ajuntament@baroniarialb.cat

El Rialb Avui, en la seva catorzena edició, arriba amb les ganes
renovades per transmetre i informar de l’acció de govern i del
dia a dia del nostre municipi, seguint la mateixa línia de la
legislatura anterior. I començarem explicant l’estructura i
formació del nou Ajuntament.
El passat dia 11 de juny, com a la resta de municipis de
Catalunya es va constituir el nou Ajuntament segons els
resultats de les eleccions municipals.
Els set regidors que conformen el nostre Ajuntament, en
aquesta ocasió 5 regidors són de Convergència i Unió i els 2
restants del grup Independents per Baronia – Acord Municipal.
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Associació per la Gestió Forestal
Antonio Reig
de la Baronia de Rialb
Consorci Segre-Rialb
Pere Prat
Consorci del Montsec
Pere Prat
Associació de Municipis afectats
Pere Prat
per l’Embassament de Rialb
Associació d’ENS Locals de Muntanya
Pere Prat
del Pirineu “AMPI”
En quart lloc, es crea la Junta de Govern Local, formada per
l’Alcalde Sr. Pere Prat, i els regidors Sr. Antonio Reig i Sra.
Imma Font.
Es nomena el Sr. Joan Marsol, tresorer de la corporació i es
nomenen tinents d’alcalde el Sr. Antonio Reig i Sra. Imma
Font.
I finalment, s’acorda el règim d’indemnitzacions dels càrrecs
electes amb una reducció del 25% pel que fa a les hores de
dedicació i l’assistència als plens, quedant el primer concepte a
12€/hora i el ple a 75€ cadascun. El grup municipal de CiU,
donades les circumstàncies actuals va renunciar al cobrament
dels plens ja que aquest import el sufraga directament
l’Ajuntament. Els regidors de IB-AM preguntats a tal efecte no hi
van renunciar, per la qual cosa, continuaran percebent els 75 €
per ple.

CENS ACTUAL: 259 Habitants
Baixes per defunció : 1 (Josep Llorens Inglavaga)
Durant el mateix ple, a fi de nomenar l’alcalde, el grup de CiU
va proposar el Sr. Pere Prat i Torra i el grup IB-AM no va
presentar candidatura. Així doncs, va prendre possessió com
alcalde el Sr. Pere Prat i Torra amb 5 vots a favor i 2
abstencions.
El dia 7 de juliol, es va realitzar el ple d’organització en el que
s’establiren el òrgans de govern.
En primer lloc, es va aprovar el règim de sessions del ple que
tindran lloc cada tres mesos.
En segon lloc, es crea la Comissió Especial de Comptes, que la
formaran l’alcalde Sr. Pere Prat i com a vocals, tots els regidors
de la Corporació: Sr. Antonio Reig, Sra. Imma Font, Sr. Joan
Marsol, Sr. José Manuel Albalad, Sr. Josep Subarroca i Sra.
Concepció Montolio.
En tercer lloc, es van nomenar els representants de la
corporació municipal en altres organismes on ha d’estar
representat l’Ajuntament.
ORGANISMES
Associació de Defensa Forestal
MIG SEGRE. ADF Mig Segre
Comunitat de Regants de
la Baronia de Rialb
Comunitat de Regants de
l’Horta de Gualter

REGIDOR
Imma Font
Antonio Reig
Imma Font

Altes per canvi de residència : 7
Baixes per canvi de residència : 7
Alta per naixement : 2
Anna Solé Jounou, Eloi Solé Torra

L’Agenda
Dimecres, 5 d’OCTUBRE:
Comença el Curs d’Informàtica a l’Ajuntament.
Dissabte, 19 de NOVEMBRE:
Festa de la Trobada de la Rosa, a Pallerols Processó i Missa
a les 12:30. Tarda, Rosari a les 16:00 h.
Diumenge, 27 de NOVEMBRE :
Sant Serni Missa a Sant Serni de Bellfort
3a Edició de les JORNADES GASTRONÒMIQUES: Novembre
"CUINA DE LA TÒFONA” a partir del 15 de Novembre i fins al
15 de març.

EL NOSTRE ALCALDE, PRESIDENT
DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
El nostre alcalde, Pere Prat, va ser nomenat
President del Consell Comarcal de La Noguera en el
ple que l’ens comarcal va celebrar el dissabte dia 9 de
juliol a Balaguer.
Amb aquest nomenament,
l’alcalde substituirà a en
Vicent Font d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
que ha exercit de president
durant els últims quatre
anys. Li desitgem molta
sort en les seves noves
responsabilitats.

