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EDITORIAL

A punt ja de veure’ns immersos en les festivitats de Nadal, ens planegem, aquest any sí, les quantitats que estem disposats a pagar i
quins regals són prescindibles, o almenys quins no cal que siguin tan generosos... Després d'anys de gastar molt més del que
disposem, aquest any diuen que hi ha crisi, la indòmita, omnipresent i “ditxosa” CRISI!
Els qui realment viuen la crisi com a tal i la pateixen són totes les persones que perden, han perdut o perdran la feina; els assalariats
que no tenen altre mitjà de vida o els autònoms que veuen mermat el seu sector empresarial. Aquest és el drama, aquesta és la crisi.
Pel que fa a la resta.... els "superassessors", superbanquers i superpropietaris de gran sumes, quan tenien beneficis eren per a ells
(per les seves sumes), i ara que tenen pèrdu es, aquestes són de tots, (ens resten a nosaltres), que acudim a través dels governs a
superrescats amb diner públic, i sense hipotecar! Ès a dir, quan tornin les vaques gordes no cal ni que els tornin, són a fons perdut i
sense interessos, com ens ho fan a nosaltres, vaja...!. I la resta, la gran majoria, els assalariats que anem fent, el que farem aquest
any és el que haguéssim hagut de fer la resta, no gastar més del que tenim i comportar-nos amb mesura, que hem d’ estalviar per si fa
falta rescatar algun banc durant el 2009 amb les nostres contribucions. Això sí, torrons i bons àpats que no faltin aquestes festes!
Bon Nadal i Pròsper Any 2009!!!

Aquest monument recorda les víctimes que van patir el bombardeig feixista fa 70 anys: el 12 d’octub re del
1938 ( Guerra Civil ). A l’ acte ,que es va portar a terme el 12 d’octubre d’aquest any 2008, tot el poble que
hi va assistir va quedar molt emocionat ja que es recordava la mort dels seus familiars o de gent coneguda.
Les poesies i melodies que van acompanyar l’acte van ajudar a fer d’aquell 12 d’octubre un moment molt
emotiu i un lloc per recordar un passat històric, una vivència que no es pot oblidar.
Marta Molins

