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Composició de l'Ajuntament de l'Albiol

A les acaballes d’aquesta legislatura, posem a les vostres 
mans un nou número de la revista d’informació municipal El 
Mirador amb l’objectiu de fer un balanç de la feina feta. 
Des del primer dia l’equip de govern municipal ha fet un 
gran esforç de comunicació amb tots els veïns i veïnes, 
utilitzant diferents canals: des de les reunions anuals, a 
les comunicacions mitjançant l’app mòbil, i també amb 
aquesta revista i altres publicacions que heu rebut a casa 
durant el mandat. 

A més, hem estat i estem sempre a la vostra disposició, 
oberts a parlar amb tothom que ens ho demani o que ens 
ho ha demanat. Hem procurat tenir aquesta disponibilitat 
i hem buscat també el diàleg i el consens amb el veïnat 
davant alguns projectes i actuacions importants, com ara 
l’inventari de camins o la recepció de Masies Catalanes, 
entre d’altres. Aquest diàleg i aquest contacte gairebé 
permanent ens ha ajudat molt a desenvolupar els projectes 
que ens havíem proposat a l’inici de la legislatura, intentant 
escoltar punts de vista i opinions de tota mena, tot i que, 
com és lògic, al final hem pres aquelles decisions que hem 
considerat més oportunes. 

Certament, hem abordat problemàtiques complexes i 
difícils, però hem treballat amb il·lusió i ho hem fet amb 
honestedat, buscant solucions imaginatives i innovado-
res. Creiem que, globalment, els resultats són positius i 
ens en podem sentir orgullosos. No sabem què ni cap a on 
ens portarà el futur, però ara és el moment de compartir, 
tots junts, la satisfacció per la feina feta, una suma de 
projectes que ja són realitat i que ens plau presentar-vos 
en aquesta nova edició d’El Mirador. 

L’equip de Govern municipal
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Masies, 54 anys després, deixarà de ser una 
urbanització privada i serà del tot municipal   
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Finalment, 54 anys després de la seva creació, Ma-
sies Catalanes deixarà de ser una urbanització privada 
i passarà a ser totalment municipal. A partir d’ara 
l’Ajuntament de l’Albiol podrà invertir plenament 
en tots els carrers, voreres i serveis essencials de 
Masies Catalanes, un cop hagin finalitzat les obres 
d’urbanització i es formalitzi oficialment la recepció. 

Les obres que permetran la recepció consistiran en 
la pavimentació dels trams de carrer més malmesos; 
arranjament de voreres i fer-ne de noves en trams de sòl 
públic; etc. El pressupost d’aquesta actuació s'ha adju-
dicat per 136.000 euros (més IVA), que han d’assumir els 
propietaris de Masies. Per a fer-hi front, l’Ajuntament 
ha avançat els diners i ha dividit l’import a pagar per 
cada propietat, segons coeficient, en dos rebuts: un 
que es posarà a cobrament en 2019 i l’altre en 2020. 

L’aprovació d’aquest projecte ha comportat la dero-
gació d’un projecte anterior que tenia un cost per als 
propietaris de 4 milions d’euros, aprovat pel Govern 
municipal anterior i que va suposar importants càrregues 

La clau que ha permès desencallar definitivament 
la recepció de Masies Catalanes ha estat l’autorització 
de l’Agència Catalana de l'Aigua d’acceptar una solu-
ció individualitzada per a cada propietat de la gestió 
de les aigües residuals, i que sigui l’Ajuntament el 
responsable que totes les finques de la urbanització 
tinguin un sistema de tractament de les seves aigües 

residuals adequat a la normativa actual. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de l'Albiol ha elaborat i ha apro-
vat un Reglament d’Abocament d’Aigües Residuals 
a Masies Catalanes que regula aquest àmbit i, a més, 
assessorarà als veïns i veïnes que hagin de fer canvis 
en el seu sistema de depuració per adaptar-lo a la 
legislació vigent.

Reglament d’abocament d’aigües residuals

urbanístiques a les propietats de Masies Catalanes, que 
ara, finalment, ja es podran aixecar.

Hores d’ara, l’Ajuntament ja està emetent cer-
tificats de recepció a tots els veïns i veïnes que ho 
sol·licitin per tal que puguin eliminar completament la 
càrrega urbanística que grava les seves finques, cas que 
necessitin fer aquest tràmit al Registre de la Propietat. 
D’altra banda, un cop iniciades les obres d’urbanització 
l’Ajuntament ja és en disposició d’atorgar llicències 
d’obres, com permet la normativa. 

La recepció de Masies Catalanes ha estat un dels 
objectius prioritaris del govern municipal des del principi 
de la legislatura, i fins a arribar a materialitzar-la s’ha 
invertit molta feina, molta energia, moltes reunions 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i amb el de-
partament d’Urbanisme de la Generalitat. La solució 
final proposada és fruit d’aquest esforç i és una solució 
innovadora, realista, adaptada a les necessitats i a les 
possibilitats de Masies Catalanes i de l’Albiol, correcta, 
econòmica i sostenible.

Els detalls tècnics i jurídics del projecte van ser presentats el passat 11 de novembre en una trobada amb veïnes i veïns  
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Al llarg d’aquesta legislatura l’Ajuntament de 
l’Albiol ha aprofitat diverses ajudes i subvencions per 
tal d’actuar en la neteja i millora dels camins públics 
del municipi. Concretament s’ha pogut comptar amb 
una subvenció de 50.000 euros de la Generalitat de 
Catalunya i amb dues subvencions de gairebé 7.000 
euros cadascuna del Consell Comarcal del Baix Camp. 
A més, a través de l’ens comarcal també s’ha disposat 
d’una brigada forestal finançada per la Diputació de 
Tarragona que ha treballat en diversos camins del ter-
me municipal. Amb uns recursos o uns altres s’han fet 
intervencions en pràcticament la totalitat dels camins 
de la xarxa pública de l’Albiol.

No obstant això, s’ha treballat especialment en 

L'Albiol destina 64.000 € a conservar i 
millorar la seva xarxa de camins públics  

La prohibició de caça menor i 
menys franja de seguretat 
equilibren la seguretat veïnal    

La sobrepoblació de porc senglar és un problema en molts 
municipis tant de muntanya com de la plana o de la costa. L’Albiol 
no queda al marge de les destrosses i els maldecaps que aquests 
animals causen als veïns i veïnes del municipi, que s’han queixat 
reiteradament d’aquesta situació, a més dels problemes de se-
guretat que generen en les carreteres (més de 2.000 accidents 
de trànsit en 2018 a Catalunya, algun d'ells al nostre terme). És 
per això que l’Ajuntament ha aprovat modificar la franja de se-
guretat de caça, que ha passat de 400 a 150 metres de distància 
dels nuclis habitats (el mínim legal són 100 metres). S’entén per 
franja de seguretat l’espai on en cap cas el caçador pot entrar 
amb l’arma carregada i actitud de caçar. Aquesta mesura és en 
exposició pública i ha rebut 3 al·legacions que seran estudiades.

La caça és el sistema més eficaç de control de la sobrepo-
blació de senglar. Les persones que cacen federades i que formen 
part d’associacions de caçadors, com la de l’Albiol, sempre van en 
grup, compleixen les normatives i respecten les franges de segure-
tat. En canvi, s’ha d’estar alerta amb els caçadors furtius i s’ha de 
denunciar als Mossos d’Esquadra qualsevol comportament sospitós. 
D’altra banda, ja fa un any que l’Associació de Caçadors de l’Albiol 
va prohibir la caça menor a l’Albiol. D’aquesta manera s’ha acabat 
amb el perill que suposaven els perdigons amb què es practica 
aquesta caça, que queien a les finques o pels camins del terme. 
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el camí d’en Grau, en el camí de Mas Baiget i en el 
camí de Garramell, ja que són dels més llargs i donen 
accés a diverses finques. L’actuació feta ha consistit 
en repassar el ferm, piconar i adequar el marge, a més 
de netejar i desbrossar el terreny.

Aquestes accions complementen l’inventari de camins 
públics fet per l’Ajuntament durant aquest mandat, amb 
un cost de 15.000 euros. En total, l’Albiol té una xarxa 
de 33 camins públics que representen 75 quilòmetres. 
Aquest document permet ordenar i portar un millor control 
de les actuacions que s’hi fan, i és la base per elaborar 
un reglament d’usos per facilitar la convivència entre els 
diferents tipus d’usuaris dels camins, així com un mapa 
turístic per als amants del senderisme.

Projecte per arranjar 
les oficines municipals 

L’Ajuntament ha elaborat un projecte 
per arranjar les oficines municipals tant al 
poble com a Masies Catalanes. A les oficines 
de Masies hi ha una façana deteriorada i una 
terrassa amb filtracions que genera goteres 
a les sales que hi ha sota. Pel que fa a les 
oficines ubicades al nucli històric de l’Albiol, 
es preveu millorar el sistema de calefacció, 
canviar el terra, i tirar a terra envans per 
a fer sales més grans. El pressupost de les 
dues actuacions és de 35.572,49 euros, 
quantitat coberta amb subvencions. En tot 
cas, el projecte s'executarà un cop aquestes 
subvencions es facin efectives.

Un cop executats aquests projectes i amb 
la posta en marxa de la nova xarxa wifi, les 
feines administratives es podran fer desde 
qualsevol de les dues oficines municipals 
ja que el treball serà totalment digital. A 
partir d'aquí, l'objectiu seria mantenir el 
mateix horari d'obertura i servei al públic de 
les oficines de Masies Catalanes i obrir unes 
hores al nucli antic que, a més, actuaria com 
a punt d'informació turística.  
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Després de més d’11 anys 
d’obres en successives fases, 
l’Ajuntament ha posat punt i final a 
la construcció de l’alberg de l’Albiol 
gràcies a una important injecció 
econòmica de 200.783,48 euros 
que ha permès acabar les obres 
i equipar l’edifici, per deixar-lo 
pràcticament a punt per funcionar. 

Concretament, s’han invertit 
86.380,24 euros en finalitzar els 
treballs de construcció; uns altres 

Les obres de l'alberg, que han durat 
més d'11 anys, ja són en la recta final 

52.668,92 euros en el sistema de 
calefacció i 61.734,32 euros en la 
cuina.

