ajuntament@baroniarialb.cat
L’Ajuntament ha presentat dins la convocatòria de l’Eix 4
del FEDER 2007-2013 i mitjançant el programa VIURE
AL POBLE; l’actuació: “Recuperació i embelliment del
nucli de Sant Cristòfol i
posada en marxa del Centre
d’Interpretació, Degustació i
Experimentació
de
la
Tòfona (CIDET)”, per un
pressupost
total
de
1.269.954,80 Euros.
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OBERTURA DE COMPORTES DE RIALB
L’11 de maig passat, el pantà de Rialb va tenir
d'obrir comportes per primera vegada per excés
d'aigua. El pantà, que encara es troba en fase
de proves, va arribar al 87,3% de la seva
capacitat, com a conseqüència del desglaç.

FESTA MAJOR DE POLITG I INAUGURACIÓ DEL RETAULE DE LA TORRE
El passat 24 de maig, coincidint amb la Festa Major de Politg, tingué lloc la
Inauguració de la restauració del retaule de St. Iscle i Sta. Victòria de la
Torre, presidida per Mn. Joan Pujol, vicari general del Bisbe d’Urgell. A més
de gran nombre de veïns, també van assistir a l’acte alcaldes de la comarca
i el President del Consell Comarcal, Vicent Font.

ELECCIONS AL
PARLAMENT EUROPEU 2009
El passat 7 de juny es van celebrar les
eleccions al parlament europeu. Al nostre
municipi, es va registrar una participació força
baixa d’un 33,49%, inferior al 46% estatal i al
37,54% de Catalunya.

L’Ajuntament ha presentat al programa d’ajuts LEADER el
projecte Adequació de l’església del Monestir de Santa Maria
de Gualter com a Centre de Promoció i Divulgació Turística i
Patrimonial del municipi de la Baronia de Rialb, amb un
pressupost total de 545.257,07 Euros; i que té com a eix
vertebrador la creació d’un Centre d’Interpretació del “Llegat
històric” de la Baronia Rialb. A la XVI Trobada al Monestir de
Sta. Maria de Gualter, el 18 de juliol, tindrem l’oportunitat de
conèixer el projecte de mans dels mateixos arquitectes.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Abril - Juny 2009
CANVIS DE RESIDÈNCIA:
ALTES: 2
BAIXES: 6

Som:

276 ha
bitants

18 de juliol
XVI TROBADA AL MONESTIR DE
STA. MARIA DE GUALTER
23 de juliol
Presentació del PLA de COMPTETITIVITAT
del CONSORCI SEGRE RIALB
15 d’agost
FESTA MAJOR DE PALAU
30 d’agost
FESTA MAJOR DE BELLFORT
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En aquesta revista us presentem el pressupost pel 2009, aprovat en el ple del dia 26 de
març de 2009, que ascendeix a aproximadament a 900.000€.
Aquest total correspon als ingressos previstos per aquest any: Impostos directes (IBI,
BICES Embassament, Impost sobre vehicles,...) 254.000€ aprox., Impostos indirectes
(impostos sobre obres...) 22.500€, Taxes i altres ingressos 87.600€, Transferències corrents
(participació en els tributs de l’Estat, Subvencions ,...) 178.000€ aprox., Ingressos patrimonials
35.000€, Transferències de capital (subvencions per inversions de diferents entitats) 324.400€.
Els ingressos es corresponen a les despeses previstes: despeses de personal (Salaris,
Seguretat social,…) 124.000€ aprox., béns i serveis (Maquinària, instal·lacions,..) 292.000€,
despeses financeres (interessos de préstecs) 33.000€, transferències corrents (subvencions
Festes majors,..) 5.000€, Inversions reals, 373.000€, Transferències de capital (Restauració de
les Pintures de Palau) 20.000€ i passius financers (amortització dels préstecs) 54.000€.
Liquidacions dels Pressupost dels exercicis 2004, 2005 i 2006:
Ingressos:
Exercici

