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Festa Major de Politg 2008

El passat dia 18 d’abril, el Conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet i Biosca, visità
les dependències de l'Ajuntament de la Baronia de Rialb
i l'Oficina de Turisme. A l'acte, es reuniren també,
diferents alcaldes de la zona, per tal d'endegar el
projecte turístic del Consorci Segre- Rialb.
Aquest consorci pretén la promoció i el
desenvolupament turístic d’aquest entorn i està format
per l’Ajuntament d’Oliana, Peramola, Bassella, Ponts,
Tiurana i la Baronia de Rialb, els Consells Comarcals de
l’Alt Urgell i la Noguera i la Diputació de Lleida.

El passat diumenge 4 de maig, es va celebrar la Festa Major a
Politg amb un gran èxit de públic en tots els actes.
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Defuncions:
Luis Camacho Herrera
Joaquin Jover Roig
Altes per canvi de residència: 7
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El F."! K(! F+,&(00-L! B-M-.! K(! A"! N"+,%-"! K(! D-".*! es va
presentar el passat 13 de març a l’Ajuntament. La sessió informativa
estava adreçada als representants del Consell Assessor i als
responsables dels
grups d’actuació.
El director del Pla
és l’Alcalde de
Baronia, Pere Prat. A
més d’ell van assistir
a l’acte el coordinador
m u n i c i p a l
d’emergència, tècnics
i redactors del Pla,
representants del
Consell Comarcal de la Noguera, responsables del cos de Bombers,
Mossos d’Esquadra i Agents rurals entre altres.

REVISIÓ ITV
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
9 DE JUNY DE 9:00 A 13:00H
Truqueu a l’Ajuntament per reservar
hora i donar el número de matrícula
del vehicle.
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En el passat número, us varem presentar les ajudes
sol·licitades al Pla PUOSC 2008-2012. Aquest abril, ha sortit
publicada la resolució d’aquest pla. De les ajudes
sol·licitades ens n’han concedit un 58,18% del cost total
sol·licitat, 768.377 €.
!"#$%&'(%&)*+#$%$,"#$-(%,$#".,#$/%$%01(0)&%'$#(23"+&)4$0)+#$",$56789$:()+-("++)$;<<=>;<?;$
$

!"

Electrificació de la masia La Fenosa en el nucli del Puig

!"

Urbanització del carrer del local social de Gualter $

!"

Abastament d’aigua potable a les masies del nucli de Pallerols$

!"

Instal·lació d'una depuradora a Vilaplana $

!"

Ampliació del local social a Gualter $

!"

Instal·lació d'una depuradora al nucli de La Torre $

!"

Instal·lació d'una estació depuradora al nucli de La Serra $

!"

Arranjament dels accessos dels camins de Molinou i Palau des de la C-1412 del nucli d' El Puig

!"

Adequació del local polivalent "ARTAXO" a Gualter

!"

Planta potabilitzadora a la Captació de Palou.

!"

Revestiment del camí d'accés a les masies Masanes i La Casanova de Sant Martí

!"

Revestiments dels accessos a La Guàrdia de Palau

!"

Arranjament del camí d'accés a Martimà del nucli de Sant Martí

!"

Acabats en els accessos a Vilaplana

!"

Arranjament del vial d'accés i del bassal a Politg

!"

Millora de l'enllumenat públic al Casc Antic del Nucli de Politg

!"

Recuperació del Nucli de la Serra. Fase 2

!"

Acabats de la plaça de l'Església
Des de l’ajuntament, hem sol·licitat l’avançament de les subvencions adjudicades, ja que

moltes les han concedit per a finals del període 2008-2012, i també la revisió de les subvencions
denegades.
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Dins del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació es sol·licitarà un
projecte de:
Participació Ciutadana
vinculat a l’entorn de l’embassament de Rialb i
al patrimoni. Es tracta de processos participatius
que, usant metodologies diverses, generin
debats socials i recullin aportacions ciutadanes
destinades a millorar tant el contingut com
l'aplicació de les diverses polítiques locals
entorn a l’afectació a l’embassament.
Finalitza
l’obra
d’abastament d’aigua
a St. Cristòfol, que
comptava amb un
pressupost
de
120.000€ i realitzada
per l’empresa Ribalta i
Fills, SA.

S’ha realitzat l’obra de “Soterrament de la
línia elèctrica del c/ del Pont de Gualter”.
El cost ha ascendit a 11.757 !
L’ajuntament preveu una %&'(%&)4$0.(@AB+&)%$%$
,%$ &%#%$ 0"$ C9%,$ D*@%'",,EF$ a causa de l’estat
ruïnós i a les contínues denúncies dels veïns.!

Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) d’un ajut econòmic per fer front a les
despreses de realització del
Pla Director
del servei municipal d’abastament d’aigua.
El pressupost ascendeix a 11.250 ! i es compta
amb un ajut de 9.000 !.
Es signa el conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP)
i l’Ajuntament de la Baronia de Rialb per a la
urbanització de la plaça de l’Església, al nucli
urbà de La Torra. El pressupost ascendeix a
225.000 !, dels quals 145.000 ! seran finançats
per l’Institut Català del Sòl.

!" Restauració – conservació (2ª fase) del retaule de St. Iscle
i Sta. Victòria de la Torra, amb un pressupost de 11.925 €
!" Restauració – conservació de l’església de St. Iscle i Sta.
Victòria de la Torra, amb un pressupost de 95.039,91€
!" Intervenció arqueològica i paleontològica preventiva de la
planta de l’església del Monestir de Sta. Maria de Gualter,
amb un pressupost de 59.624 €

S’ha sol·licitat al Bisbat d’Urgell un ajut per la restauració
de l’església de St. Andreu del Puig

PRESSUPOST 2008
En el passat ple del dia 29 d’abril en el ple
de l’Ajuntament es va aprovar el pressupost per
aquest any.
CAP.

