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El passat dimarts de Carnaval, 24 de febrer, tingué lloc, a la plaça de Gualter, la
celebració del tradicional Ranxo, amb un dinar popular, que va aglutinar uns 250 veïns
i amics del municipi.
Entre les autoritats, van assistir el
President de la Diputació de Lleida
Jaume Gilabert, el President del
Consell Comarcal de la Noguera,
Vicenç Font, juntament amb
alcaldes de la comarca i diputats.
Abans del dinar, el nostre alcalde va exposar l’aposta pel
desenvolupament de les activitats turístiques al municipi com a font de
recursos complementària a les activitats agrícoles, i el President de la
Diputació en el seu discurs va dir que des de l’administració donarien
tot el suport a aquestes iniciatives.

PORTAL D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL MONTSEC

INAGURACIÓ DE LA PLAÇA DE GUALTER

El passat dilluns 16 de març, a les 11.30h, va tenir lloc a l’Ajuntament, la
inauguració del Portal d’informació turística del MONTSEC, pel
Director General de Turisme de Catalunya, el Sr. Joan Carles Vilalta i
amb una gran afluència de veïns i amics del municipi, a més d’altres
representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida.

El mateix dimarts de Carnaval, desprès del dinar del
RANXO, el president de la Diputació de Lleida, el Sr.
Jaume Gilabert, juntament amb la corporació municipal i
altres representants assistents al dinar, inaugurà la
urbanització de la Plaça de Gualter i la de l’entorn del
Local Social.

Es complementà
aquest acte amb la
visita a la nova
senyalització
turística en el tram
del camí perimetral
i al futur i primer
establiment hoteler
del
municipi,
Heretat de Guàrdia.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Desembre - Març 2009
CANVIS DE RESIDÈNCIA:
ALTES: 2
BAIXES: 2

UN MUNICIPI VIU,
UN AJUNTAMENT AMB MOVIMENTS
El servei de Registre d’Entrades i Sortides
municipal permet que hi hagi constància de la
presentació oficial de tots els documents
adreçats a l’Ajuntament i de tots els que surten.

Som:

280 ha

L’actuació que
s’ha finalitzat
recentment, ha
estat finançada
juntament pel
PUOSC, el PIM i
per l’Ajuntament.

bitants

Durant el 2008, l’Ajuntament va enregistrar
1.747 entrades i 1.353 sortides de documents.
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Es reobre el Local Social de Gualter! Recentment, us vam anunciar que s’iniciava l’exposició
pública, per a poder realitzar la concessió de la Gestió del Servei Públic del Local Social de Gualter
i el Bar – Restaurant. A la finalització del termini establert, durant el qual les condicions per a la
licitació van estar en exposició pública, no es va rebre cap candidatura.
Des de l’Ajuntament, es va posar fil a l’agulla a
fi de trobar alguna persona o empresa que se’n fes
càrrec, per poder reobrir el més aviat possible
aquest equipament. Desprès de parlar amb diverses
persones, que podien estar interessades, dos joves
de la zona van realitzar una proposta de gestió que
va semblar molt interessant pel poble.
El Local Social, és l’equipament que pretén ser
En Ramon i en Salvador, juntament amb un altre company el dia
de la inauguració del Portal d’Informació Turística del MONTSEC.

un espai agradable on els veïns de Gualter i la resta
de Baronia puguin anar-hi a “passar l’estona”: jugar

a cartes, fer tertúlia, mirar la televisió, llegir el diari, etc. Aquest espai, juntament amb el consultori
mèdic, es comparteix amb un Restaurant que complementa la proposta turística del municipi a
més de permetre reduir el cost de manteniment de l’equipament per l’Ajuntament.
El passat dia 26 de març, en el ple ordinari de l’Ajuntament es va aprovar la cessió provisional
del Local Social al Ramon i al Salvador, que reobriran properament, tot i no tenir data encara.
Esperem que en aquesta nova etapa, que ells reprenen amb molta il·lusió i ganes, tots puguem
gaudir altra vegada d’aquest espai.
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ALLOTJAMENTS RURALS:
OCUPACIÓ MITJA: 97,50 dies
Màxima afluència turística:
juliol i agost
TOTAL:
4.166 turistes
10.872 pernoctacions
OFICINA DE TURISME:
1.543 visitants

CONSORCI SEGRE-RIALB
El Consorci Segre-Rialb optarà a
un Pla de Competitivitat, dins
del “Programa
de
Desestacionalización y
Reequilibrio Socioterritorial” de
la Secretaría de Estado de
Turismo.
Aquest Pla de Competitivitat presenta projectes a nivell col·lectiu de
Consorci i a nivell individual, no obstant, amb un clar objectiu comú:
fomentar el desenvolupament territorial mitjançant el foment de l’activitat
turística. Aquest Pla es finança en un 66% per l’Estat i la Generalitat, a
parts iguals, i la resta serà assumit pel Consorci.

