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INVENTARI MUNICIPAL DE PATRIMONI

TAXA D’ESCOMBRERIES

En la passada sessió plenària del
dia 9 d’octubre s’aprovà l’inventari
municipal de patrimoni que us vam
presentar en l’especial de l’última
revista. El patrimoni municipal
ascendeix a un valor de 1.383.738,3
Euros, pel que fa a construccions
urbanes i un valor de 181.760 Euros,
pel que fa a finques rústiques.

La quota en concepte de taxa
d’escombraries que s’aplicarà el proper
any 2009, a Gualter, i de nou, al nucli de
Politg, serà de:
42€ per habitatge (domicilis familiars)
80€ per establiments lliures (allotjaments
rurals)

CONSORCI SEGRE –RIALB

S’ha sol·licitat un ajut econòmic a la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
per finançar part del projecte de
senyalització direccional rural del municipi.
Aquest projecte inclou una totalitat de 45
conjunts i el pressupost final ascendeix a
35.325,14 Euros, i pretén ser un servei
públic d’informació i un mitjà per
assegurar el trajecte entre un punt
d’origen i la destinació, i a la vegada
facilitar la mobilitat dins del destí.

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ

El passat 16 d’octubre, a l’Ajuntament de
Baronia, va tenir lloc la constitució del
Consorci Segre-Rialb. També se’n va
escollir el president: Sr. Antoni Armengol,
alcalde de Tiurana.
La finalitat d’aquest Consorci és la
dinamització turística del territori afectat pel
pantà. Els municipis vinculats són: Ponts,
La Baronia de Rialb, Tiurana, Bassella,
Peramola i Oliana.
El passat 14 de novembre, el tècnic del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació juntament amb l’arqueòleg, els
arquitectes tècnics, membres del Patronat
d’Amics del Monestir i de l’Ajuntament visitaren
l’interior de l’església del Monestir de Santa
Maria de Gualter, per tal de consensuar la
posada en marxa per fases de l’excavació i
estudi arqueològic de la planta d’aquesta
església.
RECUPERACIÓ DE PATRIMONI
La restauració del retaule de Sant Iscle i
Santa Victòria de la Torra va començar el
passat 3 de novembre, in-situ a l’església de
Sant Josep de Politg; i a finalitzat aquest
desembre.

LOCAL SOCIAL DEL NUCLI DE GUALTER

El passat 9 d’octubre, amb Acord de
Ple de la Corporació, s’aprovà l’inici
d’expedient de contractació del Local
Social de Gualter i el plec de clàusules
per l’adjudicació del contracte de gestió
del servei públic del Local Social del
nucli de Gualter, i del bar-restaurant
ubicat a les seves dependències,
mitjançant la modalitat de concessió.
El termini per a presentar les ofertes al concurs finalitzà el passat dia 27
de novembre, sense cap candidatura interessada per a fer-se càrrec de
la gestió del Local Social. Donada aquesta situació, caldrà buscar algú
empresa o particular que vulgui fer-se’n càrrec, des d’aquí us animem a
adreçar-vos a l’Ajuntament per a més informació si us interessés aquest
contracte.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Agost-Novembre 2008

Defuncions: 2
Josep Canes Cardeñes 10/08/08
Josep Rosalla Farré 03/09/08

Altes per canvi de residència: 16
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Baixes per canvi de residència: 2
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Les noves tecnologies i el nostre poble
Enguany, des de l’Ajuntament s’ha donat una gran
empenta per tal d’apropar les noves tecnologies al
nostre municipi. El passat dia 27 de novembre, es va
presentar a l’Ajuntament la nova xarxa telemàtica
municipal amb l’assistència de molts veïns, els quals
vareu tenir una resposta molt positiva.
Actualment, vivim en el què molts anomenen societat de
la informació, una societat, on amb un “clic” de ratolí,
tenim tot el que volem accessible a través de la pantalla
del nostre ordinador. Al nostre abast a través de la xarxa
d’Internet tenim: formació a distància, fins i tot
universitària, tràmits administratius, accés a tot tipus
d’informació, continguts educatius per als nostres fills,
compra on-line, correu electrònic, i un llarg etcètera.

