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Com cada any, el passat 8 de març,
dimarts de carnaval, tingué lloc el
tradicional dinar de Ranxo, al qual van
participar uns 250 veïns i amics del
municipi.
A la celebració hi assistiren també, el
delegat de Govern a Lleida, Ramon
Farré i el president de la Diputació de
Lleida, Jaume Gilabert, a més d’altres
alcaldes de la comarca.
ELECCIONS A LES CAMBRES AGRÀRIES 2011

CURS INFORMÀTICA i INTERNET

El passat 20 de febrer, es van celebrar les eleccions a les Cambres Agràries,
organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural. Al nostre municipi, hi va haver una participació de casi d’un
92%, amb els següents resultats: UP 10 vots, ASAJA 8 vots, JARC 2 vots,
URAPAC-UPA 1 vot i 1 vot blanc.

Durant el primer trimestre d’enguany, s’ha realitzat
un curs de 30 hores de Introducció a Informàtica i a
Internet, amb la participació d’unes 12 persones del
municipi. Aquest curs s’ha realitzat a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament i l’ha impartit en Jordi
Oronich, de l’empresa Formaclick Formació
Informàtica, SL. Donada la bona acollida d’aquest
curs, es preveu realitzar-ne un altre els mesos de
maig-juny.

II JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA TÒFONA
Enguany, s’ha incrementat el nombre de visitants interessats per

degustar els plats cuinats amb “Tòfona de la Baronia de
Rialb”. Les II Jornades gastronòmiques de la Tòfona han tingut
lloc del 15 de novembre de 2010 al 15 de març de 2011.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Desembre –Març 2010
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Estem arribant al final d’un camí que va començar quasi com un joc, creant una mena “fulla
parroquial” amb el que passava al nostre municipi.
Han estat quasi 4 anys, durant els que hem intentat que “El Rialb Avui” us apropés a tots els
habitants les notícies que segons el nostre criteri eren les més rellevants; essent com una
finestra oberta, tant cap a l’interior de la gestió municipal com cap a tot tipus
d’esdeveniments que es succeeixen
al municipi; donant a conèixer els
acords de ple, l’estat de les finances,
així com, les activitats que es porten
a terme al municipi; coneixent en
cada número algú vinculat amb La
Baronia; en definitiva, transformant
“El
Rialb
Avui”
amb
un
“Telenotícies” del que passa a casa
nostra.
Els redactors hem procurat que la
publicació
fos
únicament
informativa, veraç i neutra, que la
seva funció primordial fos informar
sense partidismes i donant a conèixer a tota la nostra població els esdeveniments més
destacats. Si hem arribat a aquesta fi ja estem satisfets i sinó, cal preguntar-se si val la pena
continuar amb aquest projecte, i si la val, millorar-lo.
Gràcies per la vostra paciència i només esperem que “El Rialb Avui” us hagi estat interessant i
útil.
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El passat 9 de març, va tenir lloc a la sala d’actes de
l’Ajuntament una reunió dels comandaments dels mossos
d’esquadra i dels agents rurals sobre coordinació de
tasques en el territori.
ACTUACIÓ A LA PLAÇA DE GUALTER

ACTUACIONS EN CAMINS DEL MUNICIPI
El Consell Comarcal de la Noguera, executarà en breu les actuacions de la xarxa veïnal de camins de zona de muntanya, a la
Baronia de Rialb. Aquestes actuacions són
les següents:
1.Camí de la carretera C-1412b a Palou
2.Camí de connexió amb Moli Nou
3.Camí de Bellfort

Es finalitzen les obres de
l’actuació
de
la
urbanització dels acabats
de la plaça de Gualter.
Aquesta obra amb un
pressupost de 62.015,13€
ha estat executada per
Miquel Gabernet Llorens.
ACCEPTACIÓ AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE PALA LLEVANEUS

L’ICAEN, ha concedit un ajut per un estudi de
viabilitat de plantes de cogeneració de biomassa,
en la línea de subvencions d’estalvi i eficiència
energètica en règim de concurrència competitiva i
en règim reglat en el marc del Pla d’acció de
l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica.
Pressupost estudi viabilitat: 15.040€
ABASTAMENT D’AIGUA A LES MASIES DE PALLEROLS
Finalitza l’execució de la 1ª fase de
l’abastament d’aigua potable a les
Masies de Pallerols (1ª fase). Aquesta
obra va tenir un pressupost
d’adjudicació de 120.184,58€ i va ésser
adjudicada a Empresa Ribalta i Fills, SA

ACTUACIONS DEL PLA D’OBRES EN
CURS
Les següents actuacions del PUOSC
es portaran a terme durant el proper
mes d’abril:
1.

Revestiment del camí de Pomanyons des de
Serrallimpia del nucli de la Torre, del TM de la
Baronia de Rialb
Pressupost execució: 80.428,36€

2.

Revestiment del camí d’accés a les masies
Masanes i la Casanova del nucli de Sant Martí,
en el TM de la Baronia de Rialb (2ª fase-1)
Pressupost d’execució: 29.879,80€

3.

Revestiment dels accesos a Guàrdia del nucli
de Palau de Rialb, TM de la Baronia de Rialb
Pressupost: 18.496,47€

4.

