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LA TORRE DE CAPDELLA ACULL UN
SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE LA
HISTÒRIA DE L’ELECTRIFICACIÓ
equipaments elèctrics als Pirineus, i l’energia elèctrica
i l’organització del territori. Entre els participants s’hi
van poder escoltar ponents locals, com Arnau Vila, que
va tractar l’impacte de les centrals hidroelèctriques
del Pallars Jussà a la premsa a principis del segle XX;
Sígrid Remacha, amb la ponència L’hospital de cartró
de Christoph & Unmack a la colònia de la Central de
Capdella, o Feliu Izard, que va abordar el tema del
transport de material hidroelèctric al Pallars amb trens
renard i locomòbils.

Els dies 8 i 9 de maig es va celebrar a la Vall Fosca
una part del IV Simposi Internacional, l’Electrificació
i el Territori, codirigit per Horacio Capel, reconegut
geògraf i professor emèrit de la Universitat de
Barcelona, i Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona. El simposi, que
també es va desenvolupar a
Barcelona i a Tremp, va acollir
ponents de diversos països
com Brasil o Mèxic, i d’altres
comunitats autònomes com
Cantàbria o Castella i Lleó.
Els participants al simposi van
arribar a la Vall Fosca el dilluns
a la tarda, on van ser rebuts
per l’alcalde a l’Ajuntament, i a
continuació van visitar del Museu
Hidroelèctric de Capdella.
En aquest mateix espai, el dia
9, es van realitzar tres taules
rodones, que van girar a l’entorn
de la hidroelectricitat i els

Aquestes sessions les van moderar experts en la
matèria vinculats amb el territori, com Martí Boneta
(autor de llibres com La Vall Fosca: els llacs de la llum
o Llums a la Vall Fosca. Memòries d’Artur Martorell de
les colònies escolars a Capdella (1917 i 1918), Eva Perisé
(Ajuntament de la Torre de Capdella) o Agustí Hereu
(Universitat Politècnica de Catalunya). Els participants
al simposi van visitar també la central reversible de
Sallente i van participar en una observació del cel
nocturn.

L’AJUNTAMENT INFORMA
Resum dels acords dels plens municipals
Les actes dels plens es poden consultar íntegrament al web de l’Ajuntament, www.torredecapdella.org
Sessió extraordinària del 9 de desembre de 2016
* Aprovació del límit de despesa no financera per al pressupost de 2017.
* Aprovació del pressupost per a l’anualitat 2017.
* Aprovació de l’inventari de camins del municipi de la Torre de Capdella.
* Acord d’aprovació de l’encàrrec al Consell Comarcal del Pallars Jussà per la gestió integral de residus municipals.
* Sol·licitud d’ajut econòmic al programa Leader 2014-2020 per l’obra Restauració de les pintures murals romàniques de
Sant Vicenç de Capdella.
Sessió extraordinària del 26 de gener de 2017
* Aprovació de les memòries i projectes de les obres:
• Projecte modificat d’accés rodat al nucli d’Aguiró (Fase I i II).
• Nova pavimentació i serveis als carrers d’Astell.
• Millora de la xarxa d’aigua potable a Molinos.
• Construcció d’una passarel·la de vianants a la Pobleta de Bellveí.
• Urbanització de la Font i carrer de la Baixada a la Pobleta de Bellveí.
• Urbanització del carrer dels Ribots al nucli d’Espui
* Ratificació de la convocatòria dels plans d’ocupació 2017.
* Modificació dels estatuts de la Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A. Jussactiu, d’ampliació de capital i canvi de
participació en la Societat.
Sessió extraordinària del 9 de març de 2017
* Incoació de l’expedient de renúncia d’un regidor de la CUP.
* Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per visites guiades al Museu.
* Inici de l’expedient de contractació de personal per als plans d’ocupació local.
* Inici de l’expedient per a la contractació d’un lloc de treball com a netejador/a als locals i oficines de l’Ajuntament de la
Torre de Capdella.
* Inici de l’expedient per a la contractació del personal per a la temporada d’estiu 2017 al telefèric de Sallente-Estany
Gento.
* Aprovació del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i l’Ajuntament, relatiu al servei de teleassistència.
* Aprovació de la taxa de clavegueres anualitat 2017.
* Aprovació del cànon de l’aigua de l’anualitat 2017.
* Adjudicació de la nova pàgina web de l’Ajuntament.
* Ampliació del termini de publicació de l’inventari de camins de l’Ajuntament. El termini s’amplia fins el 30/04/2017.
Sessió ordinària del 27 d’abril de 2017
* Presa de possessió del càrrec d’un regidor de la CUP.
* Modificació del pressupost 1/2017.
* Aprovació del conveni de col·laboració entre les empreses Endesa Distribución Eléctrica SLU, Endesa Generación, SA i
l’Ajuntament de la Torre de Capdella per la cessió de vàries edificacions de l’antic campament de la Central de Capdella.
* Aprovació de la delegació al Consell Comarcal del Pallars Jussà de les competències municipals de tractaments d’aigües
residuals.
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OBRES