Previsions Inicials

Drets Reconeguts

Recaptació

846.447,00

Previsions
Definitives
1.158.604,71

660.739,21

391.878,24

Pendent
Cobrament
268.860,97

2004
2005

625.711,00

690.207,55

408.499,40

380.686,48

27.812,92

2006

715.900,00

959.067,00

841.603,80

388.245,53

453.358,27

Exercici

Previsions Inicials

2004
2005
2006

826.339,76
530.365,00
709.802,00

Previsions
Definitives
1.138.467,47
594.861,55
959.067,00

Despeses:
Obligacions
Reconegudes
723.508,24
408.471,94
817.723,22

Pagaments
529.015,48
322.557,52
461.810,19

Pendent
Pagament
194.492,76
85.914,42
355.913,03

Pel que fa a l’endeutament que té l’Ajuntament, a llarg Termini disposa de préstecs a La
Caixa amb un capital total aproximat de 536.000€. Pel que fa a l’endeutament a curt Termini
es disposa d’una pòlissa a la Caixa de 80.000€ i d’una altra a Caixa Madrid de 220.000€.
D’altra banda, cal comentar que l’Ajuntament encara no ha cobrat la totalitat del BICES
(IBI de l’embassament), corresponent a l’exercici 2008. Concretament, hi ha 161.000 €,
aproximadament pendents de cobrar. També cal afegir que la xifra corresponent a l’IVA “a
retornar” per part de l’Agència Tributària, dels exercicis 2007 i 2008, està pendent de
cobrament. Aquesta xifra és de aproximadament 28.000 €.
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VISITES GUIADES AL NOSTRE PATRIMONI

El 23 de juny, el Director
General de Desenvolupament
Rur al de l De par tamen t
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, el Sr. Jordi
Bertran, va visitar el nostre
Ajuntament per tal d’aprofundir
en el desenvolupament rural
del municipi.

Les visites guiades pels
diferents béns patrimonials
del municipi, del passat mes
de juny van aglutinar unes
260 persones. Entre els
grups, van visitar el Monestir
de Sta. Maria de Gualter les
Associacions Vida Creixent
de l’Urgell i Amics de La
Salut i van realitzar l’itinerari
patrimonial del Monestir de
Sta, Maria de Gualter, Sta. Maria de Palau i St. Iscle i
Sta. Victòria de la Torre els Amics dels Museus de
Catalunya i membres del Bisbat d’Urgell.
Tres nous Establiments d’allotjament rural
entraran en breu en funcionament:
Heretat de Guàrdia, a Palau
La Casa del Peixos, al Puig
l’Antic Ajuntament de la Torre.
Amb aquestes tres incorporacions ja són
20, els establiments d’allotjament del
municipi.

REUNIONS I VISITES DEL CONSORCI SEGRE-RIALB
El passat 25 de juny, el gerent de
la Asociación Española de
Estaciones Náuticas (AEEN) es va
reunir amb els membres del
Consorci Segre Rialb, per tal de
conèixer el territori i incidir en
l’actuació
del
Pla
de
Competitivitat “Territori pilot d’una
estació nàutica d’interior”.
El 3 de juliol, el Sr. Félix
Larrosa, Diputat al Congrés
dels Diputats, es va reunir
amb els membres del
Consorci Segre Rialb, per tal
de plantejar unes primeres
actuacions contemplades al
Pla de Competitivitat.

COMMEMORACIÓ ANY AMADES
Enguany es commemora el 50
aniversari de la mort de Joan
Amades i fa 80 anys, que va
recórrer les nostres contrades
recollint cançons i tradicions.
Coincidint amb la Trobada al
Monestir, la coral TERPSÍCORE cantarà les cançons
recollides a Gualter i a la comarca i es podrà visionar
el film ESTIMAT AMADES. L’Ajuntament, acollirà
l’exposició de panells informatius de la VIDA DE JOAN
AMADES durant quinze dies a partir del dia del 18 de
juliol.

.

