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L’IBI DE RIALB
El dia 7 de juny de 2008, va aparèixer a la premsa la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga als cinc municipis
afectats per l’embassament de Rialb a retornar els 600.000€ a ENDESA
cobrats en concepte del Impost de Béns Immobles (IBI) del 2006. Per
rebutjar aquest pagament l’empresa argumenta que SALTOS Y
CENTRALES DE CATALUNYA, S.A. no era titular del pantà.
Els alcaldes dels cinc municipis implicats gestionen a través de
l’organisme de Recaptació de la Diputació el retorn d’aquests 600.000€ a
aquesta companyia.
En aquest cas no hi ha encara sentència definitiva. Cal remarcar però, que hi ha prou precedents pels quals els municipis afectats per
infraestructures d’aquest tipus cobren l’IBI.

APLEC A PALAU

LA TEMPESTA DE L’11 DE JULIOL

El passat 25 de maig es celebrà l’aplec
de Palau i aquest any sota la pluja, tot i
això hi va haver l'afluència de gent
habitual!
La celebració de la missa va ser a
càrrec de mossèn Bonifaci Fortuny i no
es va fer la processó. El dinar popular i
el ball es van tenir que fer a l’estudi.

El passat 11 de juliol, va haver-hi una tempesta de gran
magnitud amb vents huracanats de categoria 1-2, que va
ocasionar molts desperfectes a gran part del municipi, tot i així
no hi va haver danys personals.

II JORNADES DE TURISME RURAL DE LA BARONIA DE RIALB
El passat 13 de juny es celebraren les II Jornades de Turisme Rural

de la Baronia de Rialb. En les Jornades s’incidí en les diferents
accions que s’han de tenir en compte i estudiar per tal d’apostar per
un turisme de qualitat i per tal de millorar en tots els aspectes de la
comercialització d’un producte turístic. A l’acte hi van participar unes
40 persones.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Maig-Juliol 2008
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Aquesta revista arriba a mig estiu, plena del que
ha passat els darrers mesos: jornades, festes majors,
tempestes, entre altres.
Tal com us vam avançar en l’últim Rialb Avui
us fem arribar en aquesta edició el detall del
Pressupost Municipal 2008. També aprofitem per
facilitar-vos

l’Inventari

de

Patrimoni

de

l’Ajuntament.
Per a tancar aquesta editorial unes estrofes extretes d’un poema del Rector de Pallerols
que parla de les nostres contrades:

“Lo Puig serà el primer poble

no parlo de Sant Cristòfol

de registrar si Déu vol,

perquè ya lo Puitg va comprar:

després que be enseguida

si cas del Riaub no era

passarem a Pallerols;

ara ja fa temps que u és.

perquè en estas dos parròquias
he passat ma joventut,

Bellfort és terra escabrosa,

axís és que de enterà-me’n

y Gualter és prop de Pons,

temps sobrat bé só tingut.

casi no sabria dir-vos
sinó qu·é triat dels bons.

De Palau y de la Torra

No penseu que vulga dir-vos

algo ne estic enterat,

sia sens cap accepció

y també de Vilaplana

que allí trobareu gent bona

perqu·és tot arreplegat;

y també de mala faisó.”

On és el local “Artatxo” a Gualter?
Aquesta pregunta, ens l’han feta ja alguns veïns,
anem doncs a aclarir-la. Pels veïns del municipi
que tenen més anys, poden conèixer el local com
del “corral de Cal Gironi” però pels altre us
posem

una

paraules...

imatge

que

val

més

que

mil

RECUPERACIÓ DEL CAMI DE SANT JAUME

ROSER DE GUALTER 2008
Com cada any, el primer diumenge de juny, la plaça de
Gualter es va omplir per a celebrar el Roser de la
Cirera, tot i l’amenaça persistent de la pluja.

JORNADA CULTURAL EL 5 DE JULIOL:
ANTON SERRA I PLANES, LO RECTOR DE PALLEROLS
El passat 5 de juliol, es va celebra una Jornada Cultural a la
Baronia de Rialb. Joan Campabadal, filòleg i historiador de
l’obra poètica d’Anton Serra i Planes, “lo Rector de
Pallerols” (1808-1875) ens apropà a la història del nostre
municipi mitjançant poesies, llegendes i anècdotes. A l’acte hi
assistiren unes 50 persones.

El passat dia 23 de Juliol, a les 19 h va tenir lloc a la sala
d’Actes de l’Ajuntament, la primera xerrada sobre la recuperació i
la posada en marxa del Camí de Sant Jaume.
A l’acte hi van assistir representants d’Ajuntaments, Consells
Comarcals i Centres Excursionistes de les comarques implicades,
així com també de l’Escola de Turisme de la Universitat de Lleida
Es tracta de recuperar el trajecte del “Camino de Santiago”,
des de França fins a Lleida per la Vall del Segre.