Parc infantil a la Pobleta de Bellveí
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OBRES

Paret de pedra seca a la Torre de Capdella

Nou accés rodat al nucli d’Aguiró
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HISENDA
Pressupost 2017 per capítols

Ajuntament de la Torre de Capdella

Descripció de les nomenclatures del pressupost:

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA
En primer lloc, volem expressar el nostre descontent davant la falta de consens entre els diferents grups polítics que, el que finalment provoca és una fragmentació social que posa traves a l’hora de centrar-nos en l’objectiu
comú de tots, i seguir la línia de treball que ens hem fixat.
Per part de l’Associació, tal com ja vam dir en la darrera reunió, som i serem sempre respectuosos amb totes
les posicions individuals dels associats. I pel que fa a la nostra postura, és treballar colze a colze amb l’equip de
govern per trobar la millor solució al conflicte.
Quant a l’estat del conflicte, actualment els nostres advocats i els d’ENDESA, encara estan discutint per arribar
a un acord perquè es refacturin els quatre últims anys. Aquest procés està resultant més lent per dos motius.
L’Ajuntament de la Torre de Capdella va realitzar una consulta vinculant a la Direcció General de Tributs el 16
d’octubre de 2016. La resposta va ser favorable als beneficiaris del Conveni Municipal de Subministrament Elèctric, en la facturació del 2015 en endavant, degut al canvi de normativa en l’IVA, a partir de l’1 de gener de 2015.
A petició d’ENDESA, que encara no veia prou clara la resposta vinculant, el 13 de desembre de 2016 l’Ajuntament de la Torre de Capdella va demanar un aclariment a la Direcció General de Tributs, que es va rebre el 18
d’abril del 2017, i que va confirmar els termes de la resposta anterior. El segon motiu per aquest alentiment en la
resolució de la refacturació a partir del 2015, és també que ENDESA ha externalitzat el conflicte del conveni de
la Torre de Capdella a un bufet d’advocats extern.
Des de l’Associació i l’equip de govern vam fer un altre pas i ens vam reunir amb Montserrat Ribera, directora
de l’Agència Catalana de Consum, juntament amb la Delegació del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran,
que ha mostrat un suport incondicional en aquesta lluita. En aquesta reunió se li van explicar de manera objectiva
els fets i la situació en què es troba el conflicte, i se li va demanar empara per fer de mediadors, en el cas que els
advocats no es posessin d’acord.
A mesura que hi hagi novetats us n’informarem per correu electrònic com hem estat fent últimament, i si la
situació ho requereix, es faran les reunions que calguin per aportar noves informacions.
Restem a la vostra disposició per qualsevol tema relacionat amb el conflicte de la llum que vulgueu comentar.
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TURISME i ESPORTS
TELEFÈRIC DE LA VALL FOSCA
Juliol i Setembre

08.00 h
09.00 h
11.00 h
12.30 h*
14.30 h
15.45 h*
17.00 h*
18.30 h**

08.15 h
09.15 h
11.30 h
13.00 h
15.15 h*
16.30 h*
18.00 h
19.00 h**

Agost

Servei continuat de les 8 h a les 19 h.
El temps d’espera entre cada viatge
serà aproximadament de 45 minuts.