DESCRIPCIÓ

CAP. 1

IMPOSTOS DIRECTES

IMPORT

237.282,40 €

CAP. 2

IMPOSTOS INDIRECTES

CAP. 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

150.887,00 €

CAP. 4

TRANFERÈNCIES CORRENTS

148.582,12 €

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAP. 6

VENDA INVERSIONS

CAP. 7

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

20.500,00 €

32.863,70 €
5.700,00 €
185.445,11 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

781.260,33 €

CAP.

DESCRIPCIÓ

IMPORT

CAP.1

DESPESES PERSONAL

111.227,80 €

CAP.2

DESPESES EN BÉNS I SERVEIS CORRENTS

240.852,00 €

CAP.3

DESPESES FINANCERES

CAP.4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAP.5

INVERSIONS

168.569,59 €

CAP.7

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

170.001,00 €

CAP.9

PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

33.737,90 €
2.372,04 €

54.500,00 €
781.260,33 €

Per falta d’espai, presentem només el pressupost
amb els capítols. En el proper número
desglossarem aquesta informació de manera que
sigui més entenedora.

Per aquesta revista, hem compartit una estona
amb en Josep Mª Trilla, President de l’ADF del Mig
Segre. Actualment, forma part de la Direcció
d’Emergències i ADF de Catalunya. La nostra ADF, així
com la contribució de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb,
han estat reconegudes per l’administració com a exemple
a seguir en matèria de prevenció d’incendis. L’ADF del
mig Segre l’integren aproximadament 200 persones
inscrites de sis municipis entre ells La Baronia de Rialb,
però ha puntualitzat que “quan fa falta hi som tots”.
L’ADF es va fundar el 1987 i va ésser operativa el
1988. Inicialment, depenia del Departament d’Agricultura,
posteriorment del de Governació, més tard del d’Interior i
actualment del Departament de Medi Ambient. La
sensibilitat de la administració, vers les ADF, ha
augmentat i des de fa dos anys, les ADF formen part
també del protocol d’emergències de la Generalitat de
Catalunya. Els voluntaris, no tenen cap remuneració per
la seva feina i el finançament de la ADF es basa en les
ajudes rebudes de Fons Europeus i de la Generalitat de
Catalunya. Aquestes ajudes es reparteixen en dues
línies, una per la compra i manteniment dels equips que
aquest any suposa al voltant de 35.000€ i l’altra per
infraestructures del voltant de 60.000€.
Rialb Avui: Que és una ADF?
Josep Mª Trilla: És una Agrupació de Defensa Forestal,
sense ànim de lucre, que té com a objectius la prevenció
i extinció d’incendis forestals i la protecció del medi
natural.

dipòsits es troben a La Baronia, i aquí vull fer un incís
que en un número anterior d’aquesta revista es va dir que
l’Ajuntament havia construït un dipòsit a Cerdanyès quan
en realitat va ser l’ADF.
R.A.: Com es prepara l’estiu?
JM.T.: Dependrà del temps, la pluja que està caient
aquests dies i la que pugui caure serà determinant per a
que l’estiu sigui bo o dolent pel que fa als incendis.
Per una altra banda, és important conscienciar a
la gent de què de la mateixa manera que es parla d’una
cultura d’aigua existeix una cultura del foc, de la qual el
respecte i la prudència són fonamentals.
És clau, la conscienciació per a la gent que viu en
masies prop del bosc mantenir netes les zones
perimetrals. Com sempre, el període amb més risc és del
15 de juny al 15 de juliol, temps de més activitat de
tasques agrícoles.
Agraïm a en Josep Mª seva col·laboració amb la revista.

R.A.: Quins municipis la integren?
JM.T.: Ponts, Vilanova de l’Aguda, Tiurana, Cabanabona,
Oliola i nosaltres.
R.A.: Quines són les vostres tasques?
JM.T.: La nostra tasca fonamental és la PREVENCIÓ i
extinció d’incendis a les 36.000 Ha dels sis municipis
integrants. Aquestes tasques són l’arranjament de
camins, la creació i manteniment de punts d’aigua,
l’adequació d’entorns i la vigilància permanent del
territori, gràcies a totes les persones implicades, la major
part d’ells pagesos.
R.A.: I en extinció, què es fa?
JM.T.: Quan rebem una alarma, sigui d’un voluntari o de
la central d’emergències de la Generalitat, la bota d’aigua
(“cuba”) més propera, de les 22 que tenim disseminades
per tot el territori es posa en marxa aconseguir que un
petit incendi no es converteixi en un gran incendi o en un
incendi de proporcions desmesurades que esdevingui
una catàstrofe natural. A la vegada, es coordinen amb els
bombers i les forces d’actuació. Les primeres hores són
claus per a l’extinció d’incendi.
R.A.: De quins mitjans i quina infraestructura disposeu?
JM.T.: Disposem de 22 botes d’aigua amb capacitat
d’extinció i de 24 dipòsits, controlats per GPS per facilitar
als helicòpters la seva localització. Dotze d’aquests

25 DE MAIG—

FESTA DE MAIG A PALAU

12:30 MISSA SOLEMNE
Després de DINAR ,
BALL amb RAMON ESPUGA
1 DE JUNY—

ROSER DE LA CIRERA

12:00 MISSA SOLEMNE
19:00 Ball amb JOAN

VILANDENY

13 DE JUNY—

II JORNADA DE TURISME RURAL
10:00-14:00 Xerrada amb tècnics de turisme
Adreçada a les persones interessades en conèixer
les possibilitats de la proposta turística del
municipi.