L’alberg té 48 places i es distri-
bueix entre planta baixa i dos pisos. 
A la planta baixa hi ha una zona de 
bar-recepció, un menjador i cuina, 
perquè també pugui funcionar com 
a restaurant, tot i que es reserva un 
espai per a què els alberguistes es 
puguin escalfar el seu propi menjar. 
Al primer pis hi ha 2 habitacions de 

6 places i unes altres 9 de 4 places 
cadascuna. També hi ha serveis 
independents, uns per als homes i 
altres per a les dones. Una de les 
habitacions també està adaptada 
per a persones amb mobilitat re-
duïda. Per últim, a la segona planta 
s’ubiquen serveis per als alberguis-
tes com rentadora, secadora, i la 
calefacció central.

Ara l’Ajuntament treballa en 
l’elaboració de l’estudi de viabilitat 
econòmica necessari per a treure a 
concurs la concessió administrativa 
de l’espai. Per aquest motiu, l’edifici 
també reserva un menjador, dues 
habitacions i un lavabo destinats a 
ser la vivenda de les persones que 
guanyin la concessió administrativa.

L’acabament de l’alberg per-
met que finalment el municipi 
disposi d’un allotjament que contri-
buirà positivament a desenvolupar 
l’activitat turística en la població.

L'Ajuntament compra una finca de 8 hectàrees al nucli 
antic, un gran pulmó per a futures activitats del poble
L’Ajuntament ha adquirit una finca de 8,5 hec-

tàrees a tocar del nucli antic de l’Albiol per 16.000 
euros. Es dona la circumstància que en aquesta finca, 
de propietat privada, hi ha la font de Casa. Aquesta 
font, que subministra aigua a les fonts de la plaça del 
poble, va deixar de rajar la primavera passada, per 
la qual cosa es van haver de connectar les fonts a la 
xarxa general de subministrament. Posteriorment la 
font de Casa es va netejar d’arrels i ja torna a rajar. 
A més, la font és un punt de cria de la salamandra, 
un exemplar autòcton que  és un bon indicador de 
l’estat de puresa i de la qualitat de l’aigua. 

En aquesta finca també es troben els antics renta-
dors del poble, que estan abandonats. L’Ajuntament 
té l’objectiu de recuperar-los i crear un espai de cria 
d’aquests animals autòctons. A més, l’adquisició de 

la finca dona disponibilitat al municipi per ampliar 
el cementiri o l’espai de bar-restaurant en el futur 
si fos necessari. D’altra banda, la finca és bastant 
plana just en la zona que toca al nucli històric, la 
qual cosa també permetrà ubicar noves activitats 
que s'organitzen per les festes o promoure nous actes 
en el futur. 
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L’àmbit d’actuació del nou servei 
són els 20,34 quilòmetres 

del terme de l’Albiol

Des el passat 1 de febrer funciona 
a l’Albiol un servei de guardater-
mes que té per objectiu millorar 
la seguretat en tot el municipi. 
L’actuació correspon a la voluntat 
de l’Ajuntament de disposar d’un 
servei de guarda rural preventiu 
i dissuasiu que vigili tot el terme, 
faci controls als caçadors i que, si 
detecta moviments sospitosos, pugui 
actuar o posar-ho en coneixement 
dels Mossos d’Esquadra. 

La prestació del servei va a càrrec 
d’una empresa especialitzada en 
guarda rural que l’Ajuntament ha 
contractat. Les persones encarrega-
des de fer les tasques de vigilància 

En marxa un servei de guardatermes 
per millorar la seguretat al municipi

estan convenientment formades i 
titulades com a guardes rurals per 
part del Ministeri de l’Interior i ha-
bilitades per la Direcció General de 
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

L’Albiol, seu de seminaris sobre fauna, 
medi ambient i activitat humana

L’entorn natural i muntanyós que l’envolta l’Albiol 
l’ha fet ser el candidat perfecte per acollir seminaris 
sobre fauna i medi ambient, xerrades i cursos sobre 
agricultura ecològica promoguts pel Consell Comarcal 
del Baix Camp, xerrades sobre seguretat i prevenció 
d'incendis forestals organitzades per ADF, bombers i 
Protecció Civil, o altres relatives a la recollida selec-
tiva, organitzades per Secomsa. 

D'altra banda, l'any 2016, l’edifici de l’ADF va acollir 
un seminari sobre el cabirol, una espècie típica de les 
Muntanyes de Prades. Aquesta experiència va facilitar 
que l’any següent, la Federació de Caça de Tarragona 
va organitzar un segon seminari, aquest cop sobre 
organització i seguretat en les batudes de caça. A 
més es va celebrar una trobada de “gossers” i caps 
de colla del Camp de Tarragona que també va aplegar 
a l’edifici de l’ADF i al nucli històric de l’Albiol 31 caps 
de colla, 21 gossers i fins a 140 assistents. Per últim, 
aquest passat 2018, el seminari es va centrar en el porc 
senglar i va aplegar més de 140 persones. L’èxit del 
seminari assegura la seva continuïtat a l’Albiol, que 
acollirà l’edició que es prepara per al 2019.

L’àmbit d’actuació de les per-
sones encarregades del servei 
comprèn tot el terme municipal de 
l’Albiol, que és de 20,34 km2, tot 
i que tindran especial atenció per 
les zones habitades, ja sigui a la 
urbanització Masies Catalanes, com 
al nucli històric de l’Albiol, el nucli 
de Bonretorn i els masos escampats 
pel terme. 

L’Ajuntament també recomana a 
tota la població que davant qualsevol 
fet sospitós sempre ha de contactar 
amb el telèfon d’emergències 112, 
des d’on es coordinen els Mossos 
d’Esquadra, els bombers i altres 
serveis d’emergències.

El pla parcial Villa Urrútia 
s'haurà de seguir negociant 

L'alcaldessa de l'Albiol, Lídia Guerrero, ha liderat 
la negociació amb els promotors del pla parcial Villa 
Urrútia, un projecte de desenvolupament urbanístic 
aturat desde fa 16 anys i que era molt aprop d'un 
acord entre propietat i Ajuntament amb el vist-i-plau 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme. Cal recordar 
que els promotors de Villa Urrútia van cedir 5.000 
metres quadrats de terreny a favor de l'Albiol i, a més, 
van aportar 30.000 euros a l'Ajuntament. L'objectiu 
dels promotors, segons ha detallat l'alcaldessa, és 
el desenvolupament d'un centre educatiu o d'una 
residència per a la tercera edat. A més, han acceptat 
una rebaixa del sostre total edificable i han desistit 
de promoure activitats de restauració o d'oci que 
podrien perturbar el silenci i la tranquilitat de la zona. 
A més, segons l'alcaldessa, cas que aquest acord, 
llargament negociat, no sigui acceptat, la propietat 
pot reclamar a l'Ajuntament el terreny cedit i els 
diners més interessos. Tot i amb això l'acord s'haurà 
de seguir negociant ja que no va prosperar en sessió 
plenària i va comptar amb els vots desfavorables de 
l'oposició i dels regidors Pujol i Cortés.   
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Des de l'any 2017 l’Ajuntament 
de l'Albiol està incrementant cada 
any la partida del pressupost des-
tinada a inversions, i per aquest 
2019 la xifra arriba als 306.559,23 
euros, que representa un 41,4% 
del pressupost total, que és de 
740.496,75 euros.  

En els 306.559,23 euros previs-
tos d’inversions s’inclou el cost de 
les obres d’urbanització per a la 
recepció de Masies Catalanes, ad-
judicades per 136.000 euros (més 
IVA).  En aquest cas, l'Ajuntament 
el que fa és avançar els diners. La 
resta de la partida es destina a 
arranjament de camins, la franja de 
seguretat, renovació de maquinari 
informàtic per a les oficines mu-
nicipals, l’adquisició d’un terreny 
(veure la pàg 5) i la finalització de 
l’alberg. A més, i tenint en comp-

te que enguany hi ha eleccions 
municipals, s'han deixa't diverses 
partides obertes per tal que el nou 
consistori les gestioni de la forma 
que millor consideri. Per afrontar 
les inversions, l’Ajuntament comp-
ta amb subvencions per valor de 
92.816 euros i està pendent de 
cobrar 300.000 euros provinents de 
la Generalitat.

Durant  aques t  mandat , 
l’Ajuntament haurà invertit un 
total de 774.450,09 euros en el 
període entre 2016 i 2019, amb un 
percentatge d’execució del 100%. 
Aquest important nivell d’inversió 
s’ha fet, a més, havent liquidat 
totalment el deute que arrossegava 
l’Ajuntament per valor de 128.795 
euros, a finals de 2017. Aquesta 
decisió responia a la necessitat de 
poder afrontar importants inver-

Hisenda: l’Albiol inverteix 774.450 € 
de 2016 a 2019 amb el 100% executat

L’equip de Govern municipal dóna compte periòdicament, a través de trobades 
veïnals, dels detalls del pressupost i del nivell d’execució 

sions per a l’Albiol, com les que 
s’estan fent. Però la normativa 
d’estabilitat pressupostària no 
permet als ajuntaments utilitzar 
el romanent per a fer inversions si 
l’Ajuntament està endeutat.

Per tant, finalitzarà la legisla-
tura amb un Ajuntament que ha 
fet créixer les inversions, que ha 
treballat per captar  subvencions 
i que ha mantingut l’estabilitat 
pressupostària. A més, finalitzarà la 
legislatura amb diners a la caixa. Un 
Ajuntament sanejat i solvent, que 
compleix escrupolosament amb els 
terminis de pagament de les seves 
factures, i que pot afrontar noves 
inversions per millorar l’Albiol.

A més, la gestió econòmica que 
s’està fent ha permès incrementar 
el personal de l’Ajuntament per 
donar un millor servei; fer més ne-
teja viària; potenciar les activitats 
culturals i donar a conèixer el mu-
nicipi. L’augment de l’activitat des-
envolupada pel govern municipal, 
però, no s’ha notat negativament 
ni en la liquiditat ni en la solvència 
de la hisenda local.

Per una altra banda, s’han 
aconseguit ingressos d’activitats 
d’empreses que no es cobraven, 
com ara per l’antena que Movistar té 
instal·lada al municipi. La multina-
cional no pagava res a l’Ajuntament 
i ara l'Ajuntament ingressa 5.000 
euros anuals. També s’ha millo-
rat la gestió d’alguns serveis de 
manera que s’ha aconseguit un 
estalvi. Un exemple és la gestió de 
l’aigua, que en professionalitzar-la  
i en incrementar el rendiment de la 
xarxa, ha permés reduir el dèficit 
en 12.000 euros anuals.

