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EL PARC NACIONAL
D’AIGÜESTORTES
I ESTANY DE SANT
MAURICI, RESERVA
I DESTINACIÓ
STARLIGHT
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre el passat 20
d’octubre, el dia del seu 63è aniversari,
la certiﬁcació com a Destinació Turística i
Reserva Starlight.
L’Alcalde de la Torre de Capdella, Josep M. Dalmau, juntament amb els altres
9 municipis que formen part de l’àrea
d’inﬂuència del Parc Nacional, va recollir
el diploma, en reconeixement al seu compromís per a la defensa de la qualitat del
cel nocturn. A l’acte, celebrat a la casa

del parc de Boí, també hi van participar
entre altres, Damià Calvet, conseller de
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Perelló, presidenta de la Diputació de Lleida,
i Susana Malón, de la Fundació Starlight
de la UNESCO.
L’acreditació de reserva i destinació
turística starlight té un doble objectiu.

D’una banda treballar per protegir i
conservar el cel estrellat per tenir cura
d’aquest patrimoni cientíﬁc i cultural, i
alhora salvaguardar l’hàbitat d’un gran
nombre d’espècies que necessiten la
foscor de la nit per sobreviure. I d’una
altra, pretén generar activitat econòmica
a través del turisme astronòmic.

100 ANYS DE L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT

L’acte va concloure amb una fotograﬁa dels assistents a les escales
de l’entrada de l’ajuntament, tal i com van fer els veïns de la Vall fa
100 anys el dia de la inauguració de l’ediﬁci.

El passat mes de juliol es van commemorar els 100 anys de la
construcció de l’ediﬁci de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Als assistents se’ls va lliurar un llibret commemoratiu que repassa
breument la història de l’ediﬁci i també fa un repàs a la cronologia
del municipalisme d’entre el 1861 i el 2018. En breu aquest llibret en
format digital estarà penjat a la web de l’Ajuntament.

Més de 250 persones van assistir a uns actes dividits en dues
parts, una primera en la qual els alcaldes i regidors de més edat van
presidir l’acte i van dirigir unes paraules als assistents de recordatori
de la seva trajectòria com alcaldes i regidors.
Els membres que van presidir els actes foren, Josep Maria Dalmau
(alcalde actual), Sinto Font, (alcalde de 1979 a 1983 i regidor entre
els anys 1961 i 1987), Alfons Alegret, (escollit regidor l’any 1974),
Montserrat Gelabert (regidora entre el 1987 i el 1991), Jaume Casal
(regidor de 1979 a 1984) i Jaume Fondevila regidor i vocal de la
comissió gestora del nou municipi creat a partir de l’agrupament
municipal de 1970 i ﬁns a les eleccions de 1974.
La segona part de l’acte commemoratiu va ser la inauguració de
l’exposició Caçadors de mirades. Les nétes dels tres fotògrafs de la
Vall, Anna Piqué, Anna Ritz i Dolors Marsol van explicar la trajectòria
professional i personal dels seus padrins.

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 30 d’agost de 2018
- Modificacions del pressupost 2/2018
A.

autorització a la modificació del fons de contingències

B.

modificacions de la plantilla de personal

C.

aprovació de l’augment retributiu per l’ajuntament 2018

- Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella i la Fundació Gresol Projecte Home per
l’ajuntament 2018.
> Sessió extraordinària el 27 de setembre de 2018
- Aprovació definitiva del compte general de 2017
> Sessió ordinària del 29 d’octubre de 2018
• Exp. 103/2018: 3ª modificació pressupostària de competència plenària
• Exp. 74/2018: modificació normes subsidiàries de planejament de la Torre de Capdella. Àmbit de la Central de
Capdella i Campament de FECSA PE-CC1
• Exp. 65/2018: aprovació projectes obra. Reparació entrada Paüls i Aguiró
> Sessió extraordinària el 8 de novembre de 2018
- Aprovació projectes d’obra:
• Exp. 104/2018: Nínxols de Pobellà
• Exp. 105/2018: Pista de bàsquet de la Pobleta de Bellveí
• Exp. 106/2018: Sanejament camí d’Envall
• Exp. 107/2018: Túnel de Capdella
- Aprovació Plec de Clàusules per a l’aprofitament cinegètic de l’ALC L20-016. Expt. 29/2018