*Viatges a partir de 10 persones
** Només al juliol

El telefèric de la Vall Fosca ha inciat aquest any la temporada amb retard, el 11 de juliol, degut a
una avaria que es va detectar durant la revisió que ENDESA realitza anualment. El telefèric estarà
obert fins al 30 de setembre. Es mantenen els descomptes del 2016, i s’incorpora el tiquet conjunt
(telefèric+museu) amb la diferenciació entre visita guiada i visita lliure.
Tiquet telefèric
Adult → Anada i tornada: 18 €		
Nens: (menors de 10 anys)
→ Anada i tornada: 12 € 		

→ Un trajecte: 12 €
→ Un trajecte: 9 €

Tiquets familiars (anada i tornada)
→ 2 adults + 2 nens (menors de 10 anys): 50 €
→ 2 adults + 1 nen (menors de 10 anys): 45 €
→ 1 adults + 2 nens (menors de 10 anys): 40 €
→ Famílies nombroses i monoparentals (fills menors de 18 anys): descompte 50% sobre el preu final.
Cal aportar el títol de família nombrosa/monoparental
Tiquet conjunt telefèric + museu (visita lliure o guiada)
19 € (visita lliure) 21 € (visita guiada)
Adult: → Anada i tornada:				
→ Un trajecte:		
		
14 € (visita lliure) 16 € (visita guiada)

Nens: (menors de 10 anys)
→ Anada i tornada:				
→ Un trajecte:				

14 € (visita lliure) 15 € (visita guiada)
12 € (visita lliure) 13 € (visita guiada)

Els grups de més de 20 persones podran reservar el viatge (juliol i setembre).
Els descomptes no són acumulables
Informació per als empadronats al municipi
Les persones empadronades poden gaudir d’un preu més reduït en el forfait:
Adult: 40 € Infantil (menors de 10 anys): 20 €
Aquest any els empadronats al municipi poden gaudir d’un descompte del 30% en els tiquets d’anada i
tornada i en els d’un sol trajecte, de les següent maneres:
• Comprant el tiquet a l’Ajuntament, on es podrà comprovar que l’interessat està empadronat al municipi.
• Trucant a l’Ajuntament (973663001), on es confirmarà que aquella persona està empadronada i es
comunicarà al punt de venda de tiquets a Sallente el nom de la persona i la data en què vol pujar amb el
telefèric.
• En el cas que l’interessat/da vagi al telefèric i no hagi fet cap dels dos passos anteriors, haurà de pagar
el preu sense descompte, i se li abonarà la diferència presentant el tiquet a l’Ajuntament, quan s’hagi
comprovat que està empadronat/da a la Torre de Capdella.
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TURISME i ESPORTS
HORARIS
De l’1 de juliol a l’11 de setembre
Visita guiada.
Dijous, dissabte i diumenge: 11 h / Dijous, divendres i dissabte: 18 h
Visita lliure.
Dimarts – dissabte: 11 h – 14 h i 17 h – 20 h / Diumenge: 11 h – 14 h
Del 12 de setembre al 12 d’octubre
Visita guiada. Dissabte: 12 h
Visita guiada. Diumenge: 11 h – 14 h
Del 13 d’octubre al dijous de Pasqua
Visita guiada. Dissabte: 12 h

TARIFES
Individuals. Visita lliure: 3,5 € Visita guiada: 5 €
Grups (més de 25 persones). Visita lliure: 3 € Visita guiada: 4 €

Grups (menys de 25 persones)
Visita lliure: 75 € Visita guiada: 100 €

Entrada gratuïta. Menors de 10 anys; empadronats al municipi de la Torre de Capdella; membres degudament
acreditats de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus) i de l’Associació de Museòlegs de Catalunya; guies
turístics professionals en l’exercici de la seva feina, i professors/mestres en actiu acreditats oficialment amb el
Carnet Docent de la Generalitat de Catalunya en exercici de la seva feina.

