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Benvolguts veïns i veïnes,
Altra vegada “El Rialb Avui” a les vostres mans amb un
recull dels esdeveniments més rellevants dels últims
mesos i altres informacions d’interès del municipi i per
als seus veïns i veïnes.
Enguany, van tenir lloc unes noves eleccions
municipals, el dia 26 de maig del 2019, en les quals
vàreu renovar la confiança al nostre equip de govern.
Encarem els propers quatre anys amb molta energia
per a liderar nous projectes i fer que cada dia la Baronia
tingui uns millors serveis, i sigui lloc d’oportunitats.
Com bé sabeu som:
Antoni Reig, alcalde
Ma Dolors Caelles, tinent d’alcalde
Imma Font , regidora
Eugeni Inglavaga, regidor
Joan Marsol, regidor
Des d’aquí agrair la vostra confiança i com sempre
quedar a la vostra disposició per tot allò que us puguem
ajudar. Moltes gràcies.
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AGENDA
Dissabte, 23 de Novembre - Festa de la Rosa a
Pallerols
Diumenge, 24 de Novembre – Festa de Sant
Serni de Bellfort
Dissabte, 30 de Novembre –
Activitat
solidària Marató TV3
Altres activitats organitzades des de l’Ajuntament
o l’Oficina de turisme, seran publicades també a la
web de l’Ajuntament i a l’eBando.
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Ramon Trilla Recasens
Natividad Buchaca Angrill
Rosa Capell Baró
Antonio Marsol Pujol
Josep Cots Boix
Dolors Aubarell Clavé
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Una primavera i un estiu ple d’aplecs, festes
majors i activitats al nostre municipi.

CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE!

26a TROBADA AL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE GUALTER
Un any més es consolida la Trobada al Monestir amb
una gran afluència de públic, superant la de les
anteriors edicions en tots els actes programats. La
missa va ser oficiada per Mn. Bonifaci i Mn. Jaume. El
concert va ser de la Bellpuig cobla i el
grup
d’havaneres Barca de mitjana. En aquesta edició, ens
va acompanyar la Sra. Rosa Vestit i Villegas, directora
general d'Administració Local.

Enguany per primer cop s’ha participat a la jornada de
neteja d’espais naturals. Es va netejar la zona de la peixera
a Gualter i el trencall de Torreblanca, amb un total d’uns
740kg de residus.

ROSER DE PALAU

ROSER DE GUALTER

ATENCIÓ:

FESTA MAJOR DE PALAU

:;! <=>?<@=A! B:=! =C;! D?C:AE1?;?;! 1?AF;! =;!
<=>:CC=1!GC;!H:1I;!@=!<=>?CCE@G!@=!J:GCI=<!=C;!@E=;!
G;;EJ1GI;K! H<=DE! GDL;! G! CMGN:1IGA=1I! OI(./! 6PQ! RS4!
3QRT!
>GC! CC=1UG<! CG! <=;IG! @=! @=EVGCC=;! @E1;! @=C;!
>?1I=1E@?<;!E!AG1I=1E<!CM=1I?<1!1=I/!
=C;! <=;E@:;! =;H=>EGC;! 1?! =;! H?@=1! 1E! CC=1UG<! GC;!
>?1I=1E@?<;! 1E! @=EVG<! >?A! G! D?C:AE1?;?;K! >GC!
H?<IG<7C?;! G! C=;! @=EVGCC=<E=;! >?AG<>GC;! OG+&(W"! X(!
;(Y+(!-!Z"."Y$(+T!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!

(

MUSICA I PARAULES A LA TORRE

El 24 d’agost va tenir lloc, el concert de Mireia Vives i Borja
Penalba, organitzat per la Masia la Pedra amb la
col!laboració de l’Ajuntament.

ARRANJAMENT DE CAMINS 2019
Dins el pla de camins públics locals 2018 d'aquest
ajuntament, s'ha realitzat a principis d'aquest any
una millora dels camins amb Tot-U i rec asfàltic de
Bellfort a les Cabanasses, de Cal Escobet i de Cal
Ànima.

CINEMA A LA FRESCA: BOHEMIAN RHAPSODY

FESTA MAJOR DEL PUIG

RESTAURACIÓ DE LES PINTURES
MURALS A STA MARIA DE PALAU
JEP 2019 - JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
El 12 i 13 d’octubre, l’oficina de turisme va organitzar
activitats: visites guiades al Monestir Gualter i tast de vins de
la Vall de Baldomà i una ruta amb tot terreny amb sortida a
Santa Maria de Palau per visitar: Sant Martí de Terrassola,
Santa Anna de Fabregada, Sant Salvador de Mas Barrat i
Sant Sebastià de Cerdanyés.

Aquest octubre s’ha donat per finalitzada la 2a fase de
la restauració de les pintures murals de l’absis de
l’esglèsia que inclouen des del romànic fins al segle
XVII, amb l’assistència de representants de
l’Ajuntament, del Bisbat de la Seu d’Urgell i del Centre
de Restauració Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