L’ASSOC. DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA
La Junta de l’Associació de Veïns afectats pel Conveni Municipal de Subministrament Elèctric informa de la situació
en què es troba la problemàtica que els afectats tenim amb la companyia Endesa, des de l’últim butlletí del mes de
juliol ﬁns ara.
D’acord amb la informació rebuda el passat dia 17 d’octubre a Lleida, en reunió mantinguda al despatx de l’advocat
Ramón Forteza, al que assistiren membres de l’Associació, i fent referència als procediments judicials en curs, al
Jutjat de Primera Instància de Tremp, resulta que en el tràmit de l’Audiència Prèvia del procediment més avançat,
s´ha fet la proposició de prova i ha sigut admesa la prova pericial proposada per l´afectat, havent-se designat ja un
pèrit (auditor), el qual haurà d’emetre el corresponent informe en el termini que li ha atorgat el Jutge.
Cal remarcar que, com que el problema que ens ocupa és l’aplicació de l’IVA i per tant, una qüestió tècnica i no
estrictament jurídica, entenem que és una bona notícia l’admissió de la prova pericial, donat que el jutge ha admès
la prova i acostumen a dictar sentència basant-se en els informes pericials, quan estimen necessària aquesta prova.
En referència a la modiﬁcació o l’augment de potència, s’està organitzant a través dels advocats una reunió amb el
departament d´Indústria, perquè gestioni la resolució d’aquest problema amb ENDESA i d’aquesta manera, l’empresa no cobri l’augment de potència.
En el moment en què tinguem novetats us n’informarem per correu electrònic, i si la situació ho requereix, amb una
reunió 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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OBRES
 Obres realitzades 2018:
(segon semestre 2018)

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions



Obertura vial a Sarraspina

8.628,15 €

Jordi Porta Rey

-

AGRICULTURA
6.058,99 €

-

-



Desinfecció dipòsits d’aigua potable
de tots els pobles

11.827,75 €

Setraima serveis

-

-

-

-



Talla d’arbres al nucli de la Central de
Capdella
Reparació del camí de la Borda de
Batalla

7.766,00 €

Xavi Llana

-

-

-

-

4.498,78 €

Jordi Porta Rey

-

-

-

-




Paret, escala i jardinera a Antist

3.104,86 €

Jaume Baró

-

-

-

-



Reparacions carrers Castell-estaó

2.026,89 €

Bernat Lanau Farré

-

-

-

-



Obrir rasa carrers per desaigües

3.502,95 €

Jordi Porta Rey

-

-

-

-



Neteja camins municipi

16.285,55 €

Xavi Llana

-

-

-

-



Arranjament
Campolongo

1.835,57 €

Bernat Lanau Farré

-

-

-

-



Neteja camí Beranui – Bordes d’Envall

4.389,00 €

Xavi Llana

-

-

-

-



Pavimentació del camí dels Ribots a
Espui

31.123,17 €

Miquel Rius, S.A.

-

-

-

-



Pavimentació trams carretera AntistCastell

19.491,36 €

Miquel Rius, S.A.

-

-

-

-



Regs bituminosos carreteres municipi

21.600,96 €

Miquel Rius, S.A.

-

-

-

-



Manteniments zones verdes

6.898,81 €

Dani Nature

-

-

-



Reforma del teulat de “casa Granger” a
la Central de C.
Restauració de les pintures murals
de l’església de Sant Vicenç de
Capdella
Nova pavimentació i serveis als carrers
de Beranui

58.067,45 €

Cons. Espot Cardós, SL

-

-

-

81.795,60 €

Krom Restauració

-

LEADER
39.302,88 €

Aportació de 55.000
€ d’Endesa segons
conveni

34,16 %

-

143.330,32 €

Cons. Espot Cardós, S.L.

35.536,44 €

DIPUTACIÓ
52.159,04 €

36,3 %

-




tanca

carretera



Accés rodat al nucli d’Aguiró. Fase I

163.216,90 €

Miquel Rius, S.A.

35.000,00 €

-

-

-



Nou dipòsit regulador a Espui

108.846,91 €

Cons. Espot Cardós, S.L.

24.288,15 €

ACA
68.130,44 €

62,5 %

-



Urbanització del carrer del Mig d’Astell

121.877,41 €

Cervós, S.A.

30.105,49 €

DIPUTACIÓ
21.986,46 €

18,04 %

-

Pavimentació del carrer de les Eres d’Antist
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OBRES
 Obres en execució:

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions



Urbanització del camí del
121.661,37 €
Reguerot a la Plana de Mont-ros

Cons. Espot Cardós,
S.L.