L’open Vall Fosca viu una de les seves millors edicions
Amb unes condicions meteorològiques i de neu
immillorables els 140 equips participants van gaudir
d’una gran cursa. La parella formada per Joan Reyné
del club Esquí Camprodon i Jordi Alís, del Cerdanya Skimo Team, amb un temps de 2 hores i 25 minuts, van ser els guanyadors de la 14a edició de la
Travessa Internacional d’Esquí-Alpinisme Open Vall
Fosca, que va organitzar el dissabte 18 de febrer el
Club d’Esquí de La Pobla de Segur i l’Ajuntament de
la Torre de Capdella. En la categoria femenina, les
vencedores van ser Ares Izard, del Club Excursionista Lleida i Lula Martínez, del Club Esquí Val d’Aran,
amb un temps de 3 hores i 35 minuts.
Pel que fa als equips mixtes, els guanyadors van
ser Manel Pelegrina i Sophie Dusautoir del Club Pirinenc Andorrà amb un temps de 2 hores 45 minuts.
El segon equip a arribar van ser el format per la corredora local Marta Riba del Club d’Esquí de la Pobla de Segur, i Àlex Masdeu, del Grup Excursionista
Cerdanya, amb un temps de 2 hores 53 minuts.
Aquest any es va recuperar el premi al descens
més ràpid des del cim del Montorroio, que se’l va
endur l’equip de Joan Reyné i Jordi Alís. Amb un
temps de 10 minuts i 55 segons van completar un
descens de 6,5 km i 1.300 m de desnivell.
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT

Pista forestal a la muntanya
d’Aguiró, Obeix i Astell
Aquest mes de juny s’ha obert un tram de
pista a la muntanya 192 d’Aguiró, Obeix i Astell
de poc més d’1 km, per tal de donar accés per
a ús ramader a aquesta part de la muntanya.
A més, a través d’aquest tram de pista es
pot accedir a una zona on es troba un forat de
grans dimensions (boca de mina), que s’havia
fet per realitzar prospeccions, i que suposa
un perill pel bestiar i per les persones. Amb
aquest tram de pista es podrà tapar.

Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí
El primer cap de setmana sencer
del mes d’octubre, els dies 7 i 8, se
celebrarà la Fira Ramadera de la
Pobleta de Bellveí, on destacarà la
presència de cavalls el dissabte, amb
el concurs de cavall pirinenc català,
el concurs d’animals de raça bruna
i la mostra de vaques d’altres races.
Dins dels actes de la fira, s’inclourà
com ja es va fer al 2016, una jornada de transferència tecnològica que
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s’organitza conjuntament amb Escola Agrària del Pallars (Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació).
L’any passat la jornada va girar a
l’entorn de la vaca bruna, i es van
tractar temes com les característiques de qualitat de la raça bruna
o les propietats nutricionals de la
seva carn. La jornada també va incloure una demostració de cuina

innovadora amb vedella ecològica
de raça bruna, i per acabar una degustació a càrrec de restauradors
locals adherits a APAT (Associació
de Professionals de l’Àmbit Turístic).
Aquest any la jornada, que se
celebrarà també abans de la fira i
estarà oberta a tothom, tindrà una
estructura similar, però en aquesta
edició, l’animal que es tractarà serà
el Cavall Pirinenc Català.

CULTURA I EDUCACIÓ
ACTIVITATS
Durant l’hivern i la primavera s’han realitzat diversos tipus d’activitats en el marc de l’agenda cultural: carter
reial, Reis mags, activitats infantils, concerts, maridatge de vins i formatges, taller de cuina amb productes
ecològics, etc.
A continuació us en mostrem una selecció:

Visita dels Reis Mags d’Orient

Teatre infantil i visita del carter reial

Concert d’arpa i guitarra amb Berta Puigdemasa

Celebració de Sant Antoni

Sant Jordi recital de poesia amb Josep Pedrals

Maridatge de vins i formatges del Pallars
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CULTURA I EDUCACIÓ
75è aniversari de l’IEI
El dia 28 de maig va tenir lloc a
la Pobleta de Bellveí l’espectacle
infantil El Mêtre Clown show.
Aquesta actuació es va
emmarcar en els actes de
celebració del 75è aniversari de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI),
que va escollir alguns municipis
de la província de Lleida per tal
de celebrar aquesta efemèride.