Els “grills”, “grillats” o també dits “majos” formen part del
gran nombre de tradicions ancestrals de les nostres contrades.
Es fan en temps de quaresma per a estar a punt per al
monument del Dijous Sant. Anys enrere, el Dijous Sant era un
dia important en el qual la gent es passava el dia a les
esglésies per les diferents celebracions religioses d’aquell dia.
Es planten els primers dies de la quaresma de la següent
manera: es planten en testos fent diferents capes, la primera
de palla al fons del test, així s’aconsegueix que pesin menys i
estalviar terra, segueix una bona capa de terra, la capa de llavor: en general llegums
o veces, però també blat i finalment una última capa de terra. A les fotos podeu
veure el procés de sembra, gràcies a la Carme Solans de Gualter.
Després es deixen al celler, necessiten créixer un lloc fosc i humit i regar-se cada dia.
Els grills de la imatge, són del Celler de Pomanyons, plantats per la Montse Caubet.
La imatge del monument pertany a l’altar de la Torre durant la darrera Setmana
Santa. Cal remarcar
que aquesta tradició
també
es
manté
encara al poble de
La Serra.

Continuant amb la ruta per les
cases rurals del municipi, aquesta
vegada hem visitat l’Heretat de
Guàrdia i hem parlat amb els seus
promotors i propietaris, Francesc
Boncompte (Paco) i la seva filla Anna.
Segons ens expliquen, la reforma
s’ha realitzat mantenint intacta
l’estructura exterior i adequant els
espais interiors als temps actuals,
pensant sempre amb el benestar dels
futurs
hostes.
Per
exemple,
destaquem que s’ha conservat la
portalada original però s’ha afegit una
segona porta de vidre per tal de que
pugui entrar el sol i resguardi del fred,
fent més acollidora l’entrada.
A mesura que ens anem
endinsant a aquesta magnífica casa,
els nostres guies ens expliquen que
han mantingut tots els elements originals sense excepció,
els que estaven en bones condicions només els han
netejat i els que estaven més deteriorats els han restaurat.
Per moblar alguna de les habitacions han tingut de
recórrer a mobles d’antiquari, també com a curiositat
alguns capçals de llit són portes tombades.
Les parets interiors de pedra, les han repassat per a
prevenir l’aparició d’insectes a les escletxes i les finestres
disposen de mosquiteres.

Les dependències mantenen els seus elements
primitius però s’ha canviat la seva funció i
en alguns casos s’han substituït utensilis
antics per altres de més moderns però
conservant l’estructura antiga. Per
exemple, a les quadres ara hi ha una
sala d’estar un espai d’esbarjo en el que
s’ha conservat una menjadora per a
deixar els abrics a l’entrada.
La cuina s’ha equipat de mobles i
electrodomèstics moderns, però s’ha
conservat el foc de rotlle modernitzant-lo
per evitar fums. També s’ha conservat la
cuina dels masovers, per a deixar
constància de la forma de viure original.
La casa a part de les dependències
comunes, disposa de 9 habitacions
dobles amb bany privat cadascuna
d’elles, s’ha pensat també amb les
barreres
arquitectòniques
d’algunes
habitacions
adaptant-les
per
a
discapacitats.
Si l’interior és impressionant, l’exterior tampoc ens
deixa indiferents. La piscina, amb la barbacoa al costat i
amb unes vistes espectaculars, ens comenta l’Anna que
en dies clars es veuen les muntanyes de Montserrat. En
els edificis annexes a la casa, trobem la capella totalment
restaurada, el forn amb tots els estris de l’època, el molí
d’oli, el trull que dóna a l’eixida i també al celler,
amagatalls on amagaven el gra, i un llarg etc, de racons
que val la pena veure.
En poques paraules, passar uns dies a aquesta masia
és fer un salt cap al passat, amb les comoditats actuals
poder gaudir de pau i de tranquil·litat en un entorn
immillorable.

Agraïm des d’aquestes línies al Paco i l’Anna obrir-nos
les portes de Guàrdia i acompanyar-nos en aquesta visita.

PLA DE COMPETITIVITAT DEL CONSORCI SEGRE RIALB
El proper 23 de juliol, tindrà lloc la Jornada de presentació del Pla de Competitivitat del Consorci
Segre Rialb titulat: “Territori pilot d’una estació nàutica d’interior” i la presentació de les noves guies
turístiques del municipi; entre els actes de la jornada se celebrarà inauguració del nou Establiment
d’allotjament rural l’Heretat de Guàrdia.