27.147,58 €

DIPUTACIÓ
50.000,00 €

-

-



Nou dipòsit
Capdella

Cons. Espot Cardós,
S.L.

29.940,84 €

ACA
61.446,93 €

-

-



Pavimentació del carrer de les
Eres d’Antist

-

-

-

-

-



Accés rodat al nucli d’Aguiró.
118.640,04 €
Fase II

Miquel Rius, S.A.

-

-

-

-

regulador

a

113.213,80 €
45.826,98 €

Urbanització
del camí del Reguerot
a la Plana de Mont-ros

Nou dipòsit regulador
a Espui

Accés rodat al nucli
d’Aguiró. Fase II

Reforma del teulat
de casa Granger a la
Central de Capdella
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HISENDA
*MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2018
Partida

Descripció

93222708
45061953
45461954
45461955
45961956
45961957

Treballs altres empreses - organisme autònom
Obres diverses
Reforç escullera Aguiró
Senyalització camins
Plaça de l’escola de la Plana de Mont-ros
Pavimentació L-503 Espui

TOTAL

Consignació que
Crèdits extraordinaris o
Total
tenien
suplements
70.000,00
7.468,19
0,00
85.000,00
0,00
30.152,81
0,00
39.058,00
0,00
24.150,00
0,00
47.868,81

70.000,00

233.697,81

77.468,19
85.000,00
30.152,81
39.058,00
24.150,00
47.868,81

303.697,81

Ingrés/baixes en partides
Partida

Descripció

870000

Romanent de tresoreria - superàvit 2017

Consignació

Baixa/ingrés

Total

TOTAL BAIXES/ALTES

233.697,81

233.697,81

233.697,81

233.697,81

*MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2018
Partida
459-61949
454-61900
920-1200
920-12100
920-13100
920-23120

Consignació que
Crèdits extraordinaris o
Total
tenien
suplements
Urbanització del carrer del Reguerol de la Plana de Mont-ros
121.000,00
661,37
121.661,37
Nova pavimentació a Beranui
143.000,00
330,32
143.330,32
Retribucions bàsiques
25.600,00
6.383,07
31.983,07
Retribucions complementàries
46.000,00
4.320,00
50.320,00
Retribucions personal laboral fix
122.607,01
9.296,93
131.903,94
Locomoció i dietes de personal
4.000,00
4.008,31
8.008,31
Descripció

TOTAL

462.207,01

25.000,00

487.207,01

Ingrés/baixes en partides
Concepte

Descripció

929-50000
452-62207

Fons de contingències
Depuradores del municipi

TOTAL BAIXES/ALTES

Consignació

Baixa/ingrés

Total

20.000,00
25.000,00

20.000,00
5.000,00

0
20.000,00

45.000,00

25.000,00

20.000,00

*MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2018
Partida

Descripció

453-60904
453-60905
494-62701
454-61195
342-60126
164-62901
453-61196
459-61947
920-22799
334-22609

Construcció mur contenció Paüls
Construcció escullera Aguiró
Xarxa internet
Sanejament camí d’Envall. La Pobleta de Bellveí
Pista de bàsquet. La Pobleta de Bellveí
Nínxols de Pobellà
Túnel Capdella
Canvi enllumenats. Llum de mercuri la Pobleta de Bellveí
Treballs a empreses. Serveis Tècnics Externs
Despeses diverses cultura

TOTAL

Consignació que
tenien

0
0
0
0
0
0
0
15.000,00
120.000,00
30.000,00

Crèdits extraordinaris o
Total
suplements
24.304,10
22.877,83
89.542,00
24.721,56
15.852,00
29.908,64
12.000,00
24.749,97
75.000,00
28.000,00

165.000,00

346.956,1

24.304,10
22.877,83
89.542,00
24.721,56
15.852,00
29.908,64
12.000,00
39.749,97
86.560,50
28.130,60

373.647,20

Ingrés/baixes en partides
Concepte

Descripció

453-61901
453-61902
454-61944
453-21000
454-21000
920-62505
459-60902
336-21500

Modificació corba d’Astell
Entronc del Pont de Flamisell
Construcció camí peatonal. Passarel·la Pobleta de Bellveí
Reparació infraestructures i béns naturals
Reparació infraestructures i béns naturals
Senyalització de nuclis i elements patrimonials
Construcció mur d’escullera a la Torre de Capdella
Reparació i conservació mobiliari