Projecte l’escola antiga i 2a edició
del certamen Literari Infantil Joan
Gelabert i Crosa
El dia 21 d’abril es va celebrar a l’Escola La Vall Fosca, Sant Jordi i el lliurament de premis del II Certamen
Literari Infantil Joan Gelabert i Crosa, amb el doble
objectiu de promoure el coneixement de la figura del
Mestre Gelabert i també de fomentar la lectoescriptura i el dibuix entre l’alumnat.
Pel
segon
certamen,
i
embrancant
amb el projecte escolar
sobre la construcció de les
hidroelèc triques de la Vall,
la
temàtica
escollida era
l’escola antiga,
limitada només als anys de la Segona República. Algunes escoles eren de titularitat pública, i les altres anaven lligades a la hidroelèctrica EEC (Energia Eléctrica
de Cataluña).
Perquè els alumnes de l’escola poguessin conèixer la
vida escolar anterior a la guerra civil, la comissió organitzadora, l’equip docent i l’AMPA, van unir esforços
per fer del Certamen un projecte pluridisciplinari i vivencial. Amb la intenció de transportar als infants als
inicis del segle XX, es va instal·lar a l’escola un petit
espai d’exposició que reproduïa com eren les escoles
antigues amb elements de l’època: pupitres de fusta,
mapes antics, plumilles, secants, pissarrins, llibres de
cal·ligrafia, manuals d’estudi en català, maletes de cartó, joguines, fotografies... la majoria sorgits del Museu
de les Botigues de Salàs de Pallars i cedits per Sisco
Farràs, però també procedents de l’escola ‘Raiers’ de
la Pobla de Segur i altres de l’aportació de famílies de
l’escola.

10 - Butlletí Informatiu

En el marc d’aquesta instal·lació, es va demanar la
col·laboració d’alguns padrins d’alumnes de l’escola,
que van anar a explicar l’escola del seu temps. Paco
Font, de Mont-ros i Marité Masa, de Pobellà, ambdós
alumnes d’escola pública, van explicar a nens i nenes
el dia a dia dels seus anys d’infantesa, però que pels
nens i nenes va resultar sorprenent. Anar a estudi a la
tarda, després d’haver fet la feina de casa i dels corrals
durant el matí; com anaven a peu de casa fins al poble
veí on hi havia l’escola amb un tionet de fusta sota el
braç; els jocs de l’esbarjo; que els donaven un gotet de
llet, o com cada dia, el mestre els omplia els tinters.
També l’Elvira Farré, que en el seu cas va ser alumna de
l’escola de Molinos d’EEC a l’època del mestre Gelabert i la seva dona, l’Antonieta Magret. Va explicar les
seves vivències com a alumna d’aquell període en una
escola privada. I per últim, els nens i nenes van poder
escoltar l’experiència de la Montserrat Gelabert, filla
dels mestres, i que alhora, també fou mestra d’algunes
escoles públiques i de les dues privades d’EEC a la Vall
Fosca.
Per la seva part, Sisco Farràs va fer un taller per tota
l’escola des del paper del mestre. Com explicaven les
matèries i què havien de fer els alumnes, de quins objectes se servien per aprendre de lletra; com anaven
vestits els nens i nenes, o les bromes que es gastaven.
Durant el mes que es van desenvolupar les activitats,
tota l’escola respirava antigor. D’aquesta manera, els
treballs presentats per la canalla, traspuaven el mateix
ambient i van deixar veure l’ànima que tota obra mestra necessita