HISENDA, pROMOCIó ECONòMICA, TURISME I COMUNICACIó
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S’amplien les bonificacions i 
els ajuts a famílies de l’Albiol 

Aquest mandat el govern mu-
nicipal ha incrementat els ajuts 
socials a les famílies de l’Albiol per 
diverses vies. 

Per un costat ha ampliat les boni-
ficacions d’impostos, especialment 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI); 
per una altra banda ha mantingut 
congelats els tributs i, per últim, 
ha creat ajuts directes com el xec 
nadó.

Pel que fa a les bonificacions 
d’impostos s’han apujat les que 
s’aplicaven a les famílies nombro-
ses, que fins ara es beneficiaven del 
30% de descompte en l’IBI i ara és del 
40%. D’aquesta manera s’equipara 

Xec nadó
Durant aquest mandat també s’ha creat un ajut directe a les fa-

mílies pel naixement del seu fill o filla. Es tracta del xec nadó, per 
un import de 150 euros, que l’Ajuntament dona a totes les famílies 
que ho sol·liciten i que durant l’any anterior han tingut un bebé. Els 
primers xec nadó es van lliurar l’any 2017 als nens i nenes nascuts 
en 2016, que van ser 6. L’any 2018 es donaren 2 xecs nadó als dos 
infants que van néixer en 2017, i en 2019 també es donaran ajuts als 
2 nadons nascuts en 2018.

aquest col·lectiu a d’altres com 
les famílies amb fills a càrrec amb 
discapacitat o les persones propie-
tàries de masos, que ja gaudien d’un 
40% de rebaixa. Cada any una vintena 
de veïns i veïnes de l’Albiol tramiten 

alguna d’aquestes bonificacions. 
En relació a l’IBI cal comentar que 
l’Agència Cadastral ha fet un revi-
sió de les finques de l’Albiol, però 
l’augment que ha aplicat únicament 
ha significat per a l’Ajuntament 
incrementar la recaptació en 5.000 
euros. Per aquest motiu, el govern 
municipal ha decidit mantenir el 
coeficient municipal, de tal manera 
que els impostos s’han mantingut 
congelats.

D’altra banda i per a facilitar 
el pagament dels tributs a la po-
blació de l’Albiol, l’Ajuntament va 
sol·licitar a l’organisme autònom de 
la Diputació de Tarragona encarregat 
de recaptar els impostos municipals 
(BASE) la possibilitat que es puguin 
agrupar els impostos. Per acollir-se 
a aquesta possibilitat, la persona 
contribuent ha de fer la sol·licitud 
a BASE durant l’exercici anterior, 
abans del 31  de desembre, i ha de 
determinar quins impostos o taxes 
vol agrupar (com ara lBI, la brossa, 
l’impost de vehicles..). L’any se-
güent BASE li passarà a cobrament un 
import lineal en 9 rebuts de febrer 
a octubre, al 0% d’interès. Aquest 
sistema també permet agrupar 
impostos de diferents ajuntaments.

La gestió dels impostos a l’Albiol té com a principal objectiu afavorir les 
famílies. A la imatge, un dels tallers familiars duts a terme a Masies Catalanes
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L’Ajuntament de l’Albiol està 
representat en l’Entitat de Con-
servació Urbanística (EUC) de 
Masies Catalanes amb un regidor de 
l’equip de govern, segons estipulen 
els estatuts i la mateixa normativa 
urbanística. Amb l’objectiu per part 
del govern municipal de treballar 
per aconseguir la recepció de la 
urbanització privada, des de l’inici 
de la legislatura s’ha practicat una 
actuació que ha intentat ser de mà 
estesa i de diàleg per arribar a la 
dissolució i a la liquidació de l’EUC 
de la millor manera possible. 

Cal recordar que l’any 2010 el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
canvi de l’àmbit d’actuació de com-
pensació a cooperació, la qual cosa 
vol dir que a partir d’aquell moment 
era l’Ajuntament el responsable de 
realitzar les obres d’urbanització 
per a la recepció, i no l’EUC. A 
la pràctica, i segons l’article 39 
dels estatuts de l’EUC, això ja era 

L'Ajuntament proposa que  
l'EUC torni els diners dels 
propietaris per abaratir  
les obres d'urbanització   

causa per a la seva dissolució. No 
obstant això, l’EUC va continuar el 
seu funcionament amb el vist-i-plau 
del govern municipal anterior i va 
continuar cobrant quotes als veïns i 
veïnes de Masies, quotes ja indegu-
des perquè l’EUC no tenia empara 
legal per cobrar-les.

La candidatura electoral de CiU 
i la del PSC van prometre als veïns 
i veïnes de Masies Catalanes que, 
cas de governar, no passarien més 
quotes urbanístiques per BASE. I 
aquesta promesa s'ha complert. 
Més endavant, per la manca total 
d'entesa amb el Consell Rector de 
l'EUC i avalats per diversos informes 
jurídics, l'Ajuntament va decretar 
la liquidació i dissolució de l'EUC. 
Aquest decret, recorregut per l'EUC, 
està pendent de sentència, però és 
plenament vigent i s'hauria d'acatar. 
A més, l'equip de Govern també ha 
demanat el retorn de les quotes que 
de forma indeguda l'EUC ha cobrat 

als veïns i veïnes de Masies durant 
el període 2011-2015, quantitats 
que no han estat retornades als 
seus propietaris. Tot aquest procés 
s'ha explicat pas a pas en un acte 
d'absoluta transparència. 

Ara, per afrontar les obres 
d’urbanització per a la recepció 
de Masies Catalanes, valorades en 
136.000 euros més IVA (veure pàg 3), 
l’Ajuntament ha decidit avançar 
la totalitat dels cost del projecte, 
mentre espera resposta del veïnat 
i de l’EUC sobre la proposta de pa-
gament que han d’assumir els veïns 
i que va formular el Consistori en 
la reunió veïnal celebrada l’11 de 
novembre de 2018. 

Es proposa que els diners que té 
l’EUC provinents de les quotes pa-
gades pels propietaris durant anys, i 
que l'Ajuntament calcula que poden 
ser uns 118.000 euros; més les quotes 
anteriors a 2010 impagades per veïns 
i veïnes de Masies que assumiria i 
reclamaria l’Ajuntament (uns 45.000 
euros més); més un deute pendent 
del Consistori amb l’EUC, valorat 
en uns 25.000 euros, s’arribaria a la 
xifra de 188.000 euros. La  proposta 
feta a l’EUC, tot i les dificultats 
d'entesa amb el seu Consell Rector, 
és que traspassi els diners que té 
a l’Ajuntament, de manera que 
servirien per pagar la major part 
del cost de les obres i per la part 
que falta, els veïns i veïnes haurien 
de pagar unes quotes molt petites. 
L'equip de Govern està fent tot el 
possible per resoldre el contenciós 
amb l'EUC i ha complert la promesa 
de recepcionar Masies Catalanes. 

Si l'EUC no accepta aquesta pro-
posta, l’Ajuntament posarà a cobra-
ment, en diversos rebuts, l’import 
que correspon a cada finca segons 
coeficient, imports que el Consistori 
ja va comunicar a cada propietat.

Paral·lelament a tot aquest pro-
cés, la recepció de la urbanització 
Masies Catalanes implica la dissolu-
ció i liquidació imperativa de l’EUC, 
d’acord amb la legislació vigent.

HISENDA, pROMOCIó ECONòMICA, TURISME I COMUNICACIó

L’EUC podria ajudar als propietaris a fer front a les obres que han fet possible la 
recepció de Masies Catalanes, tal i com el Govern els ha proposat
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Un dels objectius prioritaris del 
govern municipal durant aquesta 
legislatura ha estat i és estar en 
contacte permanent amb tots els 
veïns i veïnes del municipi per 
explicar l’acció de govern, per ser 
el més transparents possible. Per 
aquest motiu, anualment s’han 
fet reunions a les oficines munici-
pals de Masies Catalanes, obertes 
a tothom, per tal de fer un balanç 
de la gestió duta a terme, per ex-
posar les propostes municipals en 
alguns temes més complexes, i per 
contestar totes les preguntes de les 
persones assistents. 

A més, aproximadament a la 
meitat del mandat es va publicar 
la revista municipal El Mirador, amb 
un balanç dels dos primers anys 
de legislatura, i cada cop que s’ha 
cregut necessari s’han editat fulls 
informatius sobre temàtiques com 
la recepció de Masies Catalanes o 
sobre el perímetre de seguretat 
d’autoprotecció contra incendis de 
la urbanització. Tot això, òbviament, 
se suma a les visites o entrevistes 

Comunicar i explicar-se, una prioritat  
per donar a conèixer l'acció de govern 

personals que els veïns i veïns han 
sol·licitat mantenir amb els repre-
sentants del govern municipal o amb 
el personal de l’Ajuntament per a 

La ubicació de l’Albiol li 
atorga una situació privilegiada 
per gaudir d’immillorables vistes 
de tot el Camp de Tarragona. 
Per això, forma part de la Ruta 
dels Miradors promocionada pel 
Consell Comarcal del Baix Camp 
i, durant aquest mandat, s’ha 
renovat completament la taula 
d’interpretació del paisatge del 
mirador de davant l’església, i 
s’ha fet un nou mirador al castell. 
Ambdós continuadament són molt 

L'Albiol a la Ruta dels Miradors i Il·luminació fixa al castell

concorreguts, especialment per 
excursionistes i ciclistes.

D’altra banda, també s’ha 
instal·lat la il·luminació fíxa del 
castell, per donar rellevància, visi-

Captura de pantalla de l’aplicació 
gratuïta municipal. Actualment 

compta amb uns 220 subscriptors i 
subscriptores registrats

HISENDA, pROMOCIó ECONòMICA, TURISME I COMUNICACIó

qualsevol aclariment o consulta.
Paral·lelament, es va posar en 

marxa l’aplicació mòbil gratuïta per 
a veïns i veïnes de bandomovil.es. 
Aquest és un sistema de comunica-
ció molt ràpid i eficaç per avisar de 
qualsevol incidència o per informar 
sobre altres qüestions d’interès del 
conjunt de la ciutadania, com acords 
de govern, defuncions, naixements, 
etc. L’aplicació registra gairebé  
220 subscripcions i, recentment, 
s’ha actualitzat per donar un millor 
servei, la qual cosa ha implicat la 
petita molèstia de desinstal·lar i 
tornar a instal·lar l’aplicació en el 
dispositiu mòbil. 