L’Ajuntament presentarà la sol·licitud de
subvenció de finançament del projecte
“CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL
ROMÀNIC” al programa LEADER 20072013, de Política de Desenvolupament
Rural.
Aquest projecte presenta la recuperació de l’església del
Monestir de Santa Maria de Gualter com a Centre
d’Interpretació del Romànic del municipi, un programa de
rutes i itineraris pels diferents béns romànics i un programa
de promoció i gestió.

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR
En relació a les Subvencions sol·licitades per
l’Ajuntament, als diferents Departaments de la
Generalitat de Catalunya i durant les anualitats
2006, 2007 i 2008; aquest Consistori disposa de
Resolucions d’Atorgament de Subvencions pendents de
cobrar per un import de 528.277, 72 €.

AJUDES ANTI-CRISI DEL GOVERN CENTRAL
Dins el “Plan Español para el estímulo de
la Economia y el Empleo, PLAN E” i al
programa de “ Fondo Estatal de Inversión
Local”, l’Ajuntament va presentar la
sol·licitud de finançament del projecte de
rehabilitació de l’Antic Ajuntament de la
Torra, amb un pressupost de 50.442 €
S’adjudicat l’obra a: CONTRUCCIONS
MIQUEL GABERNET, S.L.

PROGRAMA ROMÀNIC OBERT
La Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, i l'Obra Social "la Caixa"
han signat un conveni per impulsar el Programa Romànic Obert per a la
conservació del patrimoni arquitectònic català. Aquest programa compta
amb 18 milions d’euros, aquesta inversió permetrà actuar en un total de 74
monuments del patrimoni romànic català; un d’ells és el Monestir de
Santa Maria de Gualter, amb una ajuda atorgada de 150.000 €.
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb està tramitant l’expedient de
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE GUALTER
amb GRUP PROMOBUILDING Inversions Immobiliàries; es va fer
l’aprovació inicial en el Ple de l’Ajuntament el 22 de desembre passat.
Podeu consultar el document a la web: www.baroniarialb.cat

La Direcció General de Desenvolupament Rural
del DAAR, aprovà la Fase 2 del projecte
“Condicionament i millora del camí del Forat
de Buli, Riu Rialb”, redactat per l’empresa
pública REGSA. Aquesta segona fase afecta a la
Baronia de Rialb i Coll de Nargó, i compta amb
un pressupost de 446.872,31€
La Comunitat General de Regants de la
Baronia de Rialb, en la passada Junta
General, va acordar, sol·licitar a la CHE
una concessió d’aigua de 2.500 m3/ha i
any. Aquesta quantitat ha de permetre a
tots els propietaris afectats poder realitzar
un reg de suport. El Sr. Antonio Reig en fou
elegit President per un període de 4 anys.

El proper 24 de maig, a la FESTA MAJOR
DE POLITG, tindrà lloc la inauguració de la
restauració del retaule de St. Iscle i Sta
Victòria de la Torra, ubicat a l’església de
St. Josep de Politg, serà presidida pel
Bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.

PROGRAMA
FEDER 2007-2013
L’Ajuntament
va
presentar la sol·licitud
de finançament de dos
projectes a la passada
convocatòria del programa FEDER 20072013 (Fons Europeu de Desenvolupament
Regional).
Els projectes presentats són:
• CENTRE D’ARTERÀPIA EQÜESTRE,
amb un pressupost de 272.429,72 €
• RIALB, NATURA ACTIVA I GESTIÓ.
Centre de dinamització d’activitats
nàutiques i terrestres, amb un
pressupost de 298.786,50 €.
Ambdós projectes tenen l’objectiu d’incidir
plenament en el desenvolupament local
mitjançant l’activitat turística, i en crear i
consolidar llocs de treball i sinergies al
territori.

francesos, concretament les reserves que tenim per l’estiu
ho són.