ACTIVITAT RELACIONADA AMB
EL CONSORCI SEGRE-RIALB
L’1 de setembre va entrar com a president del Consorci Segre
Rialb, Miquel Sala i Muntada (alcalde d’Oliana), i com a
vicepresident el Sr. Antoni Capellades i Perera.
El passat 25 de juliol es va constituir l’ Associació “ Estació
Nàutica d’Interior Segre Rialb”, que pretén liderar un projecte
de desenvolupament turístic d’aquest territori juntament amb
el Consorci Segre Rialb.
Una de les accions, pel que fa a promoció que ha dut a terme el
Consorci, és l’elaboració material informatiu, sota el nom de “8
raons per gaudir Segre Rialb” que permet conèixer el patrimoni
natural i cultural de la demarcació de Segre Rialb.
El passat dia 5 de setembre, tingué lloc una sessió de treball
adreçada al claustre de professors de l’Escola de Ponts.
Es presentà l’Entitat al professorat en una vessant global i
alhora pedagògica, per tal de plasmar i difondre també des de
l’escola, el gran llegat patrimonial d’aquest territori [Baronia de
Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana] als alumnes i
també a les famílies.

CONVOCATÒRIA PER A LA VENTA DE L’ALBERG DE
LA TORRA
Durant el període del 17
de setembre al 11
d’octubre del 2011, està
en exposició pública la
licitació per la alienació
de l’Alberg de la Torra,
mitjançant procediment
obert,
a
la
oferta
econòmica més avantatjosa, amb un únic criteri
d’adjudicació, el preu més alt. El preu de venta és de
394.977,98€. I la documentació per la venta de l’alberg es
troba a la pàgina web de l’ajuntament. Aquesta venda
forma part del pla de sanejament, que cal tirar endavant
per ajustar les finances de l’Ajuntament a les exigències de
deute de la Generalitat.

Els dies 24 i 25 de setembre, tingueren lloc
les JEP a la Baronia de Rialb, amb un
itinerari guiat per l’arquitectura medieval
més representativa de l’època: monestir de
Santa Maria de Gualter, Santa Maria de
Palau, Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre
i el seu retaule. Hi participaren unes 20 de
persones.

CURS D’INFORMÀTICA A L’AJUNTAMENT
El dimecres dia 5 d’octubre, va començar un nou curs
d’introducció a la Informàtica i a Internet. Aquest curs es
realitzarà durant els mesos d’octubre i novembre.

XVIII TROBADA AL MONESTIR DE GUALTER

Com cada any el passat dissabte 23 de juliol es va celebrar XVIII
Trobada al Monestir de Santa Maria de Gualter. La festa
s’iniciava amb una visita guiada gratuïta per les dependències
del monestir, cap a la tarda, la celebració de la Santa Missa
cantada per la coral “Avui” d’Agramunt i cap al vespre concert i
cantada d’havaneres a càrrec de la “Barca de Mitjana” de
Premià de Mar; durant el dia es podien visitar diverses
exposicions de pintura i altres. La Trobada al monestir fou tot
un èxit amb gran afluència de públic.

II CICLE DE CONCERTS I SOPARS A LA FRESCA
Enguany s’han realitzat dos concerts dins d’aquest cicle,
organitzat per l’Oficina de Turisme i coordinat per Benjamí
Audet.
El passat 20 d’Agost es
va celebrar el primer
concert al Monestir de
Sta. Maria de Gualter
amb
l’assistència
d’unes 170 persones,
l’actuació va ser a
càrrec del grup LES
VIOLILES el qual ens va
oferir música celta,
catalana, temes propis i una pinzellada del Piemont.
El segon concert, va
tenir lloc, el passat 18
de setembre a Santa
Maria de Palau amb la
participació d’unes 60
persones. L’actuació va
ser a càrrec del Quartet
Teixidor,
que
va
interpretar
obres
musicals de: W.A Mozart, G.PH Telemann..., Tangos de Gardel i
A. Piazzolla i Albéniz. Ambdós concerts van estar seguits per un
“sopar tertúlia” amb la col·laboració dels establiments
Restaurant Rialb , Restaurant Masia Massanés i Masia
Perdigués.