S’ha sol·licitat un ajut a Pladetur 2008, per la
implantació de senyalització direccional
orientativa del municipi. Aquest contempla una
totalitat de 24 conjunts de senyalització i el
pressupost ascendeix a uns 25.000 Euros.
NOUS ALLOTJAMENTS RURALS
El passat 6 de juliol, va tenir lloc
la jornada de portes obertes a la
Masia Serrallimpia amb gran
afluència de públic.
Amb aquesta nova obertura i la
de Cal Mitger de Vilaplana, el
nostre municipi compta amb 16
allotjaments rurals.

Aquest agost, entra en
funcionament la recollida
de residus al nucli de
Politg i a les masies de
Pallerols, els contenidors
instal·lats
ja
són
operatius.

El passat 11 de juliol, els nens del Casal d’Estiu de Ponts van
visitar el Monestir de Santa Maria de Gualter.

La Baronia de Rialb a revistes turístiques
El patrimoni natural i cultural
del municipi de la Baronia de
Rialb, ha tingut presència a
diferents revistes de fort
impacte turístic, en forma de
reportatge.
Aquestes revistes són:
PÀNXING PIRINEUS i la revista
de gran tirada DE VIAJES

En motiu del 15è aniversari de la Trobada al Monestir, ens
ha semblat molt interessant parlar amb la nostra veïna, la Mª
Dolors Caelles, secretària del Patronat d’Amics i Protectors del
Monestir de Santa Maria de Gualter.
Rialb Avui: Com recordes els inicis?
Mª Dolors Caelles: L’any 1993 vam organitzar la primera
trobada i un grup d’amics i veïns vam reprendre l’activitat del
Patronat del Monestir. El Monestir ha canviat molt, l’aspecte
que tenia fa quinze anys no té res a veure amb l’actual.
L’estat d’abandonament era important, les primeres tasques
que vam fer: van ser de neteja, treure males herbes i deixar
l’entorn més “decent”.
R.A.: Quines iniciatives s’han dut a terme en aquests
quinze anys?
MD.C.: Entre altres, durant alguns anys, durant els estius es
van fer venir camps de treball, joves que amb més o menys
ganes de treballar feien neteja de l’entorn, finalment, es va
desestimar la idea i actualment no en tenim, ja que cal tenir
sempre algú per a orientar-los...
També, l’oficina de turisme, la vam iniciar amb voluntaris del
municipi els caps de setmana de l’estiu, ara ja tenim una
totalment consolidada, que juntament amb la de Balaguer
són les úniques de la Noguera. Això, fa que el Monestir
sigui, encara més, pas obligat per molts turistes.
R.A.: El Monestir ha canviat, ara té molta més vida...
MD.C.: Si, recordo el dia que el Pere, l’Alcalde, ens va dir
que hi havia un projecte per a rehabilitar les dependències
del Monestir i fer-hi un nou ajuntament, ... molta gent ni s’ho
creia i finalment el 1999 és va inaugurar. L’ajuntament i
l’Oficina de Turisme fan que cada dia hi hagi vida.
R.A.: Quines actuacions teniu a la vista?
MD.C.: Fer actuacions és complicat i els tràmits amb Cultura
són molt lents. Ara, la Generalitat està estudiant un projecte
que s’ha presentat per a fer una intervenció al terra de

l’església, aquesta anirà lligada a una excavació
arqueològica, que és un pas imprescindible per avançar.
R.A.:. La Trobada és un èxit cada any, la resposta de la
gent és molt bona.
MD.C.: Si, la gent estima el Monestir, és un lloc entranyable
i la gent s’hi troba bé. D’un any per l’altre, hi ha moltes
persones que s’interessen per exposar, les exposicions són
un reclam important de la Trobada. També és molt important
la col·laboració d’establiments i de les persones que any
rere any treballem per a que tot surti bé. I el més important
l’assistència de la gent, que s’enamora del lloc i torna cada
any.
R.A.: Com és pot col·laborar amb el Patronat?
MD.C.: La manera més directa és fer-se soci, ara som uns
120 socis i ens agradaria augmentar aquesta xifra, però hi
ha altres formes de col·laborar. Aviat tindrem la loteria de
Nadal a la venda, com he dit és pot participar de moltes
maneres a la Trobada, etc. Tot són formes de contribuir a la
conservació del Monestir, que és part de la nostra història i
de la nostra cultura.
Agraïm a la Mª Dolors l’estona que ens ha dedicat i felicitarla per mantenir la il·lusió i seguir al davant desprès de 15
anys.

XV TROBADA AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
El passat 19 de juliol es va celebrar la XV Trobada al Monestir de Santa Maria de Gualter
Any rere any, aquesta trobada es consolida dins el calendari de festes de l’estiu com un
punt de trobada d’amics.
En tots els actes, hi va haver gran assistència de públic. Les exposicions van estar
obertes durant tota la jornada. Es va iniciar aquesta XV Trobada amb la 1ª Tirada de
Bitlles, seguida per la Missa i el Concert del Cor de Cambra Caterva. Finalment, es van
cloure els actes amb la tradicional
cantada d’havaneres amb el grup
VEUS DEL SIÓ.