TOTAL BAIXES/ALTES

Consignació

Baixa/ingrés

Total

75.797,00
35.927,00
24.749,97
100.000,00
80.000,00
23.393,66
76.060,00
85.000,00

75.797,00
35.927,00
24.749,97
44.236,43
38.245,77
15.000,00
60.000,00
53.000,00

0
0
0
0
800,76
6.558,09
16.060,00
24.667,18

500.927,63

346.956,17

48.086,18

*Les modiﬁcacions de crèdit consisteixen en la redistribució dels diners entre partides i no afecten la tresoreria
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TURISME i ESPORTS
DADES
TURÍSTICS
DEDE
LA LA
VALL
FOSCA
DADESDE
DEVISITANTS
VISITANTSALS
ALSEQUIPAMENTS
EQUIPAMENTS
TURÍSTICS
VALL
FOSCA
DADES DE VISITANTS ALS EQUIPAMENTS TURÍSTICS DE LA VALL FOSCA

Actualment es recullen dades sistemàticament al Telefèric de la Vall Fosca, al Punt d’informació del Parc
Actualment es recullen dades sistemàticament al Telefèric de la Vall Fosca, al Punt d’informació del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ubicat a Estany Gento, al Museu Hidroelèctric de Capdella i a
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ubicat a Estany Gento, al Museu Hidroelèctric de Capdella i a
l’església de Capdella, on s’han començat a fer visites guiades aquest estiu.
l’església de Capdella, on s’han començat a fer visites guiades aquest estiu.
Telefèric Vall Fosca
Telefèric Vall Fosca
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018*
2018

Juny
Inici

1 juliol
1 juliol
1 juliol
387
30 juny
1 juliol
425
28 juny
565
27 juny
1 juliol
11 juliol
362
30 juny

Juliol
Juny
6.252
5.506
5.199
6.662
387
6.132
6.351
425
6.671
565
9.097
4.806
6.774
362

Agost
Setembre
Total Trajectes Evolució
Juliol
Agost
Setembre Trajectes Evolució
12.255
3.693
22.200
6.252 12.255
3.693
22.200
12.190
3.570
21.266
-4,21 %
5.506 12.190
3.570
21.266
- 4,2 %
12.840
3.328
21.367
0,47%
5.199 12.840
3.328
21.367
0,4 %
11.960
4.393
23.402
9,52%
6.662 11.960
4.393
23.402
9,5 %
13.311
4.141
23.583
0,78%
6.132 13.311
4.141
23.583
0,7 %
10.984
3.998
21.758
-7,74%
6.351 10.984
3.998
21.758
- 7,7 %
12.437
3.107
22.780
4,70%
6.671 12.437
3.107
22.780
4,7 %
14.113
4347
27.557
20,97%
9.097 14.113
4347
27.557
20,9 %
14.388
5.173
25.208
-11,58%
4.806 14.388
5.173
25.208
- 11,5 %
13.519
5.953
26.608
6.774 13.519
5.953
26.608
5,5 %

*Obert del 30 de juny al 30 de setembre.
La data de tancament del telefèric és sempre el 30 de setembre.

Visitants
Visitants
1.695
1.695
3.767
3.767
4.118
4.118
4.557
4.557
5.055
5.055
5.205
5.205
5.160
5.160
5.222
5.222
5.606
5.606
5.476
5.476

2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018*
2018*

*Fins al 31/10/2018
* Dades recollides fins al 31/10/2018

Punt d’informació del Parc Nacional a Estany Gento
Punt d’informació del Parc Nacional a Estany Gento
TOTAL
TOTAL
visitants
visitants

Museu Hidroelèctric de Capdella
Museu Hidroelèctric de Capdella

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

4.806
4.806

3.156
3.156

5.176
5.176

6.554
6.554

5.950
5.950

5.697
5.697

5.309
5.309

5.916
5.916

4.501*
4.501*

4.428
4.428

*L’oficina del Parc Nacional a Estany Gento, al 2017 es va obrir només durant els mesos d’agost i setembre
*L’oficina del Parc Nacional a Estany Gento, al 2017 es va obrir només durant els mesos d’agost i setembre
Església de Capdella
Església de Capdella
Visitants
Visitants

2018
2018
307
307

Aquest estiu, l’església de Capdella va oferir per primera vegada visites guiades els dimecres i
Aquest estiu, l’església de Capdella va oferir per primera vegada visites guiades els dimecres i
dijous durant tot el mes d’agost, i també dos dies al juliol i dos al setembre, a més de realitzar
dijous durant tot el mes d’agost, i també dos dies al juliol i dos al setembre, a més de realitzar
visites a alguns grups amb reserva prèvia i fora dels dies i horaris de visita establerts.
visites a alguns grups amb reserva prèvia i fora dels dies i horaris de visita establerts.