En aquest exemplar :
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L’AJUNTAMENT INFORMA . . . .
Planta solar fotovoltaica –
Un cop la Comissió territorial d’urbanisme va concedir l’aprovació definitiva d’una planta solar fotovoltaica de 113,4 KWP, a la parcel∙la
12 del polígon 1 d’aquest terme, a Almasol SCP, s’ha procedit a autoritzar l’exercici d’activitat.
Fixació ,dedicació i retribució de l’alcalde –
Vist el Decret 69/228 de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques als ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes, a proposta de l’alcalde, els assistents acorden:
- Fixar en un 50% el percentatge de dedicació parcial de l’alcalde a l’exercici del càrrec, amb abonament d’ una retribució de 506,48
euros mensuals.
- Donar d’alta a l’alcalde en el regim general de la Seguretat Social i assumir el pagament de les quotes empresarials.
- Sol∙licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la compensació econòmic a per import de 506,48 euros; resolució
d’atorgament en data 8 octubre.
Aprovació conveni encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut –
Vista la proposta, es decideix aprovar el conveni de col∙laboració interadministrativa entre aquest Ajuntament i l’Agència de Protecció de
la Salut.
Taxa per a recollida i tractament de residus –
Noves tarifes anuals:
Habitatge permanent: 31,85 €.
Per habitant: 31,85 €.
Habitatge de temporada: 31,50 €.
Moció de rebuig a la construcció de noves centrals tèrmiques a Mequinensa, Faió i Riba-roja d’Ebre Vista la moció de rebuig presentada per Ecologistas en Acción del Bajo Cinca, la qual diu:
1. Atès que s’han d’afavorir les polítiques tendents a l’estalvi energètic i que és innecessària la construcció de noves centrals tèrmiques
basades en energies fòssils com el carbó i el gas.
2. Atès que la lluita contra l’escalfament global del clima requereix reduir les emissions reals de CO2.
3. Atès que les centrals tèrmiques, de gas o carbó, són altament contaminants i suposen un seriós perill per a la salut de les persones i
el medi natural.
4. Atès que la concentració de centrals tèrmiques en el nostre entorn (projectes a Mequinensa, Faió i Riba- roja), ja bastant castigat pel
que fa a la indústria energètica, suposa una seriosa hipoteca per al nostre desenvolupament socio-ambiental.
I proposa l’adopció dels següents acords del ple de l’Ajuntament (17.9.08):
1.Mostrar públicament el seu rebuig a la construcció de les centrals tèrmiques projectades a Mequinensa, Faió i Riba-roja.
2. Instar la Conselleria de Medi Ambient de Catalunya que no autoritzi la central tèrmica de Riba-roja i que s ’oposi públicament a la
construcció de les centrals tèrmiques de Mequinensa i Faió ,a l’Aragó.
3. Instar la Consejeria de Medio Ambiente de Aragón que no autoritzi les centrals tèrmiques de Mequinensa i Faió i que s’oposi
públicament a la construcció de la central tèrmica de Riba-roja, a Catalunya.
4. Donar suport a la mateixa moció que Ecologistas en Acción del Bajo Cinca ha presentat al Consell Comarcal del Segrià.
Els assistents al ple, per unanimitat; aproven aquesta moció i l’adopció dels acords expressats.
Protecció a la contaminació lluminosa al municipi –
Atès que els Ajuntaments han de formular un Pla Municipal d’adequació de la il ∙luminació exterior existent, s’acorda delegar al Consell
Comarcal del Segrià la redacció del mateix.
Tràmits efectuats –
•
D.G de Desenvolupament rural notifica desestimació de l’ajut per a construcció d’una bassa d’aigua tractada. Es fa escrit
d’al∙legacions a aquesta D.G contra la desestimació i posterior recurs d’alçada davant l’Hble Conseller d’Agricultura.
•
Sol∙licitud a la D.G Administració Local per a la proposta d’oficialització de la bandera municipal.
•
Escrit de queixes al Consell Comarcal del Segrià per la jornada de Sardanes a la fresca” i sol ∙licitud d’inclusió en l’edició 2009.
•
Sol∙licitud de subvenció per ampliació de l’itinerari Almatret – Cingle de la Pena – Mina Espanyola – Almatret, fins al riu Ebre:
La D.G. Medi Natural notifica resolució de no admissió a tràmit.
•
Autorització al Consell Comarcal per ubicar un contenidor de roba; aquest és situat a la pa rt alta del carrer Sant Joan; es
recorda la necessitat de dipositar el material dins de bosses lligades.
Sol∙licitud a la D.G Arquitectura i Paisatge, subvenció municipis aïllats de muntanya per projecte Condicionament Zona Esbarjo,
•
amb un pressupost de 21.501 €.
•
Consell Comarcal: Atorgament ajut econòmic (10.6) línia recerca, promoció i divulgació de la cultura.
•
Sol∙licitud de subvenció per a projectes de treballadors desocupats: Ens ha estat concedit ajut per a contractar 1 Auxiliar de
Geriatria 8h / dia, durant sis mesos. Les seves funcions són d’ajut directe a les persones dependents en les activitats bàsiques