Presentació xarxa telemàtica municipal, dia 27 de novembre

Aquesta realitat, no és ben bé així per tothom, deixant
de banda el cost econòmic que pot suposar tenir un ordinador i una connexió a Internet a les nostres llars,
en molts llocs les companyies privades de comunicacions no ofereixen un servei de qualitat o fins i tot no
l’ofereixen.
En aquesta situació, trobem molts punts de Baronia, els quals no sols no tenen connexió a Internet sinó que
tampoc disposen d’un servei de telefonia fixa o mòbil amb la qualitat acceptable.
Entre aquests punts incomunicats, es trobaven els dipòsits de la xarxa municipal d’aigua i també les
estacions de bombeig. Per tal de poder realitzar un manteniment i control més eficaç, calia comunicar
aquests punts entre ells i que s’enviessin alarmes a l’Ajuntament i/o a l’empresa que s’ocupa del
manteniment. Per aconseguir aquesta comunicació era necessari implementar una xarxa de
comunicacions sense fils.
Davant aquesta problemàtica, es va decidir implementar una infraestructura de comunicacions municipal
per a cobrir les necessitats de la nostra xarxa d’aigua, projecte que permetrà la connexió a Internet en tots
els punts del municipi.
Així doncs, l’Ajuntament posa a l’abast de tots els veïns del municipi un nou servei de comunicacions sense
fils. Recordeu, que podeu dirigir-vos a l’ajuntament per informar-vos o contractar aquest servei.
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FESTA MAJOR DEL PUIG 2008

Es preveu finalitzar l’obra
de l’adequació de la
Plaça de Gualter durant
el desembre de 2008.

A la Serra, seguint les pautes del
projecte de “Recuperació i
sanejament del nucli de La Serra”,
s’ha procedit a l’enderroc dels edificis
que estaven en estat ruïnós.

El passat dia 5 d’octubre es celebrà la Festa Major del Puig, i aprofitant
aquesta celebració, s’inaugurà la restauració de la teulada de l’església de
Sant Andreu del Puig. El finançament d’aquesta actuació s’ha sufragat
mitjançant 2 ajuts del programa Restauració de Patrimoni de l’IEI, de
10.000 Euros (2006) i 12.000 Euros (2007) respectivament.

S’ha adjudicat el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
DEL LOCAL SOCIAL DE GUALTER, inclòs en l’anualitat del
PUOSC 2008, a MIQUEL GABERNET. El pressupost de la execució
és de 42.737,30 Euros i subvenció ascendeix a 30.737,30 Euros.
L’actuació consisteix en urbanitzar el carrer en les millors condicions
tècniques possibles, proveint-lo de serveis com l’evacuació d’aigües
residuals, enllumenat, pavimentació, etc.
TROBADA DE LA ROSA
El passat 23 de novembre, es
va celebrar la Trobada de la
Rosa a Pallerols. Enguany,
s’hi van reunir unes 200
persones en una jornada que
va començar amb una
caminada i van tenir lloc
diferents actes religiosos.
L’Ajuntament sol·licitarà un ajut econòmic a la Diputació
de Lleida, per tal de què aquesta es faci càrrec del
manteniment del camí perimetral C-1412, que condueix al
nucli de la Torra, ja que aquest cost ascendeix a 20.701,07
Euros.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Actualment, l’Ajuntament suporta una
despesa de 35.177,75 €/anuals en
concepte de preu d’aigua; fent una
aportació de 2.22 €/m3 a Gualter i de
0.40 €/m3 a la resta de nuclis. Per tal de
que aquest cost fos nul, el contribuent
hauria d’assumir un import de 2.80 €/m3 a Gualter
(actualment assumeix 0.57€), i 1.09 €/m3 a la resta de
nuclis (actualment assumeix 0.68 €). La facturació
d’aigua és més baixa a Gualter, pel fet d’haver-hi
menys habitants, però l’impacte també és més gran.