El Festival de senderisme es comença a consolidar com una opció de vacances a la Vall Fosca
El Festival de senderisme es comença a consolidar com una opció de vacances a la Vall Fosca
Del 12 al 15 de juliol, es va celebrar el 3r Festival de Senderisme a la Vall Fosca. En aquesta edició per primera
Del 12 al 15 de juliol, es va celebrar el 3r Festival de Senderisme a la Vall Fosca. En aquesta edició per primera
vegada es van omplir bona part de les activitats i es van haver de tancar inscripcions.
vegada es van omplir bona part de les activitats i es van haver de tancar inscripcions.

El Festival de senderisme es comença a
consolidar com una opció de vacances a
la Vall Fosca

Del 12 al 15 de juliol, es va celebrar el 3r Festival de Senderisme a la Vall Fosca. En aquesta edició per primera vegada es
van omplir bona part de les activitats i es van haver de tancar
inscripcions.
Més de 150 persones van participar en les 9 activitats programades del festival. Per primer any també, molts dels participants eren de fora de la comarca i es van allotjar a la Vall
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Fosca durant els dies que va durar el Festival. Les activitats
amb més inscrits van ser la caminada nocturna amb sopar i
observació d’estrelles, on es van inscriure 25 persones, i Les
pedres parlen, caminada familiar organitzada pel Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que va comptar amb
més de 20 participants.
El Festival de senderisme es va
vincular a la Vertical Cabanera, i
una de les activitats consistia en
arribar a la cabana del pastor pel
Carrilet, i una vegada allà, animar
els participants de la cursa i la caminada de la Vertical.

L’exposició Caçadors de mirades desperta l’interès del turisme i la premsa
Caçadors de mirades és el nom d’un
projecte endegat pel Museu Hidroelèctric de Capdella i que va començar, l’any
2017, quan una família va cedir al fons
del Museu 172 fotos en plaques de vidre,
que havien trobat a la sotateulada d’una
casa.
Després de netejar les plaques de vidre, l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
va digitalitzar-les i va resultar que les
fotos eren retrats de persones sense
identificar.
A través de les xarxes socials es va fer
una crida al veïns perquè col•laboressin
en la identificació. La participació va permetre que en poc temps s’identifiquessin
el 70 % dels retrats.
La identificació de persones va ser un
procés molt emotiu, doncs molta gent
va posar cara a uns avantpassats que no
havien conegut. Fills i néts difícilment
podien contenir l’emoció al descobrir el
rostre i la mirada dels pares i padrins.
Els retrats els va fer el suís Fritz Ritz, entre el 1920 i el 1965. A més també s’han
recuperat fotografies fetes pels fotògrafs
Pere Piqué i Rafel Marsol. Les famílies del
municipi també han aportat fotografies
familiars, la majoria de bodes i festes.

Inicialment estava previst que les fotos s’exposessin de l’1 de juny al 31 de
desembre de 2018, però degut a l’èxit
que ha tingut entre els veïns, s’allargarà
fins al maig de 2019.

Per exposar tot aquest material s’ha
preparat una exposició temporal pels pobles de la Vall. El muntatge de l’exposició
va ser un procés laboriós, doncs era el
primer cop que es feia una exposició de
carrer i per tots els pobles de la Vall. Les
fotos s’exposen a les façanes de les cases
on van néixer, s’hi van casar o bé les van
fundar les persones de la foto.