Abastament d’aigua potable a la Masia de Ca
l’Ànima, TM de la Baronia de Rialb
Pressupost: 21.747,15€

5.

Arranjament del camí de l’Oliva des de la carretera C-1412 a “Cal Daniel”, del TM de la Baronia de Rialb
Pressupost: 58.995,27€

S’ha acceptat una subvenció per a l’adquisició d’una pala llevaneus de la Direcció General de Protecció Civil del departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Aquest ajut és
una línea de subvencions adreçades a ens locals per a
l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures
bàsiques de protección civil, segons l’Ordre IRP/335/2010, de
7 de juny. Pressupost total: 4.259,80€

FINALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’ELECTRIFICACIÓ
S’han finalitzat les actuacions d’electrificació que
s’estaven realitzan al nostre municipi.
1. Electrificació de Ca l’Ànima
Pressupost adjudicació: 146.300€
Empresa adjudicatària:
Muntatges Lleida, SA
2. Electrificació de Sant Cristòfol
Pressupost adjudicació:
186.167,55€
Empresa adjudicatària: ISTEM, SL

WEB DE L’AJUNTAMENT AMB IDIOMES
S’ha sol·licitat un ajut al Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida per tal d’adequar l’estructura de la
web www.baroniarialb.cat, als idiomes castellà, francès i
anglès. Actualment, la web només està disponible amb
català.

www.segrerialb.cat

El Consorci Segre Rialb properament comptarà amb
material turístic promocional del territori consorciat, tant
en suport paper com digital. Es pretén donar a conèixer
aquest territori i impulsar el desenvolupament de
l’activitat turística d’interior, en totes les seves vessants.

En aquest número, parlem amb Jordi Romera
Conte, que juntament amb el seu germà Josep Mª,
dirigeixen l’empresa Piscifactoria Molinou, SL, ubicada al
nostre municipi. Segons ens explica en Jordi, l’empresa
familiar, s’inicià cap a l’any 1969 quan el seu pare va
comprar l’antic Molinou, que era un molí de farina i oli, i
també forn de pa i ho va transformar en l’activitat actual,
una explotació d’engreix de truites de riu. L’any 1972, van
ampliar les instal·lacions adquirint uns terrenys a Palou,
aigües avall del riu Rialb.
Rialb Avui: En què consisteix l’activitat?
Jordi Romera: El que fem es engreixar alevins que
comprem d’una mida d’uns 7 o 8 cm fins a una truita
adulta que es comercialitza. Inicialment, realitzàvem tot el
cicle, teníem truites mare de 4 a 5 Kg, que ponien els ous,
aquests s’incubaven, ... , però ja fa uns anys que només
engreixem. L’alimentació de les truites es basa en farina
de peix i cereals.
R. A.: Quines espècies engreixeu?
J. R.: Tenim dues espècies de truita, un 80% de irisada,
que té un creixement més ràpid i una carn apreciada pel
consum i un 20% de la fario o comuna.
R. A.: Quins són els usos de la vostra truita?
J. R.: La truita comuna s’empra bàsicament per a fer
repoblacions de rius o d’àrees privades de pesca, i la truita
irisada, en un 50% també per repoblacions i la resta
s’encaixa sencera o neta en caixes d’uns 5 Kg amb gel i la
venem a majoristes o mercats centrals per al consum.
R. A.: Quin és el vostre mercat?
J. R.: Bàsicament Catalunya, tant per repoblacions com
per consum, tot i que per a consum també servim a
Andorra.
R. A.: Quin volum de producció teniu?
J. R.: Depèn una mica de l’any, aproximadament produïm
entre 160 i 220 tones.
R. A.: Hi ha altres instal·lacions a Catalunya com la
vostra?
J. R.: No gaires, cada vegada n’hi ha menys, actualment,
de piscifactories grans com la nostra, només n’hi ha dues
més, una a Alfarràs i l’altra a Oliana, a part, n’hi ha dues
propietat de la Generalitat de Catalunya al Pont de Suert i
a Bagà. La resta d’instal·lacions són molt més petites.

R. A.: Sembla doncs, que és una activitat amb pocs
riscos?
J. R.: No, com tot té alts i baixos. Si és un any de sequera
la nostra producció és molt més baixa, perquè les truites
necessiten molt oxigen i la renovació de l’aigua del riu no
és suficient. També recordo l’any 1982, amb la riuada, que
vam viure una situació molt crítica amb la desfeta de part
de les instal·lacions, a més de la pèrdua de totes les
truites.
Actualment, com en casi tots els sectors, ens afecta la
situació econòmica, els costos pugen, sobretot el gasoil i
també més requeriments en l’etiquetatge i envasat, també
per les repoblacions depenem de la Generalitat que ajusta
pressupostos, però tot i així anem tirant.
R. A.: Des d’aquí, agrair-vos la vostra col·laboració i
encoratjar-vos a seguir endavant amb la vostra empresa.

17 d’abril
Aplec de Sant Marc, a Pallerols
29 d’abril
Aplec a la Serra. Sant Pere Màrtir
8 de maig
Roser de la Baronia de Rialb.
Palau
5 de juny
Festa Major de Politg
Roser de la Cirera, a Gualter

