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Pla Especial Catàleg de Masies del
municipi de la Baronia de Rialb
El passat 20 de desembre de 2013, va tenir lloc la presentació de la proposta Pla Especial del Catàleg de
Masies de la mà de l’arquitecte municipal Albert Pascual i de l’Alcalde Pere Prat. Enguany, ja s’han iniciat
els primers treballs per tal de que totes les masies i
cases en sòl no urbanitzable hi estiguin incloses.

JORNADA TÈCNICA INCENDIS FORESTALS
El passat 7 de novembre de 2013 es va realitzar a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament, la Jornada Técnica: ACTUACIONS SILVÍCOLES PER A LA PREVENCIÓ DE
GRANS INCENDIS FORESTALS: NOUS CRITERIS,
organitzada conjuntament pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Ajuntament. Es va realitzar una
visita també a finques del municipi on s’havien realitzat
aquestes actuacions.

XARXES SOCIALS I JOVES

PRESSUPOST MUNICIPAL 2014
El pressupost municipal 2014 va ser aprovat definitivament en data 27 de novembre de 2013. Es
tracta d’un pressupost equilibrat de despeses i ingressos per import de 595.916,00€, que suposa
una reducció de la despesa respecte el pressupost del 2013 del 4,6%.

El passat dissabte 22 de febrer a la Sala d’Actes de l’Ajuntament es realitzà una xerrada
sobre “Xarxes socials. Usos responsables” a càrrec d’un tècnic
de la Fundació Verge Blanca
amb la participació de joves i pares.

JORNADA TIC TURISME
El dia 21 de gener va tenir lloc una jornada formativa sobre
màrqueting digital turístic, impartida per la Sra. Núria Gil, consultora d'Idigital (Direcció General de Telecomunicacions i Societat i la Informació de la Generalitat de Catalunya), que va
donar a conèixer les tendències i solucions TIC aplicades en
l'àmbit turístic amb l'objectiu de millorar les competències digitals i la competitivitat de professionals i empreses del sector
turístic. L'activitat, inclosa dins del Pla Mancomunat de Joventut, format pels ajuntaments de la Baronia de Rialb, Cabanabona, Oliola i Tiurana, forma part del projecte “Reactivem el territori”, un projecte continuista emmarcat dins de la línia
d'actuació de formació, treball i desenvolupament rural, iniciat l'any 2012 amb el suport del Consell Comarcal de la
Noguera, l'Oficina Jove de la Noguera i la Direcció General de Joventut. Amb una durada de gairebé 5 hores, va
comptar amb l'assistència de 40 persones, la majoria empresaris i emprenedors de la comarca.

PROGRAMA JOVA 2013

a Camarasa

COMARKALADA 2013

L’estiu passat 8 joves del nostre municipi van participar al programa JOVA. Entre les tasques que van
fer hi ha la restauració dels pupitres de l’escola de
Palau i ajudar en els preparatius de la 20ª Trobada
la Monestir de Gualter. Com a sortida per conèixer al
municipi es va anar a veure el retaule de Sant Iscle i
Santa Victòria a Polig (foto) i la visita al poble de
Vilaplana.
Enguany, també es va cloure el programa amb una
sortida a Port Aventura amb els altres joves de la
comarca que van participar al programa.

Va MOSTRA GASTRONÒMICA
DE LA CUINA DE LA TÒFONA
Del 15 de desembre de
2013 al 31 de març de 2014,
restaurants situats a la Noguera alta i al baix Alt Urgell,
entre ells el restaurant Rialb i la Masia Massanés,
ens proposen una oferta culinària amb "Tòfona de
la Baronia de Rialb" (tòfona negra). També com a
punt per a la compra hi ha la masia Perdigués.

Un any més, el nostre municipi s’ha mobilitzat per la Marató de TV3 enguany per recollir fons per les malal es neurodegenera ves. L’ac vitat va
ser organitzada pel Patronat del Mones r de Santa Maria de Gualter amb
el suport de l’Ajuntament. Gràcies a tots els que hi van par cipar. Es van
recollir 515€!!!

Anunci de convocatòria concurs arrendament 4 immobles municipals per habitatges d’ús turístic
En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm 32 del dilluns, 17 de febrer de 2014 va sortir publicat el present anunci de convocatòria, per a més informació no dubteu en contactar amb l’Ajuntament o consultar a www.baroniarialb.cat
Objecte del Contracte:
Arrendament dels 4 habitatges d’ús turístic propietat de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb: Antiga Escola de Pallerols, Antiga Escola de
Palau de Rialb, Antiga Escola del Puig i Antic Ajuntament de La Torra de Rialb. La durada del contracte d’arrendament es fixa en 3 anys i 3
mesos (de l’ 1/07/2014 al 30/09/2017).
Tramitació: Ordinària i Procediment: Concurs obert
Criteris d’adjudicació:
Criteris quantificables automàticament:
- Import ofertat (Preu). (de 0 a 60 punts),.
Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor:
- Projecte d’explotació de l’immoble. (de 0 fins a 10 punts).
- Compromís en millores en els béns i pla de manteniment. (de 0 fins a 10 punts).
- Compromís de realitzar activitats de promoció. (de 0 fins a 10 punts).
- Altres millores de l’oferta. (de 0 fins a 10 punts).
Import de l’arrendament: Import net: 39.000,00 euros. (IVA: 8.190,00 euros). Import total: 47.190,00 euros.
Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, acreditades segons els barems detallats a la clàusula setena del plec
de clàusules.
b) Garantia/Aval per import de 6.000€.
Presentació d’ofertes:
Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació del present anunci.
Lloc de presentació: Ajuntament de la Baronia de Rialb
Obertura d’ofertes: Tindrà lloc el primer dimecres hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 13 hores, a
la seu de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb.

20a TROBADA AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
La darrera edició de la Trobada al Mones r, es va conver r en un aniversari
molt especial per una banda per la bona assistència de públic en tots els actes,
la qualitat de les actuacions i exposicions organitzades i la inauguració de les
actuacions realitzades en el marc del Romànic Obert de la Fundació LA CAIXA.
Aquestes actuacions van consis r en la re-construcció de la coberta de la nau
sud i la millora de la pavimentació de la nau central i dels laterals.
L’acte va ser presidit per la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega juntament amb l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric Vives. L’acte
va comptar també amb la par cipació del Delegat del Govern a Lleida, Ramón
Farré, del director general d’Afers Religiosos. Enric Vendrell, entre altres autoritats de la comarca.
La vicepresidenta va celebrar la col·laboració de totes les ins tucions, i sobretot en tats i persones que fan possible any rera any aquesta trobada i en
aquesta ocasió la restauració realitzada.
Els actes van començar amb la celebració de la missa a càrrec de l’Arquebisbe
d’Urgell, monsenyor JOAN-ENRIC VIVES I SICÍLIA i cantada per la CORAL RENAIXENÇA. Va seguir un concert de la mateixa coral i un concert a càrrec de l’orquestra ANDREVÍ del Conservatori de Música de Cervera.
Després, va tenir lloc un breu recital de poesia per la Glòria Judal per tal de tenir present l'Any Espriu i ﬁnalment va tancar els actes la tradicional cantada
d’havaneres, a càrrec del grup: ELS PESCADORS DE L'ESCALA.

CENS DE POBLACIÓ a 31 de gener:
Baixes: 17
Altes canvi residencia: 2
Naixements: 1 Èlia Puigpinós Lahoz
Defuncions: 1 Joana Buchaca Solé
Total: 236 persones

RECORDATORI SEPA:
Per tal de donar compliment al
Reglament Europeu UE 260/2012
en relació al procediment instrumentat de pagaments i poder
con nuar amb la situació habitual de pagaments domiciliats cal
que retornin el document que
s’ha facilitat els darrers dies complimentat amb les dades de la
domiciliació incloent el número
de compte - IBAN.
Per qualsevol dubte, poden adreçar-se a les oﬁcines municipals i
al telèfon 973460234.

AGENDA 2014
4 de març - Ranxo de Gualter
27 d’abril - Trobada a Sant Marc de Pallerols
29 d’abril - Sant Pere Màr r a La Serra
25 de maig - Roser de La Baronia de Rialb a Palau
1 de juny - Festa major de Politg
8 de juny - Roser de la Cirera a Gualter (ATENCIÓ CANVI DE DATA)
19 de juliol - Trobada cultural al Mones r de Santa Maria de Gualter

L’Entrevista
En aquesta edició, l’ENRIQUETA CARDEÑES de la
Serreta (Palau), ens rep en motiu de la seva recent
jubilació. Ha estat dedicada els últims 11 anys de la
seva vida laboral a tenir cura dels edificis de l’Ajuntament destinats a turisme rural entre altres del nostre
municipi.
RIALB AVUI: Durant quants anys t'has ocupat dels
habitatges de turisme rural de l'Ajuntament?
ENRIQUETA CARDEÑES: Doncs exactament 11
anys i 1 mes, he estat treballant en cuidar de les cases i dels seus hostes.
RA: Recordes quan vas començar a fer-te càrrec de
les cases?
EC: Sí era el desembre del 2002, i vaig començar
quan només hi havia l’escola del Puig i la de Pallerols, després es van afegir els altres habitatges de
l’Ajuntament i també dues cases més: Vilardaga i
Mas d’en Bosch.
RA: A part del que és estrictament la neteja i manteniment, quins serveis donaves als visitants?
EC: Sí, els donava la benvinguda a la casa i al municipi, els donava tota la informació de la casa, i l’assessorament sobre l’entorn, com orientar-se, on anar
a comprar, on fer unes activitats o unes altres, on
anar a passejar,... Atendre les consultes durant l’estada o resoldre avaries o problemes el més ràpid possible.
RA: Què és el que més t'ha agradat d'aquesta feina?
EC: El contacte amb la gent, i sobretot veure que
marxen contents després de l’estada, molts repeteixen i altres repeteixen encara més.
RA: Quin tipus de persones visiten el nostre municipi?
EC: De tot tipus, sobretot venen moltes famílies, algunes amb els avis i tots els néts. També venen grups
d’amics, de joves i no tan joves.
RA: Creus que ha variat al llarg d'aquests anys el tipus de gent que ens visita?
EC: No, els grups de gent que us he dit han vingut
durant tots aquests anys i segueixen venint.
RA: Què és el que busquen i que troben al nostre
municipi?
EC: Sobretot diria que busquen tranquil·litat, tranquil·litat i natura. Recordo més d’un, que es queda
quiet un moment davant de la casa, i diu: escolteu! no
se sent res! Això no té preu!
Busquen activitats en contacte amb la natura, pregunten per on anar a caminar o en bicicleta.

RA: Alguna anècdota curiosa?
EC: Ui! D’anècdotes un munt dels grans! Recordo
com especialment divertida un grup de joves belgues que de totes totes em volien portar amb ells a
saltar del pont de Politg. Com anècdota també que
ens va fer riure molt, una vegada uns visitants que
ens van avisar que amb la pluja de la nit havia entrat
aigua a la casa pel forat de la teulada, curiosament
d’una ventada es va endur un tros de teulada però
ells ens ho van dir com si fos un forat propi de la casa. L’anècdota més angoixant que recordo va ser
quan un nen va quedar tancat amb clau per dins d’una habitació i vam tenir que esbotzar la porta per
treure’l. Ja ho veieu de tot i més.
RA: Recordes algun visitant conegut?
EC: Ara mateix, recordo en Miquel Pueyo, quan era
el Delegat del Govern a Lleida va passar uns dies
amb la seva família a l’Escola de Palau.
RA: Fins aquí l’entrevista, donar-te les gràcies per la
teva col·laboració i si vols afegir res més.
EC: Jo voldria aprofitar l’avinentesa per agrair a tothom per haver-me tractat millor del que em mereixo.
Sobretot gràcies a la Carme, al Pere, a Castells de
Lleida, a l’equip de l’Ajuntament que m’han donat
suport i m’han ajudat tot aquest temps i en els darrers temps als germans Boncompte. Jo he arribat a
port i ara uns altres agafaran el relleu i possiblement
ho faran millor que jo.

CALENDARI VOLUMINOSOS 2014
12 de març
14 de maig
9 de juliol
17 de setembre
19 de novembre

9 d’abril
18 de juny
6 d’agost
16 d’octubre
17 de desembre

Recordeu que cal comunicar a l’Ajuntament
que es deixaran voluminosos per a què es
faci la recollida. TEL. 973 460 234

