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A vui per primera us presentem 
aquest nou butlletí trimestral de 
la FAVT, encarat als nostres 

socis i amb l’objectiu que  es converteixi 
amb una eina útil per comunicar les 
accions que es porten a terme des de la 
federació, així com induir al civisme 
ciutadà de la gent   de Tàrrega i pobles 
agregats.  
 
En aquest butlletí, a més d’incloure  
articles d’actualitat de la FAVT, també 
ens servirà per difondre els serveis que 
oferim des de la FAVT i que comencem 
amb el servei funerari Sinera.  
 
L’article que encapçala aquest butlletí fa 
referència a un tema que és de greu 
preocupació per la contaminació visual 
de Tàrrega. Només cal observar la foto-
grafia d’un dels principals carrers de 
Tàrrega on gairebé un 50% dels bal-
cons hi sobresurt una antena parabòli-
ca. Com podreu llegir a dins l’article,  
actualment l’ajuntament té una ordenan-
ça que regula la instal·lació de les ante-
nes parabòliques,  on especifica que 
tothom que se’n vulgui instal·lar una, 
haurà de sol·licitar una llicència d’obres, 
però per ara sembla que  cap cap veí la 
demana i a ben pocs  els importa la 
imatge que estem oferint de Tàrrega. 
La FAVT ha demanat a l’actual consis-
tori que faci complir les ordenances 
municipals vigents que ara no es com-
pleixen, com  per exemple les ordenan-
ces de pertinència d’animals, de circula-
ció viària, d’antenes parabòliques, etc., 
ja que si hem de fer ordenances per 
després no aplicar-les no caldria malba-
ratar esforços a  fer-les- 
 
També l’entitat ha demanant la creació    
de les ordenances de regulació de pu-
blicitat i aparells de refrigeració. 
 
Per acabar només em resta dir-vos que 
h e m  d ’ é s s e r  e x i g e n t s  a m b 
l’administració, però com a veïns també 
hem de complir les nostres obligacions 
com a  ciutadans. 
 

Joan Pujal 
President de la FAVT 

Hospital Comarcal, quan? 
 

La FAVT no està d’acord amb els arguments del delegat 
 
El nou delegat de Sanitat, va manifestar darrerament la inviabilitat de la construcció del 
l’Hospital Comarcal a Tàrrega, a causa de  l’escassa població de la zona. 
Des de la junta de la FAVT no estem d’acord amb els arguments, ja que l’hora de redactar 
el mapa sanitari de Catalunya l’any 1980, es preveia que a les comarques de l’Urgell i la 
Segarra hi hauria una població d’uns 52.000 habitants, actualment aquestes comarques 
en tenen aproximadament uns 50.000 de censats. Si comptem també les poblacions més 
pròximes de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell la Conca de Barberà, i els 
immigrants no censats, la xifra se supera amb escreix. 
També es recorda al delegat de Sanitat que el tripartit,  l’Ajuntament de Tàrrega i  ara tam-
bé a la Generalitat, en els seus programes electorals hi figurava la construcció d’aquest 
hospital.  Des de la FAVT esperem que les promeses electorals passin de ser promeses a 
realitats. ! 
 

La FAVT demana a l’Ajuntament l’aplicació de  
la normativa de telecomunicacions 
 

Els veïns demanen la retirada de les antenes als blocs de no-
va construcció 
 

L’any 1998, el Consistori Municipal va aprovar 
una ordenança per tal de regular les condici-
ons d’ubicació de les antenes destinades a la 
recepció de senyals de televisió via satèl·lit, 
com també per determinar les característiques 
constructives que s’han de preveure en els 
edificis de nova planta o de rehabilitació. Igual-
ment amb aquesta Ordenança els veïns hauri-
en de sol·licitar una llicència per tal d’instal·lar 
una antena parabòlica. 
Degut al gran nombre d’edificis que últimament 
s’han anat construint a la ciutat, i tots ells pre-
parats per acollir la instal·lació de les antenes 
parabòliques comunitàries, encara ara, podem 

veure molts habitatges nous amb les seves 
respectives antenes parabòliques individuals. 
 La FAVT demana a l’Ajuntament que reguli i 
faci retirar totes aquelles antenes individuals 
instal·lades les façanes comunitàries dels 
habitatges de nova construcció i reguli la ins-
tal·lació als blocs que no estan preparats per 
instal·lar una  comunitària, ja que sinó s’està 
degradant ràpidament la imatge de la ciutat, 
com a exemple només cal observar el carrer  
Joan Maragall que es troba nodrit d’antenes 
parabòliques.! 

Editorial 

Edifici nou preparat per la instal·lació d’antena parabóli-
ca col·lectiva i on s’observa una d’individual 

Imatge del Cr. Joan Maragall 



 
SINERA — Un sistema d’enterrament, sense afany de lucre  

 
SINERA va néixer arran de l’experiència dels grups d’enterrament existents en diferents AV de Cata-
lunya, la principal filosofia dels quals era la solidaritat, ja que les despeses de l’enterrament d’un veí 
eren assumides entre tots els socis de l’associació de veïns que eren inscrits a aquells grups. 
SINERA es constituí com a mutualitat de previsió social, una mutualitat privada per actuar sota el 
principi de la solidaritat i sense ànim de lucre.  
A SINERA es parteix de la base d’una filosofia orientada a la solidaritat i, en conseqüència, la nostra 
inclusió dins del camp de l’economia social amb l’objectiu que les persones puguin accedir a un servei 

de qualitat sense haver de sofrir els abusius preus del mercat i sense límit d’edat. Creiem que hi ha aspectes que afecten  la 
dignitat de les persones i que no haurien de cotitzar en un mercat, com el fet de tenir un enterrament digne. 
 
Què inclou? 

El Servei d’enterrament consisteix en el núm. 8 del Gremi de Pompes Fúnebres de Catalunya o sem-
blant a altres ciutats. Es compon del següent: 
Sarcòfag -  Cotxe fúnebre -  2 Taxis acompanyants - 2 Corones mortuòries - Tràmits parroquials o ci-
vils—300 recordatoris - Vestir i preparar el finat— Nínxol o Caixa de zinc - Despeses de cementiri—
Servei d’incineració - Sala mortuòria També s’atendran els serveis d’avortament i de membres mutilats 
del cos que originin despeses d’enterrament. Despeses per causa de mort no natural 

 
Quin preu té? 

Quota mutual: 23€. per unitat familiar. (únic pagament)  
Quota mensual: 3,07€. per persona i mes, pagament per trimestres, per banc o caixa  

 
On puc inscriure’m? 

A la seu de la FAVT, els dilluns i dimecres de 17 a 19 hores, o a la teva associació de veïns. 

Lamentable estat de la Rbla. Canalet 

Vorera del Rv.  Sant Agusti bloquejada per les 

obres. Cal un major control d’aquestes.  

Mostra dels múltiples 
excrements  d’animals als 
carrers de Tàrrega 

Pas de vianants sense rampa per a minusvà-
lids i bloquejat per un vehicle. 