L’aplicació també permet que 
els veïns i veïnes puguin denunciar 
una incidència amb l’enviament 
d’una fotografia del fet (un con-
tenidor de brossa sobreeixit, una 
bombeta de l’enllumenat fosa..), 
i fer una consulta o una proposta 
directament a l’Ajuntament sense 
haver de desplaçar-s'hi. Tot plegat, 
iniciatives encaminades a acostar 
l’acció de govern a la ciutadania. 

bilitat i valor a aquest patrimoni 
del municipi. Altres actuacions, 
com la millora i el manteniment 
dels camins també contribueixen 
a promocionar el poble, ja que 
la natura i el paisatge són els 
seus principals atractius i són 
molt apreciats pels amants de la 
bicicleta i del senderisme. Per 
aquest motiu, amb el projecte de 
millora de l’Ajuntament s’estudia 
la creació d’un punt d’informació 
turística a l’Albiol.
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Una de les accions més destaca-
des que s’han fet aquesta legislatura 
ha estat solucionar els problemes 
de connectivitat per internet dels 
diferents edificis municipals. Mi-
tjançant una connexió punt a punt 
via radio, des de setembre de 2018 
tots els locals municipals (oficines 
de Masies Catalanes i del nucli 
històric, edifici de l’ADF i l’alberg) 
estan interconnectats, de manera 
que ara s’ha pogut crear una xarxa 
de treball que és accessible des de 
qualsevol d’aquests edificis. 

L’obligació dels ajuntaments 
d’oferir serveis d’administració 
electrònica a la ciutadania i a les 
empreses; de treballar els proce-
diments administratius amb gestors 
d’expedients electrònics, i sobretot 
la necessitat de connectar  les 
oficines de Masies Catalanes amb 
l’edifici de l’Ajuntament al nucli 
antic han motivat la recerca per 
part del govern d’una solució que 
ja no es podia demorar més temps.

MItjançant un operador de te-
lecomunicacions i telefonia s’han 
instal·lat tres antenes, dues a 
càrrec de l’Ajuntament amb un 
cost de 6.200 euros, i la tercera a 
càrrec del proveïdor. Amb les tres 
antenes s’ha pogut crear una trian-
gulació que, punt a punt, ha permès 
millorar la cobertura, la velocitat i 
la capacitat de transmissió de dades. 
El nou sistema de connexió és tam-
bé més segur. El cost del servei de 
telefonia i dades per a l’Ajuntament 
és de 260 euros al mes. 

La millor connexió entre els 

Una connexió wifi punt a punt dóna 
cobertura als edificis municipals i  
fins a 30 Mb als usuaris de Masies C.   

locals municipals, i especialment 
entre les oficines de Masies i l’edifici 
de l’Ajuntament permetrà també 
oferir servei a les oficines del nucli 
antic i crear-hi un punt d’informació 
turística, un cop acabades les obres 
d’adequació (veure la pàg 4). 

Servei als particulars
De la infraestructura creada 

per millorar la connexió entre els 
edificis municipals via wifi també es 
poden beneficiar els veïns i veïnes 
del qualsevol zona del municipi, 
que poden contractar directament 
els serveis de l’operador. L’antena 
col·locada al nucli històric dona 
cobertura a aquesta zona del poble 
i als masos ubicats en la zona del 

coll de la Batalla (en direcció a Vi-
laplana). Per l’altra banda, l’antena 
col·locada a l’àrea de Masies Catala-
nes dona cobertura a la major part 
de la urbanització. En tots dos casos, 
el sistema via ràdio incrementa la 
velocitat fins a 30 megues, molt 
superior a la que s’obté actualment 
amb el sistema d’adsl. 

De moment el servei que rep 
l’Ajuntament amb el nou sistema és 
molt satisfactori, i l’única incidència 
que s’ha produït és que va caure un 
llamp que va cremar una de les an-
tenes. Aquest fet, però, únicament 
va afectar les oficines municipals, 
ja que els veïns i veïnes que també 
tenen contractats aquests serveis 
no ho van notar.   
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La construcció de nous nínxols 
permet tornar a fer enterraments   

L'Ajuntament de l'Albiol ha actuat durant aquesta 
legislatura, i per primer cop en el cementiri municipal, 
on ara ja es poden tornar a fer enterraments. Cal des-
tacar que sense aquesta actuació els enterraments dels 
ciutadans de l'Albiol s'havien de fer en altres municipis 
propers. En la primera fase es va construir un edifici nou 
amb 12 nínxols i 6 columbaris, ja que el cementiri no 
tenia espai per acollir més persones difuntes. També es 
van col·locar 3 fanals, perquè no hi havia il·luminació, 
i es va portar l’aigua corrent.

Aquesta actuació rva ser la primera que mai ha fet 
l’Ajuntament, ja que cap govern municipal anterior 

hi havia intervingut i eren els veïns i veïns qui se’n 
cuidaven tot i ser una responsabilitat del Consistori. 
En 2018 han finalitzat els treballs. En la segona fase 
s’han invertit 7.500 euros i la part més important de 
l’actuació s’ha centrat en arreglar humitats detectades 
en els nínxols més antics mitjançant la reparació i la 
impermeabilització de la teulada. 

A més, s’ha recuperat una caseta de pedra que 
conté una font i que s’utilitza per als serveis funeraris. 
Finalment, s’han delimitat els camins interns per res-
pectar les fosses de terra, i s’ha enjardinat el recinte, 
que és al servei de tot el municipi.

 

Durant aquesta legislatura 
s’han fet diverses actuacions de 
millora a l’edifici de l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF), que 
han significat una inversió de 
gairebé 6.000 euros. Concreta-
ment, al garatge s’ha canviat la 
porta, que era mecànica, per una 
altra d’automàtica. L’ADF utilitza 
l’espai per guardar el seu vehicle, 
les eines de què disposa i també hi 
té habilitada una zona de despatx.

Per una altra banda, en la pri-
mera planta s’ha modernitzat la 
sala polivalent amb la instal·lació 
d’un equip de projecció audiovi-
sual. Aquesta sala té una utilització 
molt elevada perquè és l’espai amb 
més capacitat que hi ha al nucli 
antic i compta amb megafonia i 
una tarima. 

Aquestes característiques fa 
que s’hi organitzin diversos actes 
com ara seminaris, bodes civils, 
tallers que munta l’Ajuntament, 
xerrades, etc.

L'edifici de l'ADF 
es posa al dia

L’Ajuntament ha fet la segona 
fase per canviar l’enllumenat 
del nucli històric de l’Albiol amb 
una inversió de més de 12.000 
euros. L’actuació ha consistit en 
substituir les làmpades existents 
fins ara per unes altres de led, 
que produeixen un major estalvi 
energètic i no provoquen con-
taminació lumínica. Els fanals 
amb les noves làmpades són 
22, situats des de la plaça de 
l’Església de l’Albiol cap a la 
carretera i la zona on s’ubiquen 
l’edifici de l’ADF i l’alberg.

En l’anterior legislatura 
s’havia realitzat una primera 
fase de substitució de les làm-
pades existents per les noves de 
led. En aquell moment es van 
canviar els fanals ubicats des 
de la plaça de l’església fins als 
carrers del darrere en direcció 
al Castell. Per aquest motiu ara 

s’ha actuat sobre els punts de 
llum de l’altra part del poble.

Per últim, durant aquest 
mandat també s’ha col·locat 
il·luminació definitiva al Cas-
tell per posar en valor aquest 
patrimoni municipal com a 
recurs turístic i identificatiu del 
poble. En total es van col·locar 
6 fanals que envolten les restes 
de la construcció i que no pro-
voquen contaminació lumínica. 
El Castell no s’havia il·luminat 
mai fins a la festa major de 
2015. Mitjançant generadors 
s’havia col·locat il·luminació 
durant les successives festes 
majors fins 2017, quan final-
ment el govern municipal de-
cideix col·locar la il·luminació 
definitiva. Aquesta il·luminació 
funciona el caps de setmana, 
els dies festius i per les festes 
principals de l’Albiol.

S’instal·len llums led en 
22 fanals del nucli històric

SERVEIS MUNICIpALS, LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I GESTIó DE BÉNS pATRIMONIALS
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Tot just ha fet un any que es va 
posar en marxa el nou servei de 
gestió del servei de subministrament 
d’aigua al nucli històric de l’Albiol 
i a Masies Catalanes, i en aquest 
temps curt ja s’han notat canvis molt 
significatius de millora en la qualitat 
del servei. La professionalització 
i la instal·lació de tecnologia de 
telecontrol i telemesura són claus 
en la modernització del servei per 
aconseguir qualitat, eficiència i 
garanties sanitàries. 

Per tot això, el govern municipal 
valora positivament el canvi des 
que l’empresa mixta comarcal Co-
maigua, es fa càrrec de la gestió i 
realitza les inversions de millora que 
eren necessàries per poder oferir 

Aigua: gestió professional, més 
eficient i sense un augment 
significatiu del cost del servei   

Què és Comaigua
Comaigua és una empresa mixta, d’àmbit co-

marcal, constituïda pel Consell Comarcal del Baix 
Camp (amb un 51%) i per l’empresa Sorea (amb 
un 49 per cent), que es dedica a la gestió del cicle 
integral de l’aigua. L’Ajuntament de l’Albiol va 
cedir la gestió de l’aigua al Consell Comarcal, que 
encarrega el servei a aquesta empresa especialit-

un servei de qualitat. La majoria 
de veïns i veïnes estan pagant el 
mateix que pagaven d’aigua o han 
tingut una variació poc significativa, 
i per a l’Ajuntament el dèficit en 
la gestió de l’aigua ha passat dels 
20.000 euros anuals a 8.000, amb 
un estalvi de 12.000 euros/any. 

Què s’ha fet:

S’han netejat els dipòsits 
d’aigua. No s’havia fet en 20 anys

Controls sanitaris de les capta-
cions d’aigua

S’han instal·lat aparells de 
telecontrol als dipòsits per a la 
dosificació automàtica dels nivells 
de clor per una major seguretat 
sanitària i de qualitat. Abans es 
feia manualment S’han instal·lat 
comptadors amb telemesura als 
dipòsits per controlar els nivells 
d’aigua i detectar immediatament 
si hi ha una fuita a la xarxa

Es renoven tots els comptadors 
de les vivendes del municipi, in-
closes les de la urbanització Masies 
Catalanes, i s’instal·len aparells 
amb telemesura per controlar el 

zada. D’aquesta manera, l’Albiol s’incorpora al 
servei comarcal de gestió de l’aigua en què pre-
nen part 6 municipis més del Baix Camp, i es pot 
beneficiar d’una tecnologia que difícilment podria 
estar a l’abast econòmic del nostre ’Ajuntament. 
Comaigua també gestiona les depuradores de 13 
poblacions del Baix Camp.

consum i detectar pèrdues d’aigua 
immediatament. Durant 2018 s’han 
canviat 44 comptadors i en 2019 
s’espera canviar tota la resta.

