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Abril 2017- Núm 21

Benvolguts veïns i veïnes,
Us donem la benvinguda a la primavera amb aquesta nova edició del Rialb Avui. En el número que teniu
entre mans, veureu una pinzellada de les activitats que s’han realitzat a Baronia, l’agenda de les dates
més rellevants dels propers mesos i alguna informació més que esperem que sigui del vostre interès.
L’equip de redacció

RESTAURACIÓ DE L’ERMITA DE SANT MIQUEL DE VILAPLANA
El dissabte dia 12 de novembre, vam
tenir l’honor de comptar amb la
presència de Mons. Joan-Enric Vives i
Sicília,
Arquebisbe
d’Urgell
i
ajuntament@baroniarialb.cat
Abril 2017– Núm. 21
Copríncep d’Andorra per a l’acte
d’inauguració de la recent restaurada
església de Vilaplana.
Entre els presents, s’hi trobava a més
a més, Mn. Josep Maria Mauri, Vicari
General, el mossèn de la nostra
parròquia Bonifaci Fortuny, juntament
amb
l’alcalde
d’Oliana
i
la
vicepresidenta del Consell Comarcal
de la Noguera.
Durant l’acte, es va gaudir de música
en directe interpretada pels joves de Vilaplana, i es va finalitzar l’acte amb un aperitiu per a tots els
presents a l’aire lliure.

AGENDA
23/04/17 - Aplec de Sant Marc de Pallerols
28/04/17 – Sant Pere Màrtir i Sant Marc a la Serra
21/05/17 – Roser de Palau de Rialb
28/05/17 - Festa Major de Politg
04/06/17 - Roser de Gualter
22/07/17 - XXIV Trobada al Monestir de Santa
Maria de Gualter
15/08/17 – Festa Major de Palau
16/08/17 – Sant Roc a Palau
20/08/17 – Festa Major de Bellfort.
01/10/17 – Festa Major del Puig.

MOVIMENTS
DEMOGRÀFICS
Habitants a 28/02/17:
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ALTES CANVI DOMICILI: 4
BAIXES CANVI DOMICILI: 1
DEFUNCIONS:
Mercedes Guixes Marsol (08/16)
Marcelino Bosa Tomàs(02/17)
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SORTIDA AL COU D’ÀGER. El passat 15
d’octubre es va fer una visita diürna al Centre
d’Observació de l’Univers d’Àger organitzada
per l’Ajuntament i el Consell Comarcal

TALLER DE CUINA SALUDABLE. El 27 de
desembre es va realitzar un taller de cuina
saludable a Gualter al Restaurant Rialb a càrrec
de la nutricionista Mercè Carbonell dins el Pla
Mancomunat de Joventut 2016

LA BARONIA DE RIALB AMB LA
MARATÓ DE TV3.
El 3 de desembre es va fer la ja
tradicional xocolatada i bingo, per la
Marató de TV3 enguany per l’ictus i les
lesions
medul·lars
i
cerebrals
traumàtiques.
L’activitat
va
ser
organitzada
conjuntament
per
l’Ajuntament i pel Patronat d’Amics del
Monestir de Gualter. Es va assolir una
recaptació de 474€. GRÀCIES a tots els
que vàreu participar!

TROBADA DE LA
ROSA DE PALLEROLS
L’Associació d’amics
del camí de Pallerols
de Rialb a Andorra
organitzà com cada
any el diumenge 27 de
novembre la trobada
de la Rosa a l’església
de Sant Esteve de
Pallerols amb una
nombrosa afluència de
públic.

El 2 d’octubre va tenir lloc la Festa Major
del Puig amb el tradicional dinar popular.

RECOLLIDA VOLUMINOSOS
25 d’ABRIL, 30 de MAIG, 20 de JUNY, 25 de JULIOL,
29 d’AGOST i 26 de SETEMBRE
Recordeu SEMPRE trucar a l’Ajuntament per avisar del punt en què es deixen els residus i quins són.

RANXO DE GUALTER 2017
El passat 28 de febrer, dimarts de Carnaval, es
va celebrar el tradicional Ranxo amb gran
afluència de veïns i veïnes del municipi. En
nom del President de la Generalitat de
Catalunya, va assistir al dinar en Ramon Farré,
Delegat del Govern a Lleida. També ens van
acompanyar alcaldes dels municipis veïns i
altres representants d’altres administracions.
Agraïm des d’aquí, a tot l’equip de persones
(cuiners, cuineres i altres voluntaris) que un
any més van estar al peu del canó i van fer
possible aquesta fantàstica jornada.

PRIMERA PEDALADA DE POLITG
El passat 2 d’abril, es va celebrar la Primera Pedalada
de Politg amb dos recorreguts un de 40 km i un altre
de 16km i va comptar amb un total de 72 inscrits.
Els participants van destacar que el recorregut era
molt exigent físicament però divertit i amb unes bones
vistes panoràmiques, que estava ben senyalitzat i en
perfecte estat per realitzar en bicicleta de muntanya.
L’Associació Esportiva de Politg, organitzadora de
l’activitat, destaca el civisme dels ciclistes i
acompanyants, i agraeix a tots els col·laboradors,
voluntaris i administracions que han col·laborat en
aquesta primera edició.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2017
En data 9 de febrer de 2017, el ple de l’Ajuntament aprovà definitivament el pressupost per l’any 2017. El resum
per capítols és el següent:

DESPESES

INGRESSOS
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 7
TOTAL

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingresos
Transferències
corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de
capital

268.100,00€
2.500,00€
123.874,62€
122.120,00€
7.160,00€
43.827,00€
567.581,62€

El passat ple del dia 5 d’abril, es va donar compte del
decret d’aprovació de la liquidació del pressupost
2016. Cal destacar dels resultats de la liquidació, el
percentatge de deute viu respecte els ingressos
corrents liquidats i consolidats que ha estat de 80,09%
per sota del límit establert per les entitats locals del
110%.
A la gràfica podeu veure l’evolució favorable del deute
dels dos últims exercicis i la previsió pel final del 2017.