Per l’entrevista d’aquest número, hem visitat la Masia
de Serrallimpia i hem parlat amb l’Ivan Solé de
Pomanyons; un jove emprenedor del
municipi que fa uns 6 mesos va
inaugurar aquest nou establiment de
turisme rural un cop rehabilitat
l’edifici.
Rialb Avui: Parlem una mica de la
casa, quina capacitat té?
Ivan Solé: 17 places, distribuïdes en
tres plantes. Un total de 9
habitacions dobles i 5 banys
complets. Té dos grans espais
comuns, que són la sala d’estar i el
menjador, els dos permeten que
grups grans de gent s’hi sentin
còmodes. I en aquest darrer, amb
una cuina completament equipada.
R.A.: Una gran inversió per arribar
aquí?
I.S.: Sí, la veritat és que sí. I sembla
que no s’acabi mai. Fa poc hem
comprat un futbolí, unes bicicletes, ...
R.A.: El mobiliari i la decoració?
I.S.: Cada habitació és diferent, des de el mobiliari al color
de les parets. El mobiliari és en gran part restaurat i
alguna cosa nova. La decoració, dissenyada per nosaltres
mateixos, és rústica combinant pedra i fusta.
R.A.: Molta feina per la posada a punt?
I.S.: Si, però no estic sol, som un equip i sense elles no
seria possible. La Cristina m’ajuda amb el telèfon i la
gestió, i la meva mare i la Carme de Cal Canes amb la
neteja i la casa en general.
R.A.: Com feu la recepció dels hostes?
I.S.: Cada grup el rebo jo mateix, aquí a la casa. Els dono
les claus, els ensenyo la casa i el funcionament dels
equips. Com veieu, els obsequiem amb un lot de
benvinguda amb embotits de Perdigués, els agrada molt el
detall.
R.A.: D’on són les persones que venen?
I.S.: Majoritàriament de Barcelona i rodalies, però hem
tingut també algun grup de la resta de Catalunya i força

R.A.: I com arriben a vosaltres?
I.S.: Tenim la nostra web www.serrallimpia.com,
disponible en quatre idiomes, a la que hi arriben a través
de diferents portals de turisme. Ja hem tingut algú que ens
ha trobat pel boca-orella, que tenim molt clar que
augmentarà.
R.A.: Com es fan les reserves?
I.S.: Per email o per telèfon.
R.A.: Com va l’ocupació?
I.S.: De moment molt bé, per ser el
primer any, portem uns 45 dies
ocupats des de que hem obert i ja
tenim reserves fins a final d’any uns
50 dies. Tenim part de juliol i tot
l’agost reservat. Crec que arribarem
a uns 110 dies d’ocupació, que està
molt bé per ser el primer i coincidir
amb la crisi.
R.A.: Què volen els visitants?
I.S.: Diferents coses, si venen un
sol cap de setmana busquen
tranquil·litat o simplement un espai
on estar tot el grup sense molestar
ni ser molestats. Si l’estada és
d’una setmana ja volen tenir més
activitats per fer, ... ara tenim
bicicletes
per
llogar,
estem
preparant rutes per la zona a peu i en bicicleta, també
volem netejar l’antic sender que va fins a Sant Girvés i fins
al dòlmen.
R.A.: A nivell municipal, també s’estan preparant rutes i
activitats...
I.S.: Sí, la tècnica de turisme, de l’Ajuntament, està fent
molta feina en aquesta línia, i tot i tenir força informació
impresa i tríptics, encara queda molt per fer, per exemple
mapes de camins del municipi. Però, crec que de totes
maneres, a nivell de cada casa, cal tenir preparat un gran
ventall d’activitats per a oferir als hostes.
R.A.: Vols afegir alguna cosa més?
I.S.: Sí, vull comentar-vos que aquesta casa l’he recuperat
en homenatge al meu pare, ja que ell va comprar aquesta
finca amb molta il·lusió i amb molts esforços, i per això té
un component emotiu molt fort per mi.
R.A.: Moltes gràcies per la visita i l’estona que ens has
dedicat.

XARXA WIRELESS MUNICIPAL
Ja està en ple funcionament i amb una molt bona acceptació, la
1ª fase d’implantació del programa de telecomunicacions, xarxa
wireless al municipi.
Aquesta actuació, pretén abastir i agilitzar el
servei de telecomunicacions dotant de
cobertura d'Internet, telefonia i de terminals
de punt de venda (TPV) a tots els nuclis de
població del municipi i masies disseminades.

Si encara no esteu connectats, podeu
informar-vos a l’AJUNTAMENT

19 d’abril
APLEC DE SANT MARC a Pallerols
10 de maig
ROSER DE LA BARONIA DE RIALB a Palau
24 de maig
FESTA MAJOR de Politg
7 de juny
ROSER DE LA CIRERA a Gualter