S’ha aconseguit arribar al 70 per 
cent en el rendiment de la xarxa 
quan abans era del 40 per cent. Això 
vol dir que ara es factura el 70 per 
cent de l’aigua que es consumeix. 

Quin cost té:

S’han unificat les tarifes d’aigua 
del nucli històric de l’Albiol i de 
Masies Catalanes

Paga més qui més consumeix. El 
tram més econòmic ha passat de 
12 a 18 metres cúbics 

La quota de servei ha passat de 
6 euros a 9,26 euros. Les persones 
que només venen a Masies a l’estiu 
han vist incrementar el rebut per 
aquest concepte 45 euros a l’any

El pagament de les factures és 
trimestral però hi ha l’opció de 
pagar una quantitat fixa al mes, 
que es calcula en funció del consum 
d’aigua de l’any anterior, més un 
rebut final en què es regularitza la 
diferència que s’hagi produït.
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L'Ajuntament vol que la Diputació 
assumeixi el camí de la Mussara

L’Ajuntament de l’Albiol ha fet treballs de reparació 
del camí de la Mussara que presentava alguns trams molt 
malmesos amb bonys, esquerdes i l’asfalt deteriorat. 
Amb un cost d’11.000 euros, el Consistori ha assumit 
íntegrament la feina de treure l’asfalt vell i deteriorat, 
arreglar el ferm i compactar-lo, mentre que tornar a 
posar una nova capa de reg asfàltic ha tingut un cost de 
gairebé 12.000 euros, i ha comptat amb una subvenció 
del 70 per cent de la Diputació de Tarragona.

Aquest camí presenta un trànsit elevat per veïns, 
excursionistes, ciclistes, el camions de recollida de 
residus i, sobretot, és una via d’escapament del poble, 
ja que la carretera TV 7046 que prové de la Selva del 
Camp mor a l’arribar al nucli històric de l’Albiol, que 
sense el camí de la Mussara quedaria convertit en un 
cul de sac. 

Per la importància que té per l’Albiol aquesta via 
de comunicació i per assegurar el seu correcte man-
teniment, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació 
que assumeixi el camí, que ara és completament de 
titularitat municipal. La demanda està pendent que 

Parcs, zones verdes i altres actuacions
Millores en carrers, parcs 

i zones verdes
Durant la legislatura s’han fet 

diverses actuacions de millora en 
carrers, places i zones verdes del 
municipi. Alguns carrers de Masies 
s'han pavimentat parcialment i s'hi 
ha instal·lat senyalització vertical 
i horizontal. A la pista de Masies 
Catalanes s’hi han instal·lat ciste-
lles de mini-bàsquet, mentre que 
a Masies també s’han fet treballs 
per consolidar el Parc del Dragó 
i contenir les terres. S’han fet 
uns marges de pedra seca i s’ha 
millorat l’enjardinament de tot 
l’entorn. A més, s’ha creat una 
nova àrea verda en un solar de 

l’ens provincial aprovi el pla zonal. 
L’actuació de reparació que ha fet ara el Consistori 

és la més important que s’ha fet en la via des que als 
anys 90 del segle passat el Consell Comarcal arrangés 
el camí i l’asfaltés completament.

propietat municipal del carrer Dragó 
52-57, que s’ha batejat amb el nom 
de Parc de la Jacaranda, per l’arbre 
del mateix nom que s’hi va plantar 
durant la Festa de la Primavera de 
2018. També s'han instal·lat jocs 
infantils a la plaça dels Escacs, al 
nucli històric de l’Albiol. 

Desfibrilador i 
porta automàtica

A finals de 2018 l’Ajuntament va 
adquirir el primer desfibrilador del 
municipi i l’ha instal·lat a l’espai de 
les bústies de l’edifici de les oficines 
municipals de Masies Catalanes. El 
Consistori compta, properament, 
instal·lar-ne un altre a l’alberg.

SERVEIS MUNICIpALS, LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I GESTIó DE BÉNS pATRIMONIALS

D’altra banda, s’ha posat una 
porta automàtica a la Sala Urrú-
tia, ubicada als baixos de l’edifici 
d’oficines municipals de la urbanit-
zació. A més de guardar un cotxe 
municipal, aquest espai el fan 
servir entitats com l’associació de 
dones o veïns i veïnes del municipi.

Ordinadors nous
Mitjançant una subvenció 

de la Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament renovarà 5 ordina-
dors del Consistori, així com les 
llicències del programari infor-
màtic necessari. La majoria del 
maquinari té uns 10 anys i està 
molt obsolet. 
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En 2017 l’Ajuntament de l’Albiol 
va fer una aposta innovadora i 
agosarada: organitzar activitats 
culturals dinàmiques i eminen-
tment pràctiques que poguessin 
ser de l’interès dels albiolencs i les 
albiolenques per millorar la seva 
qualitat de vida. Des de llavors fins 
ara s’hauran fet un total de 22 
tallers, agrupats en diferents cicles 
segons les temàtiques tractades, 
unes propostes que mica en mica 
han guanyat adeptes i participants. 

El primer cicle es va fer en 
2017 i sota el nom Nutrició i Salut 
va tractar la millora dels hàbits 
de vida saludables com l’esport i 
l’alimentació, o la importància del 
joc per als més petits. 

El segon cicle amb el nom L’Albiol 
i el seu entorn natural, va tractar 
aspectes més relacionats amb medi 
com ara l’hort ecològic, les plantes 
medicinals, la fauna salvatge de 
l’Albiol, la protecció davant els 
incendis forestals i els fongs co-
mestibles. 

L’any 2017 va finalitzar amb un 
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Més de 20 tallers i festa de la 
Primavera, activitats i innovació per 
dinamitzar la vida social de Masies

Una altra activitat innovadora 
ha estat la Festa de la Primavera, 
una jornada que s’ha fet durant 2 
anys al nucli històric de l’Albiol i 
2 anys a Masies Catalanes. 

Consisteix en l’arranjament 
d’un espai municipal i en la 
plantada popular de plantes i 
flors per convertir-lo en una àrea 
enjardinada. Així en 2016 i 2017 

profitós taller sobre decoracions 
nadalenques fetes amb materials 
reciclats, i tothom que hi va partici-
par es va emportar la que havia fet.

En 2018, els taller programats 
encara han estat més pràctics, ja 
que en cada sessió les persones 
assistents s’han emportat algun 
producte elaborat durant el des-
envolupament de l’activitat. L’any 
passat es van tractar temes com 

l’aromateràpia, la risoteràpia, com 
fer un ram, els ungüents, centres de 
taula per Nadal amb materials reci-
clats i un molt exitós i concorregut 
taller de sugarcraft. 

Per 2019, les propostes de tallers 
continuen en la mateixa línia, amb la 
novetat que si fins ara s’havien fet els 
divendres al vespre a les Oficines Mu-
nicipals de Masies Catalanes, aquest 
any es fan els diumenges al matí, a 
l’edifici de l’ADF de l’Albiol, ja que 
es fa coincidir amb el Mercat-Fira 
que se celebra cada tercer diumenge 
de mes al nucli històric del poble. 
El taller del gener es titulava “Què 
fem amb el que ens dona la terra”, 
mentre que al febrer s’ha tractat 
l’elaboració de formatges, al març 
sobre la kombutxa i a l’abril sobre 
l’apicultura. En tots els casos les 
persones assistents han elaborat 
algun producte per endur-se’l a 
casa com ara mató o una espelma.

La Festa de la Primavera
s’ha endreçat i embellit el mira-
dor del poble davant la plaça de 
l’església, i en 2018 s’ha actuat 
un solar municipal al carrer Dragó 
52-57, que s’ha convertit en el 
parc de la Jacaranda després de 
plantar també un arbre d’aquesta 
espècie. En 2019 també s’ha 
arranjat un altre espai municipal 
de Masies Catalanes.
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La Festa d’Estiu, un espai lúdic 
i refrescant a Masies Catalanes

La Festa d’Estiu a Masies Catalanes s’ha potenciat 
amb diverses activitats organitzades i pensades espe-
cialment per als nens i nenes i per a les famílies. La 
pista poliesportiva de la urbanització ha estat el centre 
de tots els actes organitzats: des de les sessions de 
cinema a la fresca, fins als tobogans aquàtics, la festa 
de l’escuma, els balls, el teatre, el bingo o els dinars 
i sopars populars. També ha tingut molta acceptació 
el concurs infantil de dibuix, per al qual s’ha comptat 
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El Concurs de Pintura Ràpida de l'Albiol completa 
el cicle de les 4 estacions meteorològiques  

amb la col·laboració de la galerista Cori Torroja i de la 
resta de membres del jurat: Erina Serrano, Anna Melero 
i Ismael Lozano. A més, en els programes d’actes de la 
Festa d’Estiu inclouen tallers educatius, com els que 
s’han fet sobre reciclatge, o altres activitats relaciona-
des amb les mascotes. Tot plegat, però, té per objectiu 
crear un espai de relació i per compartir entre tots els 
albiolencs i albiolenques, que participen àmpliament 
en les diverses activitats que es proposen. 

Durant aquesta legislatura s’ha completat una 
iniciativa començada en l’anterior mandat. Es tracta 
del Concurs de Pintura Ràpida que s’ha convocat 
successivament els anys 2015, 2016 i 2017 fins a 
completar l’objectiu de tenir la visió, els colors i 
la bellesa de l’Albiol representades en les quatre 
estacions de l’any: la primavera, l'estiu, la tardor i 
l'hivern per tal de completar tot el cicle. 

Les obres guanyadores de cada una d'aquestes 
edicions del concurs de pintura ràpida han quedat 
en propietat de l’Ajuntament de l'Albiol, que en 

2017, coincidint amb la festa major de Sant Miquel, 
va exposar-les totes. Les persones que van visitar la 
mostra van poder gaudir de la percepció dels artistes 
sobre el municipi en les diferents estacions de l’any. 
En aquesta mostra també es va poder contemplar 
el quadre “La processó de l’Albiol”, de l’artista 
Francesc Galofré i Oller (Valls, 1865-Barcelona, 
1942), cedit temporalment i de forma excepcional 
pel Museu de Valls perquè pogués ser admirat pels 
albiolencs i albiolenques coincidint amb la seva 
festa major.