de la vida diària, com acompanyament als serveis de salut i de lleure, higiene personal, mobilitat essencial, control dels
aliments i dels medicaments.
L’objectiu principal consisteix a promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i protecció a les persones en situació de
dependència. El servei ja funciona.
Festes locals –
S’acorda proposar com a festes locals per a l’any 2009, els dies 3 de febrer i 29 de setembre.
- A partir del dia 1 de gener de 2009 canvi d’horari de l’administrativa, que passarà a ser de 9 a 13 hores.
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L’última oliva del plat.
Qui ve per primera vegada al poble és fàcil que abans l’hagi cercat al mapa. Un ample meandre de l’Ebre envolta l’altiplà
d’Almatret. I en arribar, no és d’estranyar que en la seva salutació inclogui algun comentari semblant a “què hi feu tan
amunt”.
Potser la resposta rau als boscos. Durant centenars d’anys, la fusta i la llenya d’Almatret ha abastat les poblacions de la
ribera baixa del Segre. Aquests boscos contenen vida. I tenen nom. Noms propis que els fan únics, especialment sonors.
Berrús, l’Escampillà, La Valldolcet, Els Escambrons, Les Tesies,…
En començar el segle XIX, donada la necessitat de combustible a les incipients indústries, es va excavar sota els boscos,
no fos que amaguessin carbó. I sí, n’hi havia. Fa dos segles que les mines donen feina a homes del poble i de pobles veïns.
Un bon record que guardo de la infància és quan anàvem corrent a esperar “lo camión dels mineros”. Aquests “mineros”,
per a molts, eren els pares. Recordo com els miners saltaven de la pastera , encara mig mascarats de carbó, contents de
la rebuda i satisfets d’haver-se guanyat - un dia més - el pa i el saber de la canalla. Però, sobradament sabem; l’era del
carbó, l’era de les energies fòssils s’ha d’acabar pel bé del planeta. I qui ens representa té les eines suficients per a
reconvertir una professió. En altres llocs s’ha fet.
Ara baixem al riu. L’aigua. Fins l’any 1963, els pous, les basses i les cisternes ens proporcionen l’aigua de “subsistència”;
no més. És a partir d’aquesta data quan gràcies a un gran i reconegut esforç, salvem el desnivell que ens separa del riu i
podem començar a fer de l’aigua una nova font de vida. Els voltants del poble s’omplen de granges. Almatret es converteix
en un niu de proteïna.
Valgui també el reconeixement per a tots aquells que h an fet possible la instal∙lació de la recent xarxa de regadiu, amb el
bon propòsit de reactivar l’agricultura de la zona.
Si l’aliment és energia –o esdevé energia-; posem en una panera una ampolla d’oli, un sarpadet d’ametlles, un pot d’olives
arbequines, una coca de sucre, unes figues i una gerreta de mel. La podem regalar al més desvalgut.
Només les boires gebradores del pic de l’hivern ens prohibeixen el sol. La resta de l’any el tenim ben encès. Prou que ho
saben les plaques solars del cap del carrer S ant Joan. Com ho sabem també els qui sovint fem a l’hivern el trajecte Lleida
– Almatret. Després d’un viatge espès, la sensació de trencar el sostre de la boira és indescriptible.
I el vent? Quan no bufa el cerç, ho fa la garbinada. Què en farem d’aquest ventot?. Doncs ha arribat el moment
d’aprofitar-lo. Sembla que aviat tindrem un estol d’aerogeneradors gegants voleiant pel terme.
Fins aquí un recull de com, bonament, la gent d’Almatret hem intentat “fer de les pedres pans” servint- nos dels recursos
que la natura ens brinda.
Però hi ha noves propostes a la vista.
S’ha concedit l’autorització ambiental a la central tèrmica de lignit i carbó d’escombrera que es projecta construir a
Mequinensa, a només set quilòmetres en línea recta d’Almatret. Es pot llegir a la pàgina d’ecologistes en acció que les
emissions de CO2 per unitat d’energia produïda en les centrals d’aquestes característiques són unes 37 vegades superior
a les que té una tèrmica de cicle combinat a gas. Al diari “Segre” del dia 23 de dese mbre de 2008 es publica que aquesta
podria ser l’última tèrmica basada en la crema de carbó que s’autoritza a Europa occidental. Sembla que ens guarden
l’última oliva del plat.
Cal dir que hi ha dues centrals tèrmiques més en projecte, de cicle combinat a gas : una a Faió i una altra a Riba- roja. De
tots es sabut la perillositat que comporten les tèrmiques. Per més que es justifiquin els promotors dient que cada vegada
les fan més segures i més netes, no deixen d’ emetre diòxid de carboni a l’atmosfera en quantitats altament considerables,
i no deixen de provocar la pluja àcida. A més a més, segons estudis realitzats, l’increment de malalties en les zones
afectades per la contaminació de les tèrmiques és també considerable.
Ara podríem fer un parèntesi. Deixem un moment aquests papers i obrim l’atles. Busquem –com el viatger- Mequinensa,
Faió, Riba-roja, Flix i Ascó.
Per què aquest bombardeig tan afinat?

