Nº 0
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AJUNTAMENT D’ALCAMPELL Desembre 2003
IDEA, GESTIÓ I NAIXEMENT D’UNA IL.LUSIÓ

omencem amb aquest número 0 un projecte amb la il·lusió, ambició i les
ganes de fer un mitjà de comunicació que tingui com raó de ser i destinataris a
totes aquelles persones que d’una o altra manera visquin i sentin com propi el
nostre lloc. Modestament intentarem cobrir la mancança avui per avui d’un
mitjà centrat en la informació sobre les coses i els fets mes nostres, que vingui
a cobrir una necessitat inexistent. Neix amb vocació plural i de ser canal
d’expressió de les diferents sensibilitats i inquietuds existents entre nosaltres.
Que tots aquests bons desitjos, siguin alguna cosa mes que això, dependrà de
la voluntat i les ganes que entre tots i sapiguem ficar, de l’esforç tret del temps
propi, i sobre tot, de la mateixa manera que podem aplicar en tot allò que es
participatiu i públic, de la voluntat per assolir compromisos mes enllà del mes
purament personal. Amb la convicció que amb ganes i esforç les coses es
poden tirar endavant. I sempre sense perdre de vista la realitat i tocant molt de
peus a terra, ser conscients de les nostres limitacions i possibilitats. Iniciar
qualsevol mena de projecte, no es fa per, evidentment, deixar-lo abandonat.
Però tots sabem que moltes vegades es comencen en molta empenta i que, amb
el pas del temps, de la mateixa manera que es puja desprès es va baixant. Per
tant es té que calibrar la mesura mes adequada, sense que les ganes no es
renyeixin amb les possibilitats. Així tracta de fer un format ambiciós i alhora
prou senzill, mesurat i realista, que ens permeti continuar en un futur,
conscients de les limitacions humanes, materials i econòmiques. D’aquí
l’elecció del format en A3, realitzat amb els mitjans existents i que ens brinda
l’ajuntament. Amb fotocopiadora, realitzat artesanalment, maquetat amb un
modest i corrent processador de textos, han sigut suficient per presentar avui
aquest primer número “0”. Economia i eficàcia, paràmetres i màximes amb els
que creguem i que sempre tenen que anar de la mà.
Respecte al nom s’ha pretès que sigués nostre, lligat i propi d’Alcampell, que
tingués arrel al temps, però sense sonar a naftalina, que tingués vigència
present, i projecció de futur. Que parlés de la finalitat ultima. Informar i
comunicar.
Aprofitar per demanar disculpes anticipades per tots aquells errors, faltes i
inexactituds que, amb tota certesa, cometrem i que també no dubtem que ens
sabreu entendre i disculpar.
Es de mèrit agrair a tots aquells que han col·laborat aportant idees, treballant,
redactant, imprimint, etc.., en definitiva a tots aquells que han fet possible que
aquesta idea sigui avui una realitat tangible.
A.CHAUVELL QUINTILLA
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ELECCIONS 25-M
EL NOU AJUNTAMENT.

RESULTATS TOTALS
PARTIT

El passat 25 de maig es van celebrar eleccions municipals a tot PSOE
l’estat, amb la finalitat de renovar els ajuntaments i la resta de PAR
l’administració local.
PP
Com a conseqüència dels mateixos al nostre poble s’escollís
uns regidors i es forma un nou ajuntament.

CONCEJALS
Vots
5
384 60.57 %
1
123 19.40 %
1
119 18.77 %

Escrutat: 100 %
Vots comptabilitzats: 643 79.98 %
Abstencions:
161 20.02 %
Vots en blanc:
8
1.24 %
Vots nuls:
9
1.40 %

EXIT DE PARTICIPACIÓ A LES FESTES MAJORS 2003

BUTIFARRA, ESCACS i PINTURA A LA PLAÇA

EL SOPAR POPULAR VA TENIR FORÇA
ACEPTACIÓ

Així es poden resumir les festes d’aquest any. Es van realitzar variats actes per tots els públics; nens, joves,
gent gran, etc. Molt centrats en la participació activa i l’entreteniment de veïns i visitants i moltes novetats i
atraccions van contribuir a fer un bon ambient festiu . Es un bon indicatiu de per on te que continuar el
camí.
- L o Pregoner -

