem amb 
la col·laboració de tothom. 

PLENARIS MUNICIPALS 

 

Ja es poden consultar, a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament de l’Albiol (www.albiol.cat), les actes 
aprovades dels Plenaris Municipals. Estan a la seva 
disposició totes les actes d’aquesta legislatura 2011-
2015. Amb aquesta iniciativa l’equip de govern acos-
ta les seves decisions al ciutadà per què aquest esti-
gui del tot informat. Els Plenaris municipals es cele-
bren, normalment, a la Sala Joan de Martorell en ho-
rari de tarda i convocats per l’Alcalde. Tothom qui ho 
desitgi pot assistir-hi. 
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RETRIBUCIONS DELS REGIDORS 

 

En ares a la transparència que l’equip de govern vol 
per l’Ajuntament, en breu es publicaran totes les retri-
bucions que perceben el regidors/es de la Corporació. 
Les dades es podran consultar a la pàgina web:  

www.albiol.cat 

EL BUTLLETÍ EN CASTELLÀ 

 
 

Si algun de vostès vol rebre el Butlletí d’infor-
mació al ciutadà en castellà, pot demanar-ho a 
través d’un e-mail (ajuntament@albiol.cat) o 
una trucada al telèfon 977 846 160. 