CREACIÓ D’OCUPACIÓ AL MUNICIPI
Enguany, el Departament de Treball ha concedit a l’Ajuntament
dos Plans d’Ocupació, aquests consisteixen en la creació d’un lloc
de treball cadascun. Un d’ells va ser atorgat per donar suport a la
promoció turística, desenvolupant tasques d’informació i atenció a
l’Oficina de Turisme, adjudicat a Thaïs Espanyol; i l’altre, per tal
d’implantar l’ús de les noves tecnologies i apropar-les al ciutadà,
adjudicat a Cristina Torra.
UN CASAMENT A L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DESPRÉS DE 72 ANYS
El passat 27 de setembre,
es va celebrar l’enllaç de
Josep Capdevila i Llum
Hernández a l’església del
Monestir de Santa Maria
de Gualter. Aquest enllaç
és el primer des del 1936,
quan es va celebrar el
casament d’en Josep
Solé Ribera i l’Enriqueta
Canes Camardons abans
d’esclatar la Guerra Civil.

INSTAL·LACIÓ D’UNA DEPURADORA A VILAPLANA
L’obra d’Instal·lació d’una depuradora a Vilaplana, inclosa en l’anualitat
2008 del PUOSC i amb un pressupost: 34.567,59 Euros s’ha adjudicat a
Construccions Joan Masses, S.L.. El cost d’aquesta obra és cobrirà amb una
subvenció de 27.654,07 Euros (80%) i l’aportació d’un 20% de
l’Ajuntament.

UN POBLE NET ÉS COSA DE TOTS
Mantenir l’entorn dels contenidors net és responsabilitat de tots.
Al municipi, com tots sabeu, disposem de recollida selectiva, tenim els contenidors
d’envasos, de vidre, de paper i de matèria orgànica juntament amb els contenidors de
rebuig. És molt important, tenir cura de llençar les escombraries dins el contenidor, i el que
toca, i no deixar-les al costat, i si es detecta que són plens o que hi ha algun problema en la
recollida, avisar a l’Ajuntament.
La recollida de voluminosos disposa de 5 punts de recollida a
Gualter, la recollida és mensual, però cal que aviseu a
l’Ajuntament, i se us informarà del dia de recollida. L’Ajuntament
ha d’avisar al servei comarcal per a què es faci la recollida, per
això cal que aviseu.
Des de l’Ajuntament, s’han ampliat els serveis de recollida per a
evitar acumulació de brossa en les zones de contenidors. Cal
recordar també que a nivell comarcal es disposa d’una deixalleria i
un dipòsit de runes.

dedicar-hi tot el temps que voldríem, treballant és
complicat, i trèiem temps del nostre temps lliure per a
treballar pel poble, també ho fem perquè ho sentim i
ens agrada, però això ja és una altra qüestió.
En aquest número entrevistem al coredactora d’aquesta
revista, Imma Font. La Imma, nascuda i resident a Gualter, és
Enginyera Industrial, i amb 28 anys, és la primera dona que
entra a formar part de l’Ajuntament de La Baronia de Rialb.