2

IBERCAJA, A TRAVÉS DE SU OBRA SOCIAL,
DONA 21.000 • PAR A E L CE NT R O DE DI A
El pasado 10 de noviembre se celebró en
nuestra localidad un acto de gran importancia que supone el
inicio del trabajo común de todos, para lograr conseguir el
anhelado Centro de Día de Alcampell. Aunando fuerzas el
Ayuntamiento de Alcampell pretende poner en un futuro no
muy lejano el Centro a disposición de sus mayores cada vez
más necesario y urgente.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Alcampell D. Josep Anton Chauvell, Alcalde de nuestro
municipio y D. Román Alcalá, Jefe de la Obra Social y Cultural
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, firmaron un Convenio de Colaboración para la próxima
fase de construcción en el Centro de Día.
El citado Convenio compromete a la entidad con el abono de 21.000• y al Ayuntamiento de Alcampell que
destinará la citada subvención al cerramiento de la estructura destinada a Centro de Día. La primera fase de
ejecución de la citada obra se realizó en el año 2000 y el avance del deterioro que ésta sufre a día de hoy hacen
imprescindible una rápida actuación en la misma para poder así no sólo conservar lo ya ejecutado si no avanzar en
la construcción para su posterior puesta en funcionamiento. Gracias a la consideración de Obra Benéfico Social
por la entidad colaboradora IberCaja se inicia la deseada continuidad en la ejecución de las obras.
ϖ Eva Llerins. Secretaria-Interventora de l’Ajuntament d’Alcampell

NETEJA DEL SOLAR DE L’ANTIC CUARTEL I
ENTORN ERMITA STA. MARGARITA

FAROLES TIRADES A LES ESCALES DE L’ANTIC CUARTEL,
ABANS DE LA NETEJA

TREBALLS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT

Aquest estiu, i davant del perill que suposava per la integritat dels veïns i els nens que podien accedir-hi
degut a la gran quantitat de deixalles de tot tipus acumulades així com l’elevat risc d’incendi per la
brossa, rames i herba seca que s’hi acumulava es va procedir a fer una important neteja.
Seria de desitjar no acabar aquí i que la feina feta sigui un primer pas per la recuperació progressiva
d’aquestos dos espais carismàtics i amb història de la nostra població tant de temps abandonats i oblidats,
per que pugin ocupar el lloc que es mereixent i donar un bon servei adaptat als temps actuals.
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SUBVENCIONS

El 22 d’Octubre el Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme del
Govern d’Aragó, va publicar al BOA
convocatòria d’ajuts per la revisió i
renovació d’instal·lacions elèctriques
en mal estat en edificis de mes de 25
anys, amb l’objectiu de limitar i
prevenir riscos, accident i sinistres.
Tots els interessats es poden dirigir a
l’ajuntament on lis informaran mes
detalladament.

Els recs de la Llitera Alta
El projecte de transformació de la Llitera Alta inclou
deu llocs que abasten des de Castillonroi fins a Estadilla
i compren 1800 ha de les 9000 ha d’Alcampell que
s’han de regar amb aigua de l’embassament de Santa
Anna gràcies al pacte de Pinyana.
Ara per ara i un cop acabat el projecte les següents
passes són:
1.- Legalitzar la Comunitat de Regants de la Llitera
Alta, aspecte en el que s’està treballant conjuntament
amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
2.- Establir el marc financer de l’execució de l’obra
d’acord amb ACESA i el govern autònom.
3.- Dur a terme la consulta amb els propietaris respecte
a la concentració parcel·laria,
El cens de Regants de la Llitera Alta es troba a
disposició de qui el vulgui consultar a l’ajuntament per
poder veure sobre els plànols quines són les parcel·les
incloses en el projecte i corregir els possibles errors o fer
les reclamacions que es creguin pertinents.
ϖ Manel Enjuanes Pujol,
President del Sindicat de Regs Expectants de la Llitera
Alta.

Alcampell vist des del tren.