 L'Albiol s'apunta a 
l'òpera a la fresca
Des de l’any 2016 l’Ajuntament 

de l’Albiol participa en la iniciativa 
del Teatre del Liceu de difondre i 
popularitzar l’òpera mitjançant 
la iniciativa batejada amb el nom 
“El Liceu a la fresca”. Més de 150 
ajuntaments de tot el país ofereixen 
en directe l’opera proposada pel 
teatre a través de TV3.  En 2016 es 
va oferir “La Boheme” de Puccini; 
en 2017 “Il Trovatore”, de Verdi, i 
en 2018 “Manon Lescaut”, també 
de Puccini. Per la 2019, la data 
prevista és el 28 de juny a les 22 
hores, i s’oferirà l’òpera “Tosca”, 
també de Puccini.

Durant aquesta legislatura, 
l’Ajuntament ha treballat per po-
sar en valor el castell amb diverses 
accions: des l’enllumenat fix fins 
a la realització d’un estudi his-
tòric i arqueològic per determinar 
l’estat de les restes de l’edificació 
i les actuacions a realitzar. També 
s’han fet algunes visites guiades a 
demanda, a càrrec de l’arqueòleg 
Ivan Cabrelles. L’objectiu de 
l’Ajuntament és aconseguir les 
recursos que permetin habilitar 
l’espai per poder ser visitat.

El municipi de l’Albiol va par-
ticipar en la festa major comarcal 
Som Baix Camp que va organitzar 
el Consell Comarcal del Baix Camp 
a Riudoms el passat 21 d’octubre 
de 2018 amb el plat rostit de porc 
senglar. Les 200 racions que es van 
preparar van desaparèixer ràpida-
ment i van ser molt apreciades per 
les persones assistents a la festa. Tot 
i que el municipi no té cap element 
festiu que el representi, va poder 
participar en aquest apartat gas-
tronòmic i difusió del nostre poble, 
que va despertar molt d’interès.

Elaborat l’estudi 
històric i arqueològic 

del castell

El rostit de porc 
senglar triomfa a la 

festa comarcal
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Un dels principals objectius de la legislatura ha 
estat recuperar i potenciar les festes tradicionals de 
l’Albiol amb l’objectiu de preservar la pròpia identitat. 
Especialment s’ha treballat en la promoció de la Festa 
de les Virtuts retornant al dia tradicional de celebra-
ció, el segon dissabte de juliol, i allargant la festivitat 
fins al diumenge, tal i com s’havia fet sempre. Així, 
a més dels actes estrictament religiosos, la festa s’ha 
complementat amb actes més lúdics com el Certamen 
de Música Catalana, que s’ha fet en 2017 i 2018 i, en 
l’última edició de la festa, amb un dinar popular i una 
actuació musical a la tarda com a fi de festa, a més 
d'exhibicions de grups de cultura popular com castellers 
o bastoners durant el matí del diumenge.

L’altra festa important per l’Albiol és Sant Miquel. 
També ha protagonitzat canvis importants amb l’objectiu 
de fer una festa més participativa. Entre les principals 
novetats cal remarcar la instauració del pregó, que el 
primer any en 2015 va anar a càrrec del primer alcalde 
de la democràcia; en 2016, el va fer la historiadora de 
la Selva del Camp, Roser Puig; en 2017, el torn va ser 
per a la veïna més gran del municipi Justina Esquerdo, 
i en 2018 per al veí de Bonretorn Carles de Ahumada. 

Recuperar i potenciar les festes 
per preservar la pròpia identitat

Una novetat també ha estat que per primer cop una 
colla de diables ha actuat a l'Albiol. En aquest cas va 
ser la Colla de Diables de la Selva del Camp.

A més, en cada edició, l’Ajuntament ha preparat una 
grata sorpresa als veïns i veïnes com la il·luminació per 
primer cop del castell en 2015; l’exhibició del quadre 
“La processó de l’Albiol” de Francesc Galofré i Oller 
(Valls,1865-Barcelona, 1942); l'estrena de la Sardana 
de l'Albiol, interpretada el 6 d'agost de 2016 per la 
Cobla Reus amb lletra de Josep M. Barreda adaptada 
a la música de Francesc Rius, o la presentació de les 
plaques amb el nom dels carrers del nucli antic.  

D'altra banda, la recuperació de la Setmana Santa 
com a tradició a l’Albiol també s'ha potenciat des de 
l’Ajuntament, ajudant en l’organització i fent difusió 
del tradicional Via Crucis que es fa al voltant del Castell, 
tot i que la celebració ja s’inicia el Diumenge de Rams.

L’última recuperació és el Mercat-fira, que recorda 
la potestat que havia atorgat el rei Joan I de Catalun-
ya i l’Aragó a l’Albiol, en 1391, per fer mercat. Cada 
tercer diumenge de mes es poden trobar parades de 
productes ecològics, artesans i de quilòmetre zero al 
nucli històric de l’Albiol. 
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L’equip de Govern moments abans de la descoberta de la primera de les plaques que 
s’han instal·lat al nucli de l’Albiol. La placa dona nom a la plaça de Sant Miquel
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L’Ajuntament de l’Albiol ha fet un esforç important 
per organitzar activitats destinades als nens i nenes del 
municipi i a les seves famílies. Començant pel Parc de 
Nadal i la recollida de cartes del Patge Reial, actes que 
s’han fet a la pista poliesportiva, amb jocs, activitats i 
un espectacle infantil. El seguiment d’aquesta iniciativa 
ha estat satisfactori igual que els esplais i activitats 
extraescolars, com ara futbol o bàsquet.

A l’estiu, ha tingut molt de seguiment l’esplai en 
anglès i el de tecnificació de futbol que s’han fet per 
ajudar les famílies de l’Albiol a conciliar la vida laboral i 
familiar, i per oferir als infants un espai d’aprenentatge 
i diversió. El primer esplai es va organitzar en 2017.

Les festes, sobretot la d’estiu i la festa major, sempre 
inclouen un programa activitats per als més menuts i 
alguns tallers (vidre, cistells, fusta, espardenyes...) a 
més dels programats durant la resta de l'any com el de 
sugarcraft, el de fer formatges o el de fer espelmes.

Treballant pels més petits: Parc de 
Nadal, extraescolars i campus d'estiu  

Curses de muntanya i senderisme per a tothom 
L’entorn privilegiat de l’Albiol fa que sigui un 

municipi especialment atractiu per als amants de 
l’esport i la muntanya. Per això ja s’ha celebrat la IV 
Trail de l’Albiol, amb gairebé 200 participants entre 
les diferents modalitats que es poden fer, segons 
la distància. A més, l’Ajuntament fa dos anys que 
col·labora amb la Cursa Almogàvers que organitza 
l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades i que 
posa un punt d’avituallament al seu pas pel nostre 
terme municipal. L’altra cursa a la que es dona suport 
és a l’Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada, 

una cursa d’ultra resistència de muntanya també 
molt concorreguda.

A banda, d’aquestes activitats de competició, des 
de fa dos anys l’Ajuntament participa de la Setmana 
Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura organit-
zant les caminades populars “Arran de casa”, que 
han tingut molt bona acollida i més de 60 participants 
en l’última edició. Aquesta activitat s’incloïa com a 
acte previ de la festa major de Sant Miquel i s’ha fet 
una descoberta de l’entorn natural del poble de la 
mà de l’especialista Montserrat Puig Martí.

Atenció social a l'Albiol i 
orientació sobre l'Alzheimer

El municipi de l’Albiol disposa dels serveis socials 
bàsics que gestiona el Consell Comarcal del Baix 
Camp, amb una persona tècnica de treball social i 
una altra d’educació social, que atenen directament 
a les oficines municipals amb cita prèvia. S’ha de 
concertar la visita trucant a l’Ajuntament. D'altra 
banda, des d'aquest 2019, i després d'un acord amb 
l'Associació Alzheimer Baix Camp, s'oferirà atenció i 
orientació personalitzada mensualment a totes les 
persones interessades del municipi. 

Vetllar pel transport escolar
Com que malauradament l’Albiol no té es-

cola, els nens i nenes del municipi han d’anar 
a fer l’ensenyament obligatori a la Selva del 
Camp i per aquest motiu la legislació vigent 
contempla el transport escolar gratuït i també 
el menjador en l’ensenyament de primària. 
L’Ajuntament vetlla perquè la ruta d’autobús 
i els horaris establerts per l’administració 
competent, que és el Consell Comarcal del 
Baix Camp, es compleixen adequadament, 
i perquè el punt de la parada de l’autobús 
ofereixi els requisits que marca la normativa.
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Un espectacle de circ a Masies durant el Parc de Nadal 2019, on 
també hi va haver inflables i la recollida de cartes per als Reis Mags 
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Acte de lliurament, el passat 15 d’abril de 2018, dels xecs 
nadó als nens i nenes nascuts a l’Albiol durant l’any 2017

L'Albiol en imatges

Taller i exhibició canina a la Festa d’Estiu 
de Masies Catalanes, el passat 4 d’agost

Inflables a Masies Catalanes i molta aigua 
per fer passar la calor intensa

Guanyadors i guanyadores del Concurs de Dibuix Infantil 
2018 de la Festa d’Estiu de Masies Catalanes

 Exposició de les plaques de ceràmica amb el nom dels 
carrers que s’han instal·lat al nucli de l’Albiol

Els Castellers de la Il·lusió bastint castells al nucli de 
l’Albiol el passat 29 de setembre
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Un municipi més 
dinàmic i que avança 

L’Albiol és un municipi molt peculiar per la seva 
orografia i pel seu desenvolupament demogràfic en els 
últims 50 anys. Per això quan parlem de l’Albiol parlem 
del nucli urbà pròpiament dit, que és el nucli històric; 
parlem de Bonretorn, parlem dels masos i parlem de 
Masies Catalanes, que és un nucli residencial. Per tant, 
tenim un municipi amb diversitat de nuclis habitats i 
amb diferents problemàtiques i necessitats. 

La nostra funció des de l’Ajuntament, i particular-
ment des de les àrees de govern de les que m’he respon-
sabilitzat, ha estat mantenir l’equilibri i atendre les 
diferents necessitats de la manera més adequada per 
tal que tots els veïns i veïnes del municipi se sentin 
atesos. L’arranjament del cementiri, abandonat durant 
molts anys per consistoris anteriors, és un exemple 
d’atenció de les necessitats del municipi; l’elaboració 
de l’inventari de camins en el que han participat els 
veïns de masos i Bonretorn, és un altre exemple, i la 
recepció de Masies Catalanes és la mostra més evident 
d’aquesta manera de fer. 