continua a la pagina seguent……….
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Com arribarà l’aigua a les terres del Delta de l’Ebre?

EL REFRANYER

Què li està passant al riu?
Penso que un govern assenyat, que en fa del progrés bandera, no pot
cometre l’error de llicenciar empreses retrògrades i pernicioses; ni pot
reverenciar uns interessos purament econòmics – i a curt termini – donant
l’esquena a la salut del territori i a la dels seus habitants.
Només es pot defensar allò que s’estima. Plegats, podem conservar l’aire
que respirem, la vida al poble. I aquests boscos, l’origen.
Montse Vilà Estop, d’Almatret.
Informacións de la central térmica en altres garbinadas, Nº 22, 25 i 26.
-------------------------------------------------------------------------------------

SEMPRE SENTO LA MATEIXA CANÇONETA!!!!!!!
Que som un poble petit ,d’una població envellida i que estem a la quinta forca
(bé,molts encara no saben on està Almatret).
A veure quina organització de qualsevol gran ciutat ens passa la mà per la
cara.Tenen raó en dir-ho,però el que no saben és que totes les associacions
que hi ha al poble ens movem tot l’any fent cursets,sortides i diferents actes
per passar-nos-ho pipa.Es
va començar l’any fent cursets de
gimnàstica,manualitats,ball de sardanes,dos cursets d’informàtica,venda de
llibres i roses per Sant Jordi,sopar anual de l’associació Dones Alba,dinar de
l’associació Gent Gran,sortida per les terres del Matarranya,la popu lar cursa
de BTT promocionada per IBERCAJA,la gran caminada plaça del poble-mina
l’Espanyola-Cingle de la Pena-plaça del poble (amb un gran èxit de
participació), col∙laboració amb el Mulla’t,festa Aquàtica a les piscines,curset
de natació,berenar a favor del càncer,sopar de 170 dones al poliesportiu,el
famós escala-en-hi-fi,curset bàsic de salsa,ballada popular de sardanes
(organitzada per l’ajuntament),diverses excursions organitzades per
l’associació Gent Gran,classes de tai-txi, la festa de Sant Miquel, campionat de
botifarra,la festa de la Castanyada amb la venda de panellets i moniatos (feta
pels nens i nenes de l’Escola),la col∙laboració amb la Marató de TV3,i alguna
altra cosa que surti sobre la marxa.
Bé, potser m’he deixat alguna cosa,però déu n’hi do quin any més mogudet.
Em sento orgullosa de ser una de les persones que vivim tot l’any al
poble,però sobretot em sento enormement satisfeta de veure la gran
col∙laboració i participació en tots els actes que es fan durant l’any i veure que
les persones que per motius de treball no hi son durant l’any,quan se’ls
necessita fan una escapadeta. Espero que tots, igual que jo, lluitem perquè
Almatret continuï essent un poble harmoniós i participatiu per molt anys,i que
encara que no tinguem les subvencions i diners que tenen les grans ciutats (si
en tenen més que sopin dues vegades) a nosaltres no ens guanyaran en
col∙laboració.
Espero poder continuar fen aquests escrits d’agraïment i que tothom
continueu com fins ara. Moltes mercès per tot,un petó.
Esther Ballesté.
----------------------------------------------------------------------------------

“Calentes i grosses!. Qui en vol ara
que fumen?”
(És el crit de les castanyeres)
“Per Tots Sants capes i mocadors
grans”
“Per Tots Sants, desa el ventall i treu
els guants”
Tant si feia fred com calor, per Tots Sants
es treia de l’armari la roba d’hivern; ara és
més la moda la que mana.
“Per Santa Caterina replega l’oliva”
25 de novembre, gran activitat a les
comarques oliveres.
“Per Sant Andreu si no teniu capa ja
patireu”
30 de novembre, el fred ja és fort, el dia
s’escurça i es propicien les vetlles i
rondalles al voltant de la llar ...
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