ESTIU DE FESTES MAJORS A BARONIA
El primer diumenge de juny , vam tenir dues festes a Baronia: el
Roser de la Cirera a Gualter i la Festa Major de Politg, ambdós
actes van tenir força públic. El Roser es va iniciar amb una
Missa a l’església de Sta. Maria de Gualter i a la tarda va tenir
lloc el ball amb en Joan Vilandeny.
A Politg, va tenir
lloc la Missa al
migdia a la capella
de Sant Josep i el
ball de tarda a
càrrec del trio NEW
YORK.
El
dilluns
15
d’agost,
es
va
celebrar la Festa
major de Palau. La festa va estar iniciada per una Missa i
processó a l’església de Santa Maria de Palau, tot seguit i va
haver ball de tarda amb l’acordionista M. Alba.
El diumenge 28 d’ agost es va celebrar la festa major de Bellfort
amb un gran èxit de públic en tots els actes.
El dissabte 17 de setembre es va celebrar la festa major de
Vilaplana, els quals van assistir gran part de la gent del municipi
on van poder gaudir d’una estona de diversió.
I per tancar les festes majors del municipi, el passat diumenge
dia 2 d’octubre al Puig.
El dissabte 28 de maig va
tenir lloc al Monestir de
Gualter, la 29a Trobada
dels Amics de l'Ofici de
Viure,
programa
de
Catalunya Ràdio. Aquesta
trobada va consistir en
diferents
tallers
i
conferències a càrrec de
Àngels Campà.

DIADA A BARONIA
El passat 11 de
setembre,
una
trentena de veïns de
Baronia, van penjar la
senyera al Pla de
l’Ermita a Cerdanyès.
Cada any porten la
senyera en un indret
diferent del municipi.

FINALITZACIÓ DELS CAMINS DEL CC DE LA NOGUERA

El passat mes d’agost es va signar un conveni entre l’Associació
Forestal de la Baronia de Rialb i el Centre Tecnològic de la
Propietat Forestal per fer una actuació de “Prevenció de grans
incendis forestals”.

El passat mes de setembre, es van acabar les actuacions
en camins del municipi que ha portat a terme el Consell
Comarcal de la Noguera.
- Camí de la carretera
C-1412b a Palou
- Camí de connexió amb
Moli Nou
- Camí de Bellfort

Estimats veïns i veïnes:

Alguns de vosaltres heu rebut una carta, en la que se us assigna un
altre metge de família, i la veritat és que les explicacions han estat més
aviat escasses, així que des d’aquestes línies intentaré fer-vos cinc
cèntims del motiu del canvi.
Fa uns mesos, que es va jubilar el Dr. Chaer (metge de Sanaüja) i que en aquest entramat
de la crisi (això és el que ens diuen) resulta que la plaça del metge de Sanaüja es va amortitzar,
es a dir, no se li va assignar pressupost (diners) i com que no hi havia diners no hi ha plaça de
metge a Sanaüja. Per les “retallades” pressupostàries (frase de moda els darrers dies, que
senzillament vol dir que no hi ha diners, això ens continuen dient) , al ABS de Ponts “sobraven” un
metge (en aquest cas el jubilat Dr. Chaer) i una infermera (la Laura Marimón, infermera de
Pediatria que ja ha marxat), així que la resta de personal, inclosa la pediatra (que ara ha de visitar
als pacients fins als 18 anys), tenim que assumir la feina que estaven realitzant fins aquell
moment aquests dos professionals. Com que

segons l’article 41 i el 43 de la Constitució

Espanyola, tota persona que viu a Espanya té dret a assistència sanitària, i com que els
sanaügencs/sanaügenques són espanyols (de moment), és obvi que tenen aquest dret.
A mi m’ha tocat atendre els pacients de Sanaüja i a l’infermera de Sanaüja els pacients
pediàtrics entre altres tasques. Al incloure als sanaügencs i sanaügenques al meu “cupo” (essent
“cupo”, els pacients que són atesos per un metge concret), tenia massa pacients en relació a la
resta de professionals, per la qual cosa han hagut de distribuir uns quants dels meus pacients
entre els “cupos” de la resta de professionals metges del CAP de Ponts. Aquesta distribució s’ha
realitzat a partir de les persones que es van incorporar més tard al “cupo” dels meus pacients i
s’han anat escollint de forma ascendent fins a igualar més o menys el nombre de pacients que
tenim al nostre càrrec cada metge (aquest nombre de pacients

es coneix com a càrrega

assistencial). Aquest és el motiu pel qual en algunes famílies que tenen membres amb números
d’història molt diferents, han estat separades.
Resumint, ara jo seré el metge (oficial) de Sanaüja i d’alguns de vosaltres, als que us hagin
traslladat a un altre professional, que sapigueu que guardaré un bon record i que si em necessiteu
en alguna ocasió, sempre estaré a la vostra disposició. Atentament,
Dr. José Manuel Albalad Samper.