Els veïns del municipi s’han fet seu el
projecte, l’han fet créixer i l’estant mantenint viu. Gràcies a la implicació de
les persones de la Vall per la fira de la
Pobleta, el passat mes d’octubre, es va
poder fer un petita exposició temporal sobre les bodes d’entre el 1870 i el
1930. A l’exposició A bodes em convides!,
a part de fotografies, s’exposaven capí-

tols matrimonials, vestits de núvia i roba
d’aixovar.
El Museu ha començat una nova fase
de recuperació de fotografies sobre activitats pròpies de la nostra forma de vida
(xollar, matar el porc, traginar...), festes i
activitats escolars. L’objectiu de recopilar tot aquest material és per preservar
el nostre passat i en cas que hi hagi material suficient es podria plantejar una
nova exposició sobre formes de vida o
activitats tradicionals.
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Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí
Per tercer any, el dijous abans de la fira es va organitzar una Jornada de Transferència Tecnològica sobre l’ovella xisqueta, conjuntament
amb l’Escola Agrària del Pallars Jussà, i amb la col·laboració d’Al teu
gust, aliments del Pallars i l’Associació Catalana de Criadors d’Oví de
Raça Xisqueta.
La jornada tenia com a objectiu donar a conèixer les propietats nutricionals de la carn d’ovella xisqueta i les seves possibilitats gastronòmiques, i d’aquesta manera millorar la promoció de la carn com a producte
agroalimentari de qualitat i fomentar-ne el consum. Una part de la sessió va consistir en l’elaboració de diferents plats amb carn de corder de
raça xisqueta, elaborats pel cuiner David Gil de la Fundació Alícia.
El dissabte es va celebrar la 5a edició del Concurs Comarcal de
Cavall Pirinenc Català amb la participació de 8 explotacions. Els
animals premiats en aquest concurs, que poden participar al Concurs
Nacional, van ser:
Sobranya: 1r Banlles (la Pobleta), 2n Fornons (Espui) i 3r Peche (Espui). Sobrany: 1r Banlles (la Pobleta), 2n Perutxo (Les Esglésies) i 3r
Banlles (la Pobleta) Terçona: 1r Bonet (Castellnou), 2n Banlles (la Pobleta) i 3r Bonet (Castellnou). Terçó: 1r Bonet (Castellnou) Parella: 1r i
2n Plana de Sensui (Salàs), i 3r Bonet (Castellnou). Cavall: 1r Banlles (la
Pobleta), 2n Plana de Sensui (Salàs) i 3r Banlles (la Pobleta).
Al 21è Concurs d’Animals de Raça Bruna, que va comptar amb
la presència de Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, hi van participar 9 explotacions, amb una quarantena d’animals i els premis atorgats van ser:
Terçona: 1r i 2n Grabat (Mont-ros), i 3r Sunyer (Sentís). Toro: 1r Mestrepere (Pobellà), 2n Teixidó (La Plana) i 3r Fransí (Pobellà) Vaca: 1r
Grabat (Mont-ros), 2n Fransí (Pobellà) i 3r Teixidó (La Plana) Vaca amb
vedell: 1r Grabat (Mont-ros), 2n Teixidó (La Plana) i 3r Sarrado (Obeix)
Vedella: 1r Fransí (Pobellà), 2n Sarrado (Obeix) i 3r Fornons (Espui)
Vedell per toro: 1r i 2n Mestrepere (Pobellà), i 3r Teixidó (La Plana)
Jònega: 1r i 2n Fransí (Pobellà) i 3r Grabat (Mont-ros) Millor animal:
Mestrepere (Pobellà).
També es van exposar corders de raça xisqueta de dues explotacions
diferents: casa Murrié de la Torre de Capdella i Casa Mateu de Toralla.
La fira va comptar amb demostracions d’oficis (puntaires, mostillo,
sabó de casa, escloper, cistellera, etc.) i més de 60 parades.
Destaca l’exposició A bodes em convides, organitzada pel Museu
Hidroelèctric de Capdella, i que va mostrar fotografies i objectes de
finals del segle XIX i principis del XX, relacionats amb els casaments
(vestits, aixovars, capítols, etc.) La música també va estar present a la
fira amb dos concerts. El primer, del grup Veus del Pallars, format per
la coral de la Vall Fosca, la coral Verge de Ribera, i el cor de joves de la
Pobla de Segur, i el segon, amb el grup Diàdones, format per dones
acordionistes i percussionistes dels Pirineus.
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CULTURA I EDUCACIÓ
ACTIVITATS
A continuació us en mostrem una selecció de fotos d’algunes de les activitats que s’han realitzat durant l’estiu i la tardor en el
marc de l’agenda cultural: caminades, activitats infantils, concerts, cinema, presentacions de llibres, etc.:

Bàsquet 3x3 – La Torre de Capdella

Festival de Música Antiga dels Pirineus – església de Pobellà

Festifolk – Orