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Benvolguts veïns i veïnes,
Després d’uns mesos tornem amb Rialb Avui, per
repassar els esdeveniments del municipi durant
aquest temps. Enguany, al Ranxo de Gualter vam
tenir la visita del Conseller d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget. El mes
de març, l’Àngela de Gumbaus va celebrar el seu
100è aniversari acompanyada de tota la seva família,
l’Ajuntament juntament amb el Consell Comarcal i la
Generalitat de Catalunya li va fer arribar la seva
felicitació. El mes de juny, es va formalitzar el canvi
de Jutge de Pau deixant el càrrec l’Antonio Marsol
després de 27 anys, i aquí li volem agrair els anys
dedicats al nostre municipi. Des d’aquí us desitgem
que acabeu de passar un bon estiu!

ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE GUALTER
Aquesta primavera s’han realitzat les obres d’Arranjament de la plaça Major del nucli de Gualter”, des
del passat mes de març i fins el mes de maig. L’obra s’ha realitzat en el Programa d’Inversions Locals
de la Diputació de Lleida amb una subvenció de 29.749,02€ d’un cost total de l’obra de 31.314,76€.

AGENDA

17 i 18/09 Jornades Europees del Patrimoni
2/10 Festa Major del Puig
Octubre - Inauguració de la restauració de
l’ermita de Sant Miquel de Vilaplana. (data per
confirmar)

20/11 Festa de la Rosa de Pallerols
27/11 Sant Serni de Bellfort

MOVIMENTS
DEMOGRÀFICS
Habitants a 31/07/2016:
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APLEC DE SANT MARC DE PALLEROLS

ROSER DE LA CIRERA

RANXO DE GUALTER 2016

FESTA
MAJOR
DE
PALAU

INICI CAMPANYA D’ESTIU. L’ADF MIG SEGRE va
realitzar la trobada per la revisió dels seus
equips a Gualter el passat 28 de maig.

CINEMA A LA FRESCA! El passat 26 d’agost
se’n va fer una sessió dins de les activitats del
Pla Mancomunat de Joventut.

RECOLLIDA VOLUMINOSOS
19 de setembre – 17 d’octubre –
28 de novembre -19 de desembre
Recordeu trucar a l’Ajuntament per avisar del punt
en què es deixen el residus i com són.

NOU JUTGE DE PAU DE BARONIA DE RIALB
El passat dia 21 de juny de 2016, va tenir lloc
la presa de possessió del nou jutge de pau de
La Baronia de Rialb, el Francisco Boncompte
Serra.
L’Antonio Marsol Pujol, deixa el càrrec després
de 27 anys de servei com a jutge de pau del
municipi. Ha estat jutge titular des del 1989 fins
al 2016. Anteriorment, havia sigut durant molts
anys jutge substitut i abans també alcalde.
També va assistir a l’acte en Joan Marsol,
jutge substitut des de fa poc més d’un any.

ASSEMBLEA GENERAL PATRONAT D’AMICS
DEL MONESTIR DE GUALTER
El 26 de març es va realitzar l’Assemblea
General de socis del Patronat d’amics del
Monestir de Santa Maria de Gualter. En
aquesta Assemblea, com a fet més significatiu
es va escollir la nova Junta directiva. L’Antonio
Sorribes deixà el càrrec de President del
Patronat després de 21 anys al capdavant de
l’associació. Des d’aquí, li agraïm sincerament
la dedicació al patronat que vetlla pel nostre
patrimoni. Agafa el relleu de la presidència, Mª
Dolors Caelles, secretària del Patronat durant
aquests 21 anys.

23ª TROBADA CULTURAL DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER

La 23ª Trobada va tenir un programa d’actes complert i d’alta qualitat artística i musical. Com cada
any s’iniciaven els actes amb una Missa, seguida per la presentació del llibre “Piulades de Cultura
Popular” del Josep Espunyes de Peramola, el concert “País de poetes i … músics. 100 anys de
música coral catalana” del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i finalment les
tradicionals havaneres amb el grup “Barca de Mitjana” acompanyades a la mitja part de rom cremat.
Paral·lelament a aquests actes hi havia diferents exposicions: Fotos de Instawalk “El Romànic des de
l’aigua”, les pintures de la Carme Invernon i del Manel Gabriel de Ponts, també les “mirades” de la
Bettina Costafreda d´Agramunt, les labors i manualitats de la Lourdes Caelles de Cabanabona i els
treballs de ganxet i sabons artesans de la Pilar Alcalà. També es van poder veure els audiovisuals de
La Baronia de Rialb de l´Antonio Canes. Durant la tarda, vam tenir l’oportunitat de veure una mostra
de documents històrics de La Baronia de Rialb de l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Volem destacar, un
any més, el gran èxit de convocatòria que any rere any no hagués estat possible sense la participació
d’aproximadament 50 voluntaris. Des d’aquí agrair també la feina feta i la participació de tots els
assistents.