Precisament, haver aconseguit la recepció de Ma-
sies Catalanes és un pas molt important perquè tots 
els veïns i veïnes se sentin tractats per igual, ja que 
ben aviat, finalment, Masies Catalanes serà un carrer 
més del municipi i podrà rebre inversions públiques.  
Aquest pas endavant és una gran alegria compartida 
per tots els veïns i veïnes, i un motiu indescriptible 
d’orgull i de satisfacció per haver aconseguit una fita 
que semblava impossible, llunyana i molt difícil, i més 
després d'haver-ho fet quasi a cost zero pels veïns i 
veïnes del municipi. 

La consecució d’un repte tan gran i complex com 
aquest ha estat també una prova, que penso que indivi-
dualment i a nivell dels companys de govern municipal, 
hem superat reeixidament. Alhora, les dificultats i el 
soroll que sovint han acompanyat el projecte de recep-
ció no ens ha distret de la resta de responsabilitats, 
per anar assolint els objectius que ens havíem marcat.

El balanç general que puc fer d'aquesta primera expe-
riència en la gestió municipal ha estat molt enriquidor,  
però malauradament, en l'àmbit de la convivència veïnal 
crec que hi ha aspectes a millorar. Tots plegats hem de 
treballar per establir un bon clima de relació, una tasca 
que en algunes ocasions resulta complicada. Cal una 
bona predisposició de tothom per treballar en positiu 
per afrontar nous projectes i per assolir els objectius 
marcats, tant per a la gent de Masies Catalanes com 
per a tots els veïns i veïnes de l’Albiol.

Durant aquesta legislatura s’han produït canvis 
molt importants en el nostre municipi. Canvis que 
són històrics, com la recepció de Masies Catalanes; 
canvis que obren noves perspectives i canvis cap 
un model de gestió més dinàmic i amb més visió 
de futur, com la professionalització de la gestió de 
l’aigua o la gestió de la hisenda municipal.

La recepció de la urbanització Masies Catalanes 
farà possible dedicar molts més recursos que els que 
fins ara s'hi han destinat. La nostra urbanització, 
envoltada per ciutats i municipis importants i amb 
unes vistes i entorn natural fantàstic, no està prou 
valorada per l’estat de diversos equipaments (vials, 
cables,voreres,....) però es pot revaloritzar i molt en 
el futur amb inversions que, ara sí, podrà i haurà de 
fer el nou consistori que surti de les urnes.

Hem fet un esforç per explicar-nos, per comunicar 
i per parlar, dialogar i treballar conjuntament amb 
els veïns i veïnes de l’Albiol. A través de l’aplicació 
mòbil hem intentat mantenir al dia la població de 
tota la informació municipal més rellevant. Hem 
practicat aquesta voluntat de mà estesa sobretot 
amb l’EUC, tot i que malauradament no hem pogut 
arribar a cap acord davant l’actitud intransigent i 
poc raonable dels responsables de l’entitat. La nos-
tra és, i sempre ha estat, una disposició sincera per 
resoldre la situació en fals en què es troba l'entitat 
per decisions de consistoris anteriors. I mantenim 
aquesta predisposició.

Per últim, s’ha fet una gestió econòmica impeca-
ble: hem liquidat el deute i hem afrontat importants 
inversions sense afectar l’estabilitat pressupostària 
municipal i sense incrementar els impostos. 

Tot això és una part del canvi que ha fet l’Albiol, 
un canvi una transformació completament positius 
i engrescadors. 

El treball honest en l’àmbit d’aquesta regidoria 
ha tingut els seus fruits com hem explicat. Creiem 
que, malgrat les discrepàncies evidenciades darre-
rament entre els membres del govern municipal, 
s’ha fet una bona feina en benefici de tots els veïns 
i veïnes. En el propers quatre anys caldrà treballar 
molt encara, però  ara la base és més solida per 
afrontar els nous reptes.

Preocupar-se per tots els 
veïns i veïnes de l’Albiol

Lídia Guerrero
Alcaldessa, àrea de Medi Ambient, 
Agricultura, Ramaderia i Urbanisme

Albert pujol
Regidor d’Hisenda, promoció 
Econòmica, Turisme i Comunicació
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Un municipi més 
dinàmic i que avança 

La coalició de dos partits (PDeCAT i PSC-CP) que hem 
format el govern municipal de l’Albiol durant aquests 
quatre anys ens vam marcar tres grans objectius a 
l’inici de la legislatura: recepcionar Masies Catalanes, 
revaloritzar el poble i millorar la convivència i l’entorn. 
Els tres objectius s’han aconseguit sumant l’actuació 
i la gestió que ha aportat cada regidor i regidora de 
l’equip de govern, cadascú des de la seva àrea.

La consecució d’aquests objectius ha permès acabar 
projectes encallats i altres que feia molts anys que 
s’arrossegaven. Un exemple és Masies Catalanes i un 
altre és l’alberg, que feia 11 anys que estava en obres. 
Des del govern municipal hem treballat per solucionar 
aquests i altres problemes enquistats durant molts 
anys, com ara la inexistent connexió wifi entre els 
diferents edificis municipals, que a més de dificultar 
la feina del personal de l’Ajuntament significava donar 
un servei més deficient a la ciutadania albiolenca. Ho 
hem arreglat amb una solució tecnològica que també 
beneficia veïns i veïnes.

Les millores i la dignificació del cementiri o la 
cessió de la gestió de l’aigua al Consell Comarcal del 
Baix Camp són exemples d’actuacions que han millorat 
notablement aquests serveis. Així, els albiolencs i les 
albiolenques ara ja es podran enterrar al poble, i amb 
la professionalització del servei d’aigua hem aconseguit 
millorar la qualitat, reduir les pèrdues de la xarxa, 
aplicar millores tecnològiques i reduir considerablement 
el dèficit municipal. 

Tot plegat són etapes en el desenvolupament del 
poble que s’havien obert i que no es tancaven, que 
s’eternitzaven una legislatura rere l’altra, i feien de 
l’Albiol un poble poc dinàmic, estancat, i amb poques 
perspectives noves. 

Tot i les diferencies ideològiques i de tarannà de 
les persones que conformem l'equip de govern, durant 
tota la legislatura hem trobat els punts que ens uneixen 
passant per alt els que ens separen.

Una legislatura es poc temps per poder desenvolu-
par els projectes, que requereixen estudi, treball dels 
tècnics, valoracions, execució i finalment consolidació.

Evidentment moltes fases per un projecte que sovint 
requereix almenys d'una segona legislatura, i aquest 
també era un dels objectius de la coalició.

Les diferencies mostrades en els últims dies afegeixen 
dificultat a aquest objectiu, però crec que entre tots 
sabrem trobar allò que ens uneix, que és molt i que 
s'ha demostrat molt positiu pel nostre poble: l'Albiol. 

Acabar amb problemes 
enquistats i obrir camins

Mario Cortés
Regidor de Serveis Municipals,        
Llicències d'Activitats i Gestió         
de Béns patrimonials

Tradicions recuperades 
i noves propostes

Un dels objectius del govern municipal per a aquest 
mandat era donar valor al poble, i una manera molt 
clara de fer-ho era recuperar les seves tradicions, 
especialment centrades en les festes: les Virtuts i 
la festa major de Sant Miquel. En el primer cas s’ha 
recuperat la data en què tradicionalment es feia la 
festa i s’ha allargat amb actes socials i culturals que 
l’enriqueixen i li aporten valor, alhora que també 
animen a la participació. 

En el cas de la festa major de Sant Miquel la 
diversitat d’actes programats i la introducció del 
pregó com a activitat de crida a la festa han ajudat 
especialment a viure una festa major ben lluïda i 
amb molta participació. A més, cada any hem pre-
parat sorpreses com la il·luminació del castell o la 
presentació de les plaques pels carrers del poble 
(que no en tenia), fetes amb ceràmica estil socarrat.

Però des de l’equip de govern pensem que els 
veïns i les veïnes de l’Albiol tenen també interes-
sos culturals i socials, i per això s’han programat 
més de 20 tallers i altres activitats sobre temàtiques 
diverses. I en la programació de noves propostes hem 
tingut especial atenció als nostres infants i a les 
famílies, amb l'organització d'activitats específiques. 
I no podem oblidar la recuperació del mercat-fira de 
productes artesans i de proximitat que s'organitza 
mensualment.

En definitiva, hem fet un esforç molt gran perquè 
el nostre poble sigui un poble més dinàmic, cons-
cient de les seves tradicions però obert a noves 
propostes, i mica en mica la resposta rebuda cada 
cop és més satisfactòria i més participativa.

Però encara tenim feina a fer, sobretot pel que fa 
a estendre el sentiment de poble al nucli de Masies 
Catalanes, i aconseguir que tots els veïns i veïnes 
del municipi sentin que formen part d’una única 
comunitat i la comparteixin, independentment si 
viuen a la urbanització, als masos, a Bonretorn o al 
nucli antic. 

Per acabar vull agrair el suport i la col·laboració 
dels veïns i veïnes de l’Albiol. Són exigents i em fan 
ser exigent, pero els estic molt agraïda per la seva 
acollida i perquè aquesta ha estat, per a mi, un gran 
aprenentatge i una gran experiència.

Isabel González 
Cultura, Educació, Salut,                          
Relacions Institucionals,         
Joventut, Serveis Socials i Festes
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Benvolguts veïns i veïnes, en aquest petit espai 
que se’ns ha facilitat, parlarem de dos temes que son 
cabdals per nosaltres com a  veïnes i veïns.

El primer serà un toc d’atenció per la degradació 
que esta sofrint la urbanització de Les Masies Catalanes. 
El segon parlarà de com s’ha gestionat.

En el nostre Grup polític tenim acumulada molta 
vergonya, molta preocupació i cert desencís per l’estat 
en que es troba la Urbanització de Les Masies Cata-
lanes. Necessita urgentment un pla de xoc contra la 
degradació que esta patint el nucli urbà mes important 
de L’Albiol. 

La manca d’inversions durant aquests anys de go-
vern de “CiU+PSC” ens ha portat a una situació límit 
(i sembla què el pressupost pel 2019 es manté en la 
línia del zero inversions per part de l’ajuntament), 
tot plegat costarà molt reconduir aquesta situació 
mantinguda durant 3 anys i mig, però serà un dels 
nostres reptes per la pròxima legislatura. 