OPINIÓ
Benvolguts veïns,
Aquesta vegada (i no és el nostre costum parlar dels altres), des d’aquestes línies volem mostrar el nostre desacord amb tot el que ha envoltat el conflicte del Conveni de la Llum en els últims mesos. Hi ha hagut un intent
continuat de protagonisme, fent arribar als veïns a través dels mitjans de comunicació, “informació” que finalment
sempre s’ha demostrat que és incerta. És clar, és més important que se sàpiga fora, abans que a casa. Tot per provar d’obtenir rèdit polític sempre a costa dels veïns!! Política que fins i tot es podria entendre en algun cas, però es
fa difícil en altres, donat que tot fill de la Vall ha “mamat” des de ben petit, la importància d’aquest conveni per a
tots els veïns. I hauria de tenir clar que no s’hi pot jugar!
També es sospitosa de mala fe, la manera com s’ha obviat l’Associació en defensa del conveni de la Llum, en
tots els seus manifests. Aquest menysteniment de la feina, la dedicació i preocupació dels qui passen al davant en
aquesta lluita... fa mal pensar! Que potser voldrien la seva dissolució? Que potser els fa nosa per al seu joc polític?
Hi va haver un pacte clar en la seva constitució: mai no s’utilitzarà la llum per fer política.
Per nosaltres l’Associació és de vital importància, perquè és qui podrà preservar aquest Conveni, i a la vista dels
esdeveniments viscuts, feina hi tindrem tots plegats! Nosaltres hi seguim treballant colze a colze, conscients del
compromís que tots hem adquirit i del paper fonamental que l’Associació desenvolupa. Des de l’espai que l’Associació té reservat en aquest butlletí, us informen de com estan les coses al respecte fins a dia d’avui. Res més hi
podem aportar
Fins ben aviat. Podrem parlar de tot el que vulgueu saber en les reunions habituals de l’estiu als pobles.
Que tingueu un bon estiu!!

Plans de foment territorial del turisme
A finals del passat maig vam tenir, a la Vall, la visita del director general de Turisme. Nosaltres hi vam assistir convidats, no com a regidors d’aquest Ajuntament, com hagués estat del tot lògic, sinó convidats pel consell comarcal.
En aquesta visita, es va posar de manifest, per part del president del CC del Pallars Jussà, que l’aposta de futur és
la zona de la Vall Fosca i, de manera especial, el seu projecte estrella: el carrilet.
Vàrem escoltar una defensa del projecte basada en el seu valor històric, en el valor afegit que representaria
aquest element com a tret diferenciador, versus la resta del Pirineu, i sent entrada com som al parc nacional, que
fóra un projecte sostenible i respectuós amb l’entorn, en el valor dinamitzador del turisme de la comarca... I parlem
de comarca, no de la Vall, perquè a la Vall, amb les places de què disposem, no ens fa falta aquest projecte (un altre
argument de pes que van esgrimir!).
És a dir, que una visita que ens havia d’obrir una possibilitat a favor de la dinamització econòmica del territori,
resulta que se n’anava amb la trista sensació que, o es tractava d’un projecte molt verd encara, o que era un projecte que no acabava d’interessar al territori. Val a dir que aquesta sensació es va veure alimentada, segurament,
per la inexistència d’un pla de viabilitat econòmica (què menys en un projecte de prop de 3 milions d’euros!), per la
inexistència d’un projecte executiu o similar i pel fet que els terrenys on s’ha d’emplaçar són propietat d’ENDESA.
Durant anys hem viscut de retrets a les institucions, que no vehiculaven inversions a la Vall Fosca (tot cap als castells i les pistes d’esquí! –deien–), però la realitat és que davant de l’oportunitat no hem sabut estar a l’alçada. I això
que, des del consell comarcal, se’ns ha ofert l’experiència en la tramitació de la subvenció d’aquest pla de foment.
Com esmentàvem més amunt, la zona de la Vall Fosca és, per al consell, una aposta de futur. I per nosaltres, també.