Ens trobem amb l'àvia centenària de La Baronia de
Rialb, l’Àngela Sala Bajona de Gumbaus, nascuda
el 1916. Viu a la masia amb la seva filla la Núria
Muntada de 81 anys i el seu gendre Raimon Marsol
de 92 anys, que ens van acompanyar durant
l’entrevista i també el Joan, un dels néts.
L’Àngela ha tingut 3 néts més a part d’en Joan, la
Mª Àngels, Josep i Ramon, i actualment té també 7
besnéts i 3 rebesnéts.
Rialb Avui: Àngela, vostè és filla de Gumbaus?
Àngela Sala: No, jo vaig néixer a Odèn, prop de
Cambrils al Solsonès. Tenia una germana bessona
i 2 germans. A mi em van afillar uns oncles que
feien de mitgers a una masia vora Solsona, més endavant m’hi vaig quedar a servir i després em vaig casar
amb un dels seus fills que era el meu cosí germà. La meva germana bessona es va casar amb un altre dels
fills i vivien a Oliana i l’altre fill es va quedar solter. No vam venir a La Baronia fins passada la guerra civil, que
conjuntament amb els sogres vàrem comprar la finca de Gumbaus i aquí ens vam instal·lar.
R.A.: Quina creu que ha estat la pitjor i la millor època de la seva vida?
A.S.: La pitjor, sens dubte, va ser per la guerra civil, el marit es va amagar per no haver d’anar a la guerra, la
meva filla era molt petita, havia nascut l’any 1935. Va ser una època molt dura, un cunyat va anar al front, la
nena era petita i sense el marit, però havíem de sobreviure!!!. Amb el meu sogre vam estar a la presó, a la
Catedral de la Seu d’Urgell, nosaltres no havíem fet res, creien que si estàvem a la presó el meu marit
s’entregaria. Hi havia altres famílies en la mateixa situació, la major part per motius polítics. Els homes havien
d´estar en un costat de l´església i les dones a l´altre, allà si que es va passar gana. Van tenir consideració de
deixar la sogra a casa per cuidar la meva filla.
De la guerra també recordo els avions que passaven cada dia durant la batalla de l’Ebre, tot i ser lluny els
sentíem. La millor època és els darrers anys amb la família, néts, besnéts i rebesnéts. També que hi ha més
facilitats que a la postguerra.
R.A.: Com era la vida quan vàreu arribar a Gumbaus?
A.S.: Molt diferent, sense llum, ni aigua ni molt menys telèfon.
Les comunicacions eren molt diferents, teníem una hora i
mitja a peu fins a Ponts pel dret, a part hi havia el camí amb
animal i el més llarg amb carro. No s’hi anava tan com ara, no
necessitàvem comprar tant, amb les verdures de l´hort i els
conills i pollastres del corral ja es feia. Després de la guerra
travessàvem en sirga per Tiurana, ja que el pont de Gualter
va ser destruït i fins després d’uns anys no es tornaria a
construir el nou.
R.A.: Quina era l´escola més propera d´aquí?
A.S.: En aquella època hi havia escola a tots els pobles, com
que la casa pertany al nucli de la Serra, és allà on van anar a
l´escola la filla i els néts. Tardaven mitja hora a peu.
R.A.: Com anava el tema d´atenció sanitària?
A.S.: Jo mai he necessitat cap metge fins ara, ni m’han operat mai. Ara em comença a fallar la vista perquè hi
tinc cataractes i darrerament les cames no em porten gaire. L’únic, quan va morir el meu marit l’any 1944,
entre baixar per avisar al metge i portar-lo aquí, ja no es va arribar a temps i va morir de l’apèndix. Al cap de
10 anys també va morir el sogre.
R.A.: Com es distreu actualment?
A.S.: Fins ara cuidava l’hort i les gallines i donava el menjar als gossos, però ara ja fa uns mesos que no
baixo per la por de caure. Mirar per la finestra els cotxes que passen pel camí i a veure si conec qui són i
també fullejar els titulars del diari quan me’l porten.
R.A.: Li va agradar l´homenatge que li van fer pels 100 anys?
A.S.: Si, va ser una festa molt bonica, amb tota la família aquí reunida, unes 60 persones i també amb el
reconeixement de Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i l´Ajuntament.
R.A.: Moltes gràcies per l’estona compartida amb nosaltres.