Anava un company de feina de viatge amb el tren

I Al tornar el dilluns a la feina el meu company estava
mosquejat amb mi pensant que li havia enganyat ...i em va
Barcelona- Madrid quan al passar per l’estació de
La Melusa el senyor del seu costat li comenta : jo dir : un poble gran el teu no? Amb vidilla? ...jejeje
Em va contar l’afer del viatge. Es clar li vaig contestar
soc d’un poble prop d’aquí i li comença a parlar
ALCAMPELL hi ha de tot, depèn de com es miri, de com
d’ALCAMPELL. Ell al sentir-lo li diu tinc una
companya de feina que crec es d’aquest poble però es viu, de qui ho compta.....ens vam posar a riure i va
no em correspon el que vostè em conte amb el que entendre-ho. Clar que ho va entendre, ell es argentí.
conta ella ja que a mi em semblava pel que diu que Encara ara quan ens trobem fa conya “ con que un poble
es un poble gran, amb molta maquinària agrícola, gran eh “ pues sí es un gran poble li contesto...anem a fer
on hi ha ganes..... es fan coses ...al menys ella hi va una cervesa?.
molt i em parla meravelles .
ϖ SIFON
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“¿Qué ofrecen los libros? Un libro te permite discutir sobre muchos temas. Te da capacidad de diálogo,
comunicación, tolerancia y es un compañero fiel en la soledad. Es el único amigo que no pide nada a
cambio.”
Joaquín Casanova, propietario de la Librería Central (Zaragoza).

La Biblioteca de Alcampell es un espacio para la
información, el ocio y la comunicación. Desde
sus apertura y hasta la actualidad ha pasado por
numerosas vicisitudes. Ha cambiado de ubicación.
Ha ampliado en cantidad y variedad su número de
fondos. Se ha hecho eco de las nuevas tecnologías.
Y hoy en día sigue transformándose. A sus
usuarios les ofrece junto al ya habitual préstamo de
fondos bibliográficos, el de vídeos y DVD, el
acceso a los servicios de internet y diversas
actividades de animación a la lectura.

ADULTOS

PREMIO
PLANETA 2003

-EL
BAILE
DE
LA
VICTORIA.- Al salir de la
cárcel, un imaginativo joven y
un famoso ladrón tienen
dificultades para rehacer su
vida. El dispar dúo decide que
la única salida que les queda
es dar el Gran Golpe.
- ONCE MINUTOS.Paulo Cohelo
- LA HIJA DEL
GANGES.Aisha Miró

En esta línea cabe anunciar el próximo traslado
de la Biblioteca a una nueva sala, más amplia y
luminosa y con la adquisición de nuevos equipos
informáticos. En cuanto a las Actividades de
Animación a la Lectura, que se realizan en
colaboración con las Bibliotecas de Albelda,
Altorricó y Tamarit de Llitera, Para el 30 de
diciembre esta prevista una. Dragones y Fantasia.
A cargo de la asociación cultural el globo.
El horario de apertura es de Lunes a Viernes, de
18 h. a 21 horas. Si aún no la conoces estás
invitado a descubrirla!

NOVEDADES

INFANTIL Y JUVENIL

- LOS PRINCIPES
NUBIOS.-

- DIAGNOSTIC
ANOREXIA.-

-LA VACA CLEO es la protagonista
de este libro de tela para los más
pequeños.
- MI PRIMER ABECEDARIO.S.M.
- EI, SOL, ON ETS?
-DIVERTICUENTOS.
-MANOLITO
TIENE
UN
SECRETO.- Elvira Lindo
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EL REINO DEL
DRAGON DE ORO.Isabel
Allende
nos
invita a entrar en una
doble aventura de los
protagonistas de "La
ciudad de las bestias".

-AMARSE CON LOS
OJOS ABIERTOS.- El
verdadero
amor
de
nuestros tiempos, lejano
a aquella frase de "se
casaron, fueron felices y
comieron perdices".

VIDEOS Y DVD

Y una amplia variedad en Vídeo, DVD, Revistas, …
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30 Desembre, 18:30 hores
BIBLIOTECA
ACTIVITAT ANIMACIÓ A LA LECTURA

D ragones
Y
Fantasia
Projecció diapositives, Animació Tolkien,
“Cuenta Cuentos”, etc
Per la “ Asociación Cultural El Globo” (Huesca)
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