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CONVENI VIURE AL POBLE I VISITA DEL CONSELLER JORDI AUSÀS
El passat 5 de novembre, tingué lloc la presentació del projecte
“Recuperació del nucli de Sant Cristòfol i posada en marxa del
Centre d’Interpretació, Degustació i Experimentació de la Tòfona – CIDET, al TM de la Baronia de Rialb” i la signatura del
conveni “Viure al Poble” entre l’Ajuntament de la Baronia de Rialb i
el Departament de Governació i Administracions Públiques. L’acte
fou presidit pel Hble. Sr. Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques.
El projecte ascendeix a un pressupost de 1.081.986,94 €, i es
compta amb una subvenció de 540.993,47 € de cofinançament
FEDER i 54.099,35 del DGAP.

MILLORA CAMÍ DEL FORAT DE BULI
La Direcció General de Desenvolupament Rural del DAAR, comença
l’actuació de la Fase 2 del projecte
“Condicionament i millora del camí
del Forat de Buli, Riu Rialb”, redactat per l’empresa pública REGSA.
Aquesta fase afecta als municipis de
la Baronia de Rialb i Coll de Nargó.

URBANITZACIÓ DE LA TORRE
El Departament de Cultura dóna llum verda
als tràmits d’urbanització del nucli de la Torre un cop acabades les intervencions arqueològiques.

16 DE FEBRER - RANXO

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Juliol - Desembre 2009

ALTES PER NAIXEMENT: 2
MARIA PUIGPINÓS LAHOZ
JOFRE CAPDEVILA HERNÁNDEZ
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BAIXES PER DEFUNCIÓ: 1
Neus Corominas Armengol (16/07/09)
EDITA: Ajuntament de La Baronia de Rialb − Dipòsit legal L-1339/2007 − EQUIP DE REDACCIÓ: José Manuel Albalad, Imma Font

Ara que acaba l’any, volem fer balanç de l’activitat turística d’aquest any al municipi. Tots hem vist,
que el turisme rural i d’interior està en alça a Catalunya, en part pel context econòmic, de la mateixa manera a Baronia s’ha notat un increment.
Enguany, l’Oficina de Turisme a Gualter ha registrat un total de 1.894 visites, aproximadament un 17%
més que l’any passat. S’han realitzat un total de 330 visites guiades al Monestir de Santa Maria de Gualter,
Santa Maria de Palau i a Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre.
Pel que fa als allotjaments, aquest any s’han incrementat les places disponibles aproximadament en un
27% i el nombre d’establiments ja arriba a 20. Això fa que la mitja de dies d’ocupació anual hagi baixat lleugerament un 6,5% aproximadament, 98 dies per any, tot i així encara es troba per damunt de la mitjana catalana d’aquest sector. En termes de visitants allotjats, s’ha arribat a 4.454, un 4% més que l’any passat. També cal remarcar que el nombre de pernoctacions ha augmentat fins a 13.105, aproximadament un 20% més
que el 2008.
Qui ens visita i per què?
L’origen dels viatgers que s’allotgen a les cases de Baronia, venen majoritàriament de l’àrea de Barcelona
aproximadament tres quarts del total, la resta venen
de la resta de províncies de Catalunya i d’Espanya i
quasi un 5% de l’estranger.
El motiu que els porta a Baronia és diferent, però en la
majoria de casos per a descansar i estar en contacte
amb la natura.
Pel que fa a la interacció de l’Ajuntament, l’Oficina de Turisme i els emprenedors del municipi, cal dir
que es treballa conjuntament, el passat dia 15 de setembre, va tenir lloc la reunió de treball: “Balanç de
l’activitat turística del municipi, 2009”.
Com a recolzament a aquesta activitat turística, s’han editat les guies turístiques: ooh! Guia
d’informació genèrica i zzz... Guia de serveis, en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, accessibles a l’Oficina de Turisme o a www.baroniarialb.cat.
Aprofitem per recordar-vos que podeu participar als itineraris guiats per conèixer una mica més el nostre patrimoni, aquests es realitzaran els diumenges dins el programa “Baronia de Rialb, Baronia del Romànic”,
us podeu informar i apuntar a l’Ajuntament.
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PRESENTACIÓ DEL PLA DE COMPETITIVITAT DEL CONSORCI –SEGRE RIALB
El passat 23 de juliol, tingué lloc la Jornada de “Presentació del Pla de Competitivitat del Consorci Segre-Rialb:
“Territori pilot d’una estació nàutica
d'interior” a la Masia de Guàrdia. El
diputat responsable de l’àrea de Turisme
de la Diputació de Lleida, Josep Cosconera, va destacar la capacitat de tot el
territori afectat per l’embassament de
Rialb d’unir esforços pel desenvolupament d’un projecte comú amb l’objectiu
de promoure i dinamitzar aquesta zona.
L’acte va finalitzar amb la inauguració de l’allotjament rural Heretat de Guàrdia de La
Baronia de Rialb, al que va assistir el director dels serveis territorials d’Innovació, Universitats i Empresa, Vidal Vidal.
El passat 22 d’octubre, el director del Patronat de Turisme, Àngel Vidal, va inaugurar
l’establiment de turisme rural LA CASA DELS PEIXOS i va posar d’exemple el nostre municipi per explicar la vitalitat del sector del turisme rural de les Terres de Lleida, que augmenta de
manera progressiva en establiments any rere any i també en la qualitat de la seva oferta. Vidal
va estar acompanyat pel director dels ST de Turisme, Innovació i Empresa, Vidal Vidal. L’acte
va comptar amb l’assistència d’una setantena de persones. Coincidint amb la inauguració es
realitzà una exposició de revistes locals, comarcals, estatals i suplements de diaris i revistes que en els darrers anys (final del 2006setembre del 2009) que han donat a conèixer
el patrimoni de la Baronia de Rialb. Es presentà el calendari guia “Baronia de Rialb,
Baronia del Romànic” per visitar i conèixer
de manera guiada l’arquitectura religiosa del
municipi. El teniu disponible a l’ajuntament i a
la web www.baroriarialb.cat, la data d’inici el
8/11/2009 i acaba el: 30/05/2010

PLAN E: S’ha finalitzat la 1a fase de l’actuació a l’antic Ajuntament de la
Torre, realitzat amb les ajudes del pla anti-crisi del govern central.
El 8 de novembre, el Centre Excursionista Pontsicà va realitzar
un itinerari a peu per la Baronia de Rialb, a l’Alzina de Cal
Penjat i al Puig.
CURIOSITAT: Aquest estiu van visitar el nostre municipi la selecció
espanyola d’hoquei, va fer estada a l’Alberg de la Torre i
s’entrenaren per diferents llocs del municipi.

XVI TROBADA AL MONESTIR DE GUALTER
El passat 18 de juliol, tingué lloc la Trobada
anual al Monestir de Santa Maria de Gualter,
amb gran afluència de públic com cada any.
S’hi commemorà el 50é aniversari de la mort
de Joan Amades, amb una exposició i un concert de cançons recollides fa 80 anys per les
nostres contrades.
PLA D’OCUPACIÓ DE 6 MESOS
El Departament de Treball ha concedit un
Pla d’Ocupació adreçat a la tasca:
“Alfabetització digital” . Ocupa el lloc de
treball en Joel Rey Mestres.

I JORNADA TÈCNICA I GASTRONÒMICA DE
LA TÒFONA DE LA BARONIA DE RIALB
Els dies 27,28 i 29 de novembre tingué lloc
aquesta Jornada Tècnica on hi assistiren
unes 60 persones, la majoria professionals
del cultiu d’aquest fong. La Jornada tingué,
2 vessants, una més tècnica i vinculada
amb el cultiu, la recol·lecció, promoció i
comercialització de la Tòfona, i una altra
vessant on es podien apreciar els usos
d’aquest producte mitjançant l’activitat gastronòmica.
S’ha endegat una CAMPANYA GASTRONÒMICA PER DEGUSTAR LA “TÒFONA DE LA BARONIA DE RIALB” fins al proper
15 de març, aproximadament tota la temporada de
recollida. Els establiment on
es pot degustar són: el Restaurant Rialb, la Masia Massanés i a la Masia Perdigués.

VISITA D’ARTUR MAS A BARONIA DE RIALB
El passat 11 de desembre, l’Artur Mas, cap de
l’oposició al Parlament de Catalunya va reunir-se
amb una seixantena de pagesos afectats pel Canal Segarra-Garrigues al nostre Ajuntament i va
realitzar una visita al Pantà de Rialb.

En aquesta ocasió, vam anar a visitar en Ramon
Bajona i en Salvador Graells, els dos joves que regenten
el Local Social / Restaurant Rialb a Gualter des de fa uns
8 mesos.
Rialb Avui: Contents? Com valoreu aquests mesos?
Ramon Bajona: Molt bé, estem molt contents de la bona
resposta de la gent tan del municipi com de fora durant
aquests mesos.
Salvador Graells: Si, després de la por inicial d’engegar
un nou projecte en aquests temps tan complicats
econòmicament, estem molt sorpresos de la bona acollida.
RA: Com funciona la convivència entre local social i
restaurant?
RB: Bé, hi ha una bona relació amb la gent del poble,
tenen reservat un espai, la premsa diària, i un ambient
agradable obert a tots, tothom hi té les portes obertes.
SG: Els visitants de fora del municipi que no coneixen els
diversos usos de l’establiment, es sorprenen en veure el
panell de la consulta però ho valoren molt positivament,
com una molt bona manera d’aprofitar l’espai i optimitzar
recursos.
RA: Com us coneix la gent?
SG: Clarament, el boca-orella. Els nostres clients ens
recomanen i també veïns i amics ens envien molta gent.
RB: També rebem molts grups de les cases rurals de
Baronia, els propietaris ens recomanen i tenim molt bona
relació amb ells, i col·laborem en algunes ocasions.
RA: Participeu en alguns programes turístics?
RB: Ara participem al programa de degustació de la
tòfona, que és molt interessant i sembla que funcionarà
millor que la campanya de promoció de la cuina dels
bolets que just hem acabat ara. Tot i així, aquests
programes necessiten temps i alguns anys per agafar més
rellevància.

SG: La participació en les jornades gastronòmiques és
molt interessant per nosaltres, com la darrera de la tòfona.
RA: Projectes de futur o noves iniciatives que tingueu en
ment?
SG: Des del punt de vista del restaurant, fins ara hem
orientat els menús buscant qualitat i preu, que creiem que
és el que busca la gent en temps de crisi. Hem començat
a combinar aquests menús més econòmics amb alguns
menús de degustació més treballats i en conseqüència
amb el preu lleugerament més alt. A partir d’aquí, segons
com vegem l’evolució de la crisi, anirem ampliant més la
carta.
RB: També pensem que més endavant, de cara a
dinamitzar l’activitat entorn del local social en algun curs
de cuina o de tast de vins, què són matèries que nosaltres
coneixem bé.
Des d’aquí agrair al Salvador i al Ramon la seva
col·laboració amb nosaltres per a conèixer millor el que
fan.

UNA FAMÍLIA
AMB CINC GENERACIONS
A LA BARONIA DE RIALB
Des del naixement de la Maria Pugpinós, tenim
al nostre municipi una família amb representants de cinc generacions d’una mateixa línia,
fet poc usual.
Entre les cases de Mas de l’Hereu i dels Gumbaus trobem les cinc generacions, tenim la menuda, la Maria filla d’en Josep de Mas de
l’Hereu, en Josep fill de la Mª Àngels de Gumbaus, la MªÀngels, la seva mare la Núria i la padrina Àngela. A la foto, els podeu veure tots
cinc.
Des d’aquí felicitem als nostres veïns per les
cinc generacions!