Rialb Avui: Quins motius et van portar a formar part de
l’Ajuntament?
Imma Font: Bé, fins al moment els que em coneixen
saben que sempre he col·laborat en les festes de
Gualter, tant al Ranxo com a la Trobada del Monestir.
L’oportunitat que se’m presentava a l’entrar a formar
part de l’Ajuntament era treballar pel poble a un altre
nivell, poder contribuir a la presa de decisions i a la
gestió de les coses que es fan i les que no es poden
fer, d’una forma més directa i activa.
R.A.: S’han complert les expectatives que tenies fins al
dia d’avui?
I.F.: Si, les meves expectatives, han estat superades
amb escreix. Quan fa quasi dos anys el Pere em va
proposar d’entrar a formar part de la seva llista no em
podia imaginar el munt de projectes que es mouen al
nostre Ajuntament i el munt de feina associada.
Projectes de tot tipus: la Xarxa Wireless municipal,
l’activació de la proposta turística, la recuperació de
patrimoni arquitectònic i cultural, recuperació de nuclis,
aquesta revista, projectes d’electrificació i d’abastament
d’aigua, arranjament de camins i millores d’accessos, i
un llarg etcètera fan que les expectatives estiguin a
l’alçada dia rere dia.
R.A.: Com descriuries el consistori actual?
I.F.: El nostre Ajuntament, és un dels que té més
moviment de la nostra comarca, per tant diria que és
molt actiu. Tenim un munt d’idees i projectes sobre la
taula, tant a nivell d’infraestructures, de turisme i de
millores socials, crec que és un ajuntament viu i amb
ganes de fer coses.
R.A.: Quina creus que és la barrera fonamental a
l’hora de fer realitat els projectes globals de
desenvolupament local?
I.F.: Com a la majoria que llocs crec que és la falta de
recursos,
bàsicament:
recursos
econòmics,
l’administració amb els dies que corren, cada dia té
l’aixeta més tancada, això fa que molts projectes
s’hagin d’esperar, i per tant que no es pugui arribar a tot
arreu. I l’altre recurs limitant és el temps, no tots podem

R.A.:
Quins projectes creus que a curt termini
milloraran el municipi?
I.F.: Crec que ara mateix i a curt termini el projecte de
xarxa Wireless. Aquesta xarxa suposarà una millora per
alguns, sobre tot de Gualter que teníem una connexió a
Internet una mica d’anar per casa i un gran canvi per
molts veïns de la Baronia, que pràcticament estaven
incomunicats sense telèfon fix ni cobertura de mòbil,
evidentment ni somiaven amb Internet.
R.A.: Tres desitjos que demanaries als Reis.
I.F.: Tres desitjos... en primer lloc, que millorés la
situació econòmica global, actualment la situació s’està
complicant per moltes famílies i a nivell municipal,
alguns dels nostres projectes podrien seguir endavant,
en segon lloc, que trobem una persona per a fer-se
càrrec del local social de Gualter, i en tercer lloc, que
finalment resolguin a favor dels ajuntaments afectats
pel pantà el pagament de l’IBI de l’embassament d’una
manera definitiva.
R.A.: Et penedeixes de formar part de l’equip de
govern de l’Ajuntament?
I.F.: No, gens, personalment m’aporta molt i crec que
aporto una visió prou interessant. A nivell personal, ser
més jove i dona, fa que vegi les coses diferents. D’altra
banda, per la meva formació fa que pugui contribuir
d’una forma més efectiva en l’anàlisi de projectes
tècnics o a la resolució de problemes tècnics que
sorgeixen al dia dia del nostre municipi.

TEMPORADA D’ESTIU A LA BARONIA (de juny a setembre):
Els allotjaments rurals de l’Ajuntament (les Escoles de Palau, el Puig i
Pallerols, i l’Alberg de la Torra), van registrar una mitjana de 68 dies
d’ocupació, essent juliol i agost els mesos de màxima afluència. Amb una
totalitat de 242 viatgers i 1.359 pernoctacions. L’Antiga Escola del Puig va
tenir una ocupació del 100% durant tot el mes de juliol.
L’Oficina de Turisme, va registrar 535 visites de les quals, el 75% eren
provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona, un 20% de les terres de
Lleida i el 5% restant de fora de Catalunya, d’Espanya i França.
El servei de la visita guiada al Monestir de Santa Maria de Gualter va ser
sol·licitat per 136 persones.