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 9
TOTAL

Despeses de personal
Despeses en bèns cts i
serveis
Despeses financeres
Transferències
corrents
Fons contingencia
Inversions reals
Passius financers

94.300,00€
280.800,00€
7.360,00€
3.500,00€
15.196,00€
51.107,00€
115.318,62€
567.581,62€

En aquesta edició, hem compartit una estona amb
l’Antonio Marsol Pujol, que just l’any passat va
deixar el càrrec de jutge de pau de La Baronia de
Rialb, càrrec que va exercir durant 27 anys (19892016). Va néixer a la Serra l´any 1930 i es va casar
amb la Nati ara fa 60 anys. Han tingut un fill i una
filla, 4 néts i 2 besnéts, així doncs, una gran
família.
Rialb Avui: Ha estat molt difícil exercir de jutge de
pau a La Baronia?
Antonio Marsol: Doncs no, la gent d’aquest
municipi és molt tranquil·la, només algun tema
puntual va requerir més atenció. En els darrers
temps majoritàriament la feina de jutge consistia en
emetre certificats de partides de naixement o
matrimonis, i altres actes del registre civil que la
gent demanava. En altres temps, els jutges de pau
dels pobles també s’ocupaven de fer els judicis.
R.A.: Que recorda de la presa de possessió?
A.M.: Ja fa molts anys, recordo però, que vaig anar
a Solsona, per a prendre possessió del càrrec de
jutge substitut, en aquella època el titular era el
Pere Riart, de Cal Flores de Politg i quan aquest va
morir, vaig passar a ser el jutge titular.
R.A.: Ja estava cansat de tants anys amb aquesta
responsabilitat?
A.M.: No, però vaig pensar que després de tants
anys de ser-ho i la meva avançada edat, ja era
hora de plegar. Sempre havia pensat que no volia
morir com a jutge.
R.A.: Són molts anys de servei al municipi, però
també va formar part de l’Ajuntament. En quina
època va ser alcalde?
A.M.: Vaig entrar com a regidor el 1966, quan
l’alcalde era el Llorenç Solans, de Cal Quelos de
Gualter i després d’alcalde del 1972 al 1979, tot
plegat van ser uns quants anys a l’Ajuntament.
Recordo que la presa de possessió es va fer a Cal
Magí de Gualter, en aquella època era una casa
important i tenia una sala molt gran.
R.A.: Quines actuacions recorda de l’Ajuntament
d’aquell temps?
A.M.: Aquells eren altres temps, l’Ajuntament no
feia tantes coses. Es van arreglar camins,
l’Ajuntament posava materials i la gent els jornals.
Tot es feia a jova. A Gualter, es van pavimentar els
carrers, l’Ajuntament, si no recordo malament, va
fer la plaça i l’entrada al poble i la resta ho van fer
els veïns a jova, pagant el ciment l’Ajuntament.
R.A.: Com és que no es va fer l’acte de presa de
possessió a l’Ajuntament?
A.M.: Durant la dictadura, l’única sala que tenia
l’Ajuntament era a l’estudi, però no estava en

condicions. La Secretaria era a Ponts, en un pis a
cal Grabat, on hi vivia el secretari que era el Sr.
Solans, després en un pis al carrer Porta, darrera
del CAP, més tard en un pis a la plaça d’Anton
Castellà i finalment al lloc que és ara, els temps
han canviat molt. Abans de la guerra també
l’Ajuntament havia estat molts anys a La Torra.
R.A.: Que recorda vostè de la Guerra Civil?
A.M.: Doncs, jo només tenia 6 anys quan va
esclatar. L’any 1937, el Josep Ros era l’Alcalde, el
que signava aquells bitllets de Baronia emesos,
era l’amo de la masia d’aquí a la Serra que
després hi va viure el Martí. Recordo que
explicaven que el comitè li demanava al Ros
moltes coses que ell no volia complir i que els deia
que a La Baronia no s’hi posessin per res. També
recordo haver sentit a dir que uns “maleantes”
esperaven al Ros al pont de Gualter, però que algú
el va avisar i aleshores ell va passar per l´horta de
Ponts , travessant el riu Segre en un gual i pujant
costa amunt fins arribar a la Serra. No recordo més
detalls perquè jo tant sols tenia 7 anys.
R.A: Temps complicats, què més recorda de la
guerra?
A.M.: Que l’any 1938 les tropes ens van portar a
unes quantes famílies cap a Copons com a
refugiats, les dones, els nens i els avis, perquè els
homes eren a la guerra. Vam marxar en camions
els de la Serra i també alguns de Montmagastre,
perquè estava prevista una gran batalla, era un
punt estratègic i estava tot fortificat. Vam tenir sort
que es van poder salvar els animals, ja que els van
baixar en un carro. Les tropes, a la retirada, van
passar a requisar tot el menjar que van trobar.
Després d’un mes i mig a Copons vam tornar a la
Serra que estava tot ple d’obusos i bombes que no
van explotar després de la gran batalla.
Moltes gràcies per aquesta entrevista i pels anys
de servei a La Baronia de Rialb.

