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“Como decíamos ayer ” frase dita per Fray Luís de León als seus
alumnes després d’haver estat 15 anys a la presó, El Rialb Avui, la
revista informativa del nostre Ajuntament torna per informar de les
coses que passen a casa nostra, a la Baronia.
Què ha passat - us preguntareu- per aquest any d’absència de la
revista. L’Imma Font, regidora i una de les redactores, va tenir la
genial idea de quedar-se embarassada (que ja tocava), i amb
l’embaràs i l’adaptació a la nova vida ha passat un any!
Durant aquest any, marcat principalment per la crisi econòmica, la
vida al nostre municipi ha seguit fent el seu curs. Destacaríem que
malgrat això, es va organitzar per primera vegada una xocolatada
solidaria a favor de La Marató de TV3, amb molta participació i en la
que es van recollir 560 €. Gràcies a tots els que ho vau fer possible.
Enguany, els nostres joves tornaran a participar al programa JoVa
(Joves i Valors), ja què l’any passat va tenir molt bona acollida i van
ser premiats amb una sortida a Port Aventura amb els altres joves
de la comarca.
Ja per tancar aquesta Editorial, us convidem a participar a la 20a
Trobada al Monestir de Santa Maria de Gualter, que tindrà lloc el
proper 20 de juliol. Aquesta edició tindrà com a fet destacable la
inauguració de les obres de rehabilitació del Monestir dins el
programa Romànic Obert de la Fundació Obra Social de La Caixa,
que ha sufragat el total del cost d’aquesta intervenció.

Moviments Demogràfics:

L’Agenda

Del juliol de 2012 al juliol de 2013:
Naixements:

Maria Saiz Font

Defuncions:

Benito Reig Selva
Lourdes Martínez Martínez

20 de Juliol - XXa Trobada Cultural al Monestir de
Santa Maria de Gualter
15 d’agost - Festa Major de Palau
25 d’agost - Festa Major de Bellfort

Habitants a 30 de juny
de 2013:

251

21 setembre - Festa Major Vilaplana
6 d’octubre - Festa Major del Puig
24 de novembre - Festa de la Rosa de Pallerols

IV MOSTRA GASTRONÒMICA DE LA
“TÒFONA NEGRA”

Xocolatada i Bingo Solidari per La Marató de
TV3 organitzat pel Patronat d’Amics del Monestir i la
Regidoria de Joventut. Aportació dels veïns 560€.

Des del passat
mes de novembre
fins a finals del
mes de març, dins
la temporada de la
tòfona es van fer
diferents activitats
relacionades amb
el cultiu, comercialització i consum de la tòfona.
Iniciant amb una jornada tècnica i amb visites als
camps de cultiu durant tota la temporada. Aquesta
mostra incloïa també la proposta culinària dels dos
restaurants del municipi amb la Tòfona de la Baronia
de Rialb com a element culinari principal de la
temporada. A més, enguany com a proposta
d’ecoturisme s’ha ofert la possibilitat de comprar
tòfona negra fresca tot visitant els camps de cultiu
del municipi (Masia Massanés i Masia Perdigués).

RANXO 2013
El passat 12 de
febrer, dimarts de
Carnaval, com cada
any va tenir lloc a
Gualter
el
tradicional
ranxo
amb
una
assistència al dinar
d’uns 200 comensals.

TALLER DE SABÓ DELS JOVES DEL MUNICIPI
Durant
l’any
passat, dins un
projecte
de
conscienciació pel
reciclatge els joves
van guardar l’oli de
cuina
usat.
El
passat dia 26 de
març, durant les
vacances de Setmana Santa, a la plaça de Gualter
es va realitzar el taller per a la fabricació de sabó
artesà en peça i líquid per a la rentadora. En acabar
es va fer una xocolatada per tots els assistents,
gentilesa de l’Oficina Jove de la comarca.

VISITA ALUMNES CEIP DE PONTS
El dia 25 d’abril, van
venir a visitar el poble de
Gualter els nens i nenes
de 3r i 4t de primària de
l’escola de Ponts, entre
ells, tres alumnes de
Gualter, que van explicar
als
companys
els
principals monuments i
les festes del poble.

Aplecs i festes d’aquesta primavera…
El primer aplec de la
temporada va ser el de
Sant Marc de Pallerols el
dia 21 d’abril, seguit per
la Festa Major de Politg
el dia 12 de maig, l’aplec
de Santa Maria de Palau
el dia 26 de maig i
finalment tancant les
festes de la primavera el
Roser de la Cirera de
Gualter el dia 2 de juny,
a totes elles enguany el
temps va deixar fer una
bona festa amb bona
assistència de veïns i
amics.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Recordeu que per la recollida de voluminosos cal
trucar a l’ajuntament 973 460 234 per donar la
informació dels objectes i del punt de recollida. La
recollida és un cop al mes. Les properes són: el 7
d’agost i 4 de setembre.

Aquí teniu unes imatges d’algunes de les activitats realitzades durant l’estiu 2012 pels joves del
nostre municipi dins del programa JoVa 2012 (Joves i Valors). Aquest programa consisteix en la
realització d’un voluntariat d’unes 40 hores en diferents tasques al municipi, a fi de despertar l’interès
i l’estima al poble. En el nostre cas, els joves van realitzar
diferents tasques amb els amics del Patronat del Monestir,
algunes feines d’arxiu i d’ensobrar, visites a activitats
econòmiques del municipi, entre altres.
Enguany, tornem a tenir programa JoVa al municipi amb 8 joves inscrits.
Recordem que hi poden participar tots els joves de 12 a 18 anys. Informeu-vos
a l’Ajuntament.
Els nostres joves, juntament amb els participants del programa JoVa dels
altres municipis de la comarca van anar el passat mes d’agost a Port Aventura
com a finalització del programa Joves i Valors 2012. La sortida va ser
organitzada per l’Oficina Jove de La Noguera.

COMARKALADA 2012 A PONTS
El dia 6 d’octubre
va tenir lloc a
Ponts la popular
Comarkalada,
trobada de joves
de la comarca que
cada any té lloc en
un poble diferent.
En
aquesta
darrera
edició,
igual que en les darreres tres edicions, els nostres
joves van fer un estand a la Fira Jove, basat en “Mites,
manies i llegendes del meu poble” .

CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
A partir del 17 de juny de 2013, el Cos d’Agents Rurals
ha iniciat una campanya per comprovar la identificació
dels animals de companyia en tot el territori de
Catalunya, i comprovaran si els gossos que es troben a
la via pública o al medi natural estan correctament
identificats amb microxip.
Des de l’Ajuntament,
emplacem
als
posseïdors i propietaris
d’animals de companyia
(gossos, gats i fures),
que procediu a la seva
inscripció obligatòria al cens municipal i al Registre
general d’animals de companyia, i donar compliment al
que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

FACTURES ELECTRÒNIQUES
A partir d’enguany, des de
l’Ajuntament
s’ofereix
la
possibilitat de rebre per correu
electrònic les factures dels serveis
municipals. Aquest canvi suposa un estalvi en la
gestió de temps i de diners.
Si esteu interessats a rebre la correspondència en
correu electrònic, només cal que ho feu saber a
l’Ajuntament. Trucant per telèfon o al correu
electrònic ajuntament@baroniarialb.cat

Nou servei d’habitatge a la Comarca
El Consell Comarcal posa a disposició de tots
els municipis una tècnica per assessorar a
llogaters i propietaris sobre contractes,
assegurances, condicions de lloguer, etc. També hi ha borsa
comarcal d’habitatges de lloguer. Informa’t a l’Ajuntament

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012
Es va aprovar definitivament en data 14 de desembre
de 2012. Es un pressupost equilibrat de despeses i
ingressos per 624.816,00€, que suposarà una reducció
de la despesa respecte el pressupost 2012 del 5,2%.

OBRA PUOSC 2012
El passat mes de novembre de 2012, es va realitzar
a Politg dins les obres del PUOSC 2012, l’obra de la
Urbanització del carrer de les casetes de Politg, amb
un pressupost total de 17.452,70€.

L’Entrevista
Hem parlat amb la Judith
Inglavaga Pedrós, de Cal Marsol
de Politg, té 22 anys i estudia
l’últim any del Grau d’Història a
la Universitat de Milà. Parla
català, castellà i anglès, i ara
està aprenent l’italià.
RIALB AVUI.- On vius i què
estudies?
JUDITH.- Estic vivint a Milà la
capital de la Llombardia, Itàlia.
Estic cursant aquí el meu últim any de carrera a la universitat estatal
de Milà, vaig arribar a principis de febrer i m’hi estaré fins el juliol
d’aquest any.
RA.- Per què vas escollir aquest destí?
J.I.- Decidir on acabar la carrera després de 3 anys vivint a
Barcelona, no era fàcil, tenia molt clar que volia marxar a conèixer
un nou país, però els dubtes eren molts. Els primers pensaments
eren destins de parla anglesa, però l’italià i la cultura mediterrània
sempre m’han agradat i estudiant història, Itàlia tenia molts punts.
Havia viatjat per diverses ciutats italianes, però les assignatures que
m’oferien a la universitat de Milà eren les que més m’agradaven. La
meva visita a Milà, com a molts turistes, no m’havia acabat
d’agradar, és una ciutat que o t’enamora o detestes, i a mi m’havia
deixat indiferent. Donar-li una nova oportunitat? Després de pensarho, em vaig adonar que anar-me’n a la segona ciutat més gran
d’Itàlia, i plena de contrastos era una bona idea.
RA- Quines expectatives tenies de l’estada a fora? Quines
s'han superat i quines no?
J.I.- Abans de marxar de casa els teus pensaments respecte que et
trobaràs són tants, sincerament jo marxava plena de prejudicis,
sobre la ciutat, la universitat i la residencia on em tocaria viure però
volia aprendre una nova cultura, una nova llengua, una nova forma
de viure, i estava disposada a aconseguir-ho. Pretenia obrir nous
horitzons, com amb moltes coses en aquesta vida, la realitat
sempre supera la ficció, i les meves expectatives s’han quedat molt
petites al voltant de les experiències viscudes. No és només el fet
que cada dia et passa quelcom nou i coneixes gent nova, sinó com
canvies tu com a persona davant les noves dificultats lluny de casa,
a més, en el meu cas, he pogut viatjar a altres parts d’Itàlia i per
Europa, la qual cosa encara la fa més enriquidora.
RA- Recomanaries l'experiència?
J.I.- Si! Quan la gent em parlava del programa Eramus només feia
que dir-me que era una experiència única, que no l’oblidaria mai, jo
vaig arribar a Itàlia sola i només feia que dir-me a mi mateixa que
volia tornar. És difícil arribar a un nou país sense conèixer ningú i
lluny de casa, on encara que diguin que es molt semblant al teu, té
les seves peculiaritats. Però és només l’inici i sense pensar-m’ho
tornaria agafar les maletes per començar de nou aquest viatge.
Realment és una forma brillant de conèixer una nova cultura,
d’empapar-se dels costums propis italians (no només de la pasta i la
pizza!). Coneixes gent de tot el món, que no només t’ensenyen les
seves peculiaritats culturals sinó que et també et fan créixer com a
persona. Considero que aquestes oportunitats i són ben poc i
aprendre en una altra universitat, amb gent molt diferent a tu i de
diverses parts de món no es pot fer cada dia, així que encara que el
primer pas sigui el que faci més por, que millor que començar a
caminar pas a pas.

També hem parlat amb la
Cristina Marsol, de 27
anys, de la Casa
Gumbaus. Va estudiar
Administració i Direcció
d’Empreses (ADE), a la
Universitat de Barcelona.
Parla català, el castellà i
l’anglès i ara alguna que
altra paraula en holandès!
RIALB AVUI.- On vius i què estudies?
CRISTINA.- Actualment estic vivint a Groningen, al nord d’Holanda.
Aquí estudio anglès, de moment, ja que la millor manera d’aprendre
un idioma és anar a viure en un lloc on es parli. Vaig arribar a
mitjans de setembre del 2012 i de moment no tinc data establerta
de tornada. Vaig venir sense cap pla definit i segueixo així. El dia a
dia et va presentant oportunitats i camins diferents a explorar, així
que continuo amb la mateixa filosofia de no fer-me expectatives.
RA.- Per què vas escollir aquest destí?
C.M.- La veritat és que feia temps que em rondava pel cap marxar a
estudiar fora, però no tenia cap destí escollit. Em va sorgir
l’oportunitat de venir a Holanda, quan uns amics de la família,
holandesos, em van oferir casa i convidar a provar l’experiència.
Quan vols marxar a un lloc desconegut per tu sempre tens certs
temors, o almenys jo els tenia, i ells em van ajudar moltíssim, i ho
segueixen fent, ja que fan la meva estada aquí més fàcil. Han estat
un gran suport per a mi. Vaig estar vivint amb ells tres mesos i
desprès, al veure que l’experiència m’agradava, vaig buscar per
compartir pis. Ara estic vivint amb tres persones holandeses.
RA- Quines expectatives tenies de l’estada a fora? Quines
s'han superat i quines no?
C.M.- Bé, la meva principal expectativa era millorar el meu anglès i
perdre la por a una llengua que per nosaltres és tan llunyana, però
cada vegada més necessària. També esperava adaptar-me al país,
a la cultura, al clima i a l’idioma, que a part de parlar anglès com a
segona llengua, l’holandès és la primera llengua. I, sobretot, volia
un canvi en la meva vida i poder descobrir els meus límits. Fins ara,
crec que l’únic aspecte que no he aconseguit és aprendre
l’holandès. He de dir que vaig fer un curs i que a poc a poc vaig
aprenent algunes paraules o frases, però encara no puc mantenir
una conversa sencera. Per la resta, personalment estic contenta,
perquè, tot i que no ha estat fàcil, crec que ho estic assolint i m’estic
adonant que puc amb situacions i experiències que abans creia
difícils per mi.
RA- Recomanaries l'experiència?
C.M.- Sense dubtar ni un sol instant, SÍ!! ho aconsello a tothom! Tot
i que he de dir que no és tan senzill; que a vegades m’he sentit
sola; que he trobat, i trobo a faltar, sobretot a la meva família (a la
que tinc moltíssimes ganes de veure), als meus amics, a la meva
vida..... Però llavors és quan has de fer petits passos, que per tu en
aquests moments són gegants, i ets sents senzillament bé, capaç,
amb ganes d’avançar. Crec que el fet de viure una temporada en un
país diferent t’ajuda en molts aspectes. Coneixes a molta gent de
diversos llocs, amb diferents cultures i això fa que la teva ment
s’obri i que aconsegueixis una visió més amplia de la vida. I des
d’aquí, m’agradaria animar als joves, i no tant joves, que vulguin
viure una experiència a l’estranger, però que potser per por a lo
desconegut no ho fan, que és llencin!! Crec, sincerament, que cada
persona pot aconseguir el que desitja, si ho desitja de veritat!!
Moltes gràcies a les dues per aquesta entrevista.