Arribats a l’equador de la legislatura ens agradaria dir-vos que l’equip de govern té una postura més transparent
i dialogant que ara fa dos anys, quan va desestimar totes les propostes de transparència i participació que va presentar la CUP. Ans al contrari se’ns ha negat i dificultat l’accés a la informació, s’ha rebutjat l’oferiment d’un bufet
d’advocats pagat per la CUP per estudiar les alternatives possibles i s’ha negat informació demanada, s’ha arribat a
un acord amb ENDESA a les esquenes del ple municipal, i s’ha donat un tracte de favor a la companyia en ple conflicte amb els veïns. Amb aquestes línies tan sols podem resumir algunes d’aquestes situacions, renúncia a costes
judicials i a l’aplicació de sentències contra ENDESA, renúncia a posar multes coercitives a ENDESA per no mantenir
les cases de fusta de la Central, incompatibilitats de alcalde, tinent d’alcalde i regidor en votacions que puguin
suposar un lucre econòmic per la companyia ENDESA, no sotmetre acords a exposició pública ni a votació, etc.
Demanem a l’equip de govern que reconsideri la seva manera de fer, que revoqui els acords il·legals als que ha
arribat amb la companyia (amb el vot favorable del PDCAT), que es preocupi de tots els veïns i veïnes del municipi,
siguin o no beneficiàries del conveni, hagin pagat o no el que els reclama ENDESA, i que recolzi la lluita col·lectiva
de les persones autoliquidants per fer valdre els drets col·lectius i recuperar el que ENDESA ha cobrat indegudament des de 2009. La lluita de la Vall Fosca és contra ENDESA i per la defensa dels drets col·lectius i ens cal reclamar que la nostra institució municipal estigui a l’alçada d’aquest repte.
Finalment i en el context del procés constituent de la nova República i el referèndum d’Autodeterminació, des de
la Vall Fosca hem de posar el nostre gra de sorra per construir un país de tots i per a tots, avançant en la defensa i
el control públic dels drets essencials de la ciutadania. Sí a la República Catalana, viure vol dir prendre partit.
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta
Aparthotel l’Estança
l’Era del Marxant - La Pobleta
Bar Felip - La Pobleta
Hotel Vall Fosca/Rest. - Molinos
Bar Les Mines - La Torre de Capdella
Hotel Montseny / Restaurant - Espui
Bar Ubla - Espui
Bar-Rest. Vall Fosca 1750 - Sallente
TURISME RURAL
Casa Teixidó - La Plana de Mont-ros
Casa Teresina - La Plana de Mont-ros
Casa Macianet - Beranui
Casa Raons - La Torre de Capdella
Casa Ramon - Mont-ros
Borda de Turell - Pobellà
Casa Agulló - Pobellà
Casa Sarrado - Obeix
Casa Sastre - Espui

973 661 721
973 661 735

Càmping Vall Fosca - La Torre de Capdella

973 661 735
973 661 773
973 663 024
608 532 922
973 663 060
973 663 082
973 252 231

Apartaments Casa Gallart - La Plana
Apartaments Pua Ginesta - Paüls
Apartaments Senallé - Capdella
Apartaments Casa Mora - Aiguabella

616 075 144
973 663 114
973 252 414
973 663 171
973 663 004
973 663 027
973 663 015
973 663 185
973 663 082

Forn de pa Felip - La Pobleta de Bellveí
Galeria d’Art i Antig. Gigó - La Pobleta
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí
Casa Antema - La Plana de Mont-ros
Fusteria Alegret - La Plana de Mont-ros
Franc Alou Eng. Ambiental - Envall
Brunec. Vedella Ecològica - Pobellà
Casa Fonso - La Torre de Capdella
Calçats Villaverde - La Torre de Capdella
Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana
Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella

CÀMPINGS
973 663 002
APARTAMENTS
649 380 014
687 515 394
686 455 665
644 344 189
COMERÇOS
973 661 706
606 345 709
973 661 844
973 663 055
973 663 041
617 634 090
973 663 022
973 663 038
973 663 171
TRANSPORTS
609 804 976
649 442 181

Dipòsit Legal: L643/05

Info Vall Fosca
www.vallfosca.net - www.torredecapdella.org

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de la Torre de Capdella