Fa pena i llàstima anar saltant de clot en 
clot maltractant la suspensió dels nostres cotxes. 

Fa pena veure que any rere any las inversions que 
es preveuen a Les Masies Catalanes son nul·les. 

Fa pena els grans pressupostos invertits en infraes-
tructures, això si del Municipi, però que no aporten cap 
valor afegit en el dia a dia dels contribuents, que no 
oblidem, majoritàriament son a Les Masies Catalanes. 

Amb això no volem dir que no s’hagi fet res. Els 
nostres companys del Consistori han millorat les rela-
cions entre veïns, aconseguint posar-nos d’acord en que 
l’equip de l’ajuntament, NO ha fet bé les coses, NO 
han sigut transparents i el diàleg ha sigut; nul o nefast. 

Anem a repassar, què han gestionat: Augment del 
cost de l’aigua en la zona urbana.

Augment de la zona de caça (concretament 
l’ampliació de la zona  per practicar la caça, apropant-
se així a la zona urbana.... sí sí a les cases).

Augment de la seguretat en els camins (...i la 
resta?).

Possibilitat de reducció d’un 40% del cost del 
IBI (sols dels masos).

Millora de la xarxa wifi en la zona rural

“quina casualitat que l’alcaldessa visqui en un mas”.

No oblidem, què hem tingut les millors festes 
de l’historia, perdó volia dir les més cares. Van sobre-
passar el pressupost un 200%. 

Gestió en camins com desbrossament o arreglar el 
pas de vehicles que no s’ha fet bé i el sobre cost en 
màquines ha sigut desmesurat...etc

Tot plegat ha portat aquets darrers mesos a unes 
obres i “millores” fetes a corre-cuita, descuidant les 
prioritats. Tot això per forçar a millorar la mala imatge 
que tenen per les actuacions dels darrers anys.

Per finalitzar volem agrair a l’ajuntament, el gest 
humà; que ha tingut amb la família, que passades unes 
setmanes van perdre-ho tot en un incendi. Però des de 
el nostre grup, pensem que amb 300€ no hi  ha prou. 
Com ajuntament pensem que es pot fer molt més: 
(Reducció de cost de l’aigua, suprimir l’IBI uns anys, 
ajuda monetària, reducció o anul·lació del impostos 
de construcció , import de vehicles, la brossa...etc.)

Esperem de tot cor, que ben aviat es puguin reconduir 
aquests despropòsits i tornem anar en davant amb el 
nostre petit i estimat poble.

Salutacions!!

Coalició ERC-MES-AM a L’Albiol

Grup Municipal a L'Albiol     
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Veïns, veïnes, albiolencs, albiolenques, en aquestes 
últimes pàgines d’aquesta nova revista d’El Mirador que 
ara teniu a les mans, l’equip de Govern que formem 
Lídia Guerrero, Isabel González, Albert Pujol i Mario 
Cortés us volem fer arribar principalment la idea que el 
nostre lema de treball ha estat i continuarà sent, fins 
l’últim dia, Gestió, gestió, gestió i sobretot molta gestió.   

L’any 2015, una colla de veïns entusiates de l’Albiol 
ens vam unir sota les sigles de Convergència i Unió (CiU) 
i ens vam presentar a les eleccions municipals amb 
diversos objectius ben clars: finalitzar el procés que 
fes possible la recepció per part de l’Ajuntament de 
Masies Catalanes quasi a cost zero, preservar mediam-
bientalment el nostre municipi, mantenir una actitud 
de diàleg permanent amb veïnes i veïns i contribuir a 
la preservació del nucli antic de l’Albiol ja que aquest 
nucli, Masies Catalanes i altres de més petits, com 
Bonretorn, van ser per a nosaltres, des del primer dia, 
un concepte únic, un únic poble. 

Després de les eleccions municipals del 2015, i amb 
el resultat decidit, CiU no tenia la majoria suficient, 
però el suport del PSC, va facilitar l’entesa i la for-
mació d’un equip de Govern sòlid, amb uns objectius 
compartits, i unit sota tres paraules: Gestió, gestió i 
gestió, malgrat les dificultats que en ocasions comporta 
la gestió del dia a dia. 

És evident que els resultats obtinguts al llarg 
d’aquests quatre anys no haurien sigut possibles sense 
la feina dels treballadors i les treballadores municipals, 
sense l’ajut de veïns i veïnes que s’han sumat a les 
nostres iniciatives i sense l’assessorament de tècnics i 
experts que ens han guiat en la recerca de solucions. 

El resultat d’aquests suports i de la coalició que ha 
governat l’Albiol aquests darrers quatre anys creiem 
que és a la vista de tothom. L’Albiol ha fet un canvi 
espectacular: Masies Catalanes serà municipal, la gestió 
de l’aigua és molt més eficient, professional, amb ma-
jor garantia sanitària i gairebé sense variació de preu. 
S’han recuperat festes, s’ha actuat en alguns àmbits, 
com el cementiri, per exemple, on no s’hi havia fet res 
des de feia molts i molts anys o com la recent posta en 

Gestió, gestió, gestió i 
sobretot molta gestió      

deutament i amb diners a la caixa. Els impostos s’han 
mantingut congelats, hem fet política fiscal per afavorir 
les famílies, hem fet tallers, activitats extraescolars 
i d’estiu per als nostres nens i nenes i hem treballat 
per aconseguir que les festes vertebrin la nostra iden-
titat com a poble. La llista és llarga i creiem que ens 
en podem sentir legítimament ben orgullosos. Gestió, 
gestió i gestió, però sobretot gestió eficaç i en positiu. 

Ara bé, la legislatura arriba a la seva fi. D’aquí a 
poques setmanes tots plegats serem convocats a les 
urnes i serà aleshores quan tothom, de forma respon-
sable i individualment podrà valorar, amb el seu vot, 
la nostra gestió. 

Som al final d’aquest mandat municipal i el nostre 
compromís amb nosaltres mateixos, amb els nostres 
companys i companyes de l’equip de Govern i sobretot 
amb vosaltres, ciutadans i ciutadanes, arribarà aviat 
al punt final. 

S’obriran noves opcions, noves possibilitats i nous 
compromisos un cop es conegui el resultat de les elec-
cions del proper mes de maig i un cop cadascú hagi 
decidit si es presenta, com es presenta i quina és la 
seva oferta per als propers quatre anys. 

Mentrestant, però, gaudim del moment i celebrem 
tots junts la gran transformació viscuda a l’Albiol, la 
recepció de Masies Catalanes i totes les fites assolides 
que amb orgull, amb satisfacció i amb el sentiment de 
la feina ben feta ha liderat aquest equip de Govern.  

EQUIp 
DE 

GOVERN

marxa del servei de guardatermes, que contribuirà a 
augmentar la seguretat en tot el municipi. Hem portat 
el wifi a Masies Catalanes, al nucli de l’Albiol i als masos 
disseminats, interconnectant els edificis municipals i 
donant servei als veïns, hem invertit més que mai i 
ho hem fet deixant les arques municipals sense en-

"L'Albiol ha fet un 
canvi espectacular"
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facebook.com/Ajuntament de l’Albiol

des del Google Play o l’Apple 
Store cerca l’Albiol Informa i 
descarrega’t l’aplicació gratuïta-
ment. Tota la informació 
municipal, al teu dispositiu mòbil

instagram.com/albiol_ajuntament

www.albiol.cat
ajuntament@albiol.cat

Professionals de l'Albiol
NOM DE L’EMPRESA          SECTOR                  TELÈFON
Jonatan Pubill ..................... Compra-venda d’antiguitats  ...............  649 481 445
Restaurat l’Embolic  .............. Restaurant  ....................................  630 477 328
L'Albiol Restaurant ................ Restaurant  ....................   977 098 013/609 338 219
Maria Elisa Grova Biondi ......... Traductora jurada - professora d’anglès      678 205 882
Instalaciones Rodrigo -
Rodrigo Gómez Molina  .......... Electricitat i fontaneria  ....................  649 271 899
Josep M. Peris Bernabeu  ........ Enginyer tècnic industrial  ..................  644 324 478
Joan Cazorla Agustench ......... Construcció i Rehabilitació  ................  646 290 034
Tarraco Instal·lacions i   ......... Instal·lacions, electricitat, fontaneria,
Serveis - Vicente Pérez              aire condicionat  .............................  648 937 624
Solé Ebanistes CB -  ............... Mobles, portes, parquets, lampisteria,
Joan Solé Garcia        electricitat, calefacció  .....................  600 443 532
Erina Serrano Segura ............. Pintora, artista, decoradora 
                de belles arts  ................................  648 255 696
Verónica Barón Serrano  ......... Infermera......................................  682 824 126
Maria Sardoné Muir  .............. Pastissera, lloguer de casa turística,
                assistenta d’idiomes anglès  ...............  695 895 870
Sílvia ................................. Classes de nàutica particulars i 
 terapeuta a domicili............ 627 930 395/934 183 367
Marta Schuhmacher .............. Catedràtica Tecnologia Medi Ambient ....   977 55 96 53
Eirescot SLU-Ronald A. Boyd .... Turisme rural, agroturisme, agricultura 
                                                   ecològica ......................................    609 492 814
Tropical Art Nou SL ............... Ebanisteria i decoració ......................    696 713 252

Serveis Municipals:
Ajuntament:  .................................... 977 846 160 
- www.albiol.cat - ajuntament@albiol.cat
Jutjat de Pau:  .................................. 977 846 160
Recollida animals abandonats:  .............. 977 846 160
Comaigua avaries (24 h):  ..................... 900 304 070
Comaigua reclamacions 
(8 a 20 h, de dilluns  a divendres): ......... 900 405 070 
Visites guiades al Castell:  .................... 636 524 001
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel:  ........ 977 844 060
Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp:  ... 977 750 422
Emergències:
Mossos i Emergències:  ................................... 112
Salut i Serveis Socials:
Serveis Socials (cita prèvia):  ................ 977 846 160
Consultori mèdic:  .............................. 977 815 450
CAP la Selva del Camp:  ...................... 977 84 57 17
Demanar hora Metge Capçalera:  ........... 902 11 14 44 
CAtSalut Respon ........................................... 061
Hospital Sant Joan:  ............................ 977 310 300
Residència avis el Vilar de la Selva del Camp: 
 ..................................................... 977 845 640

TELÈFONS D'INTERÉS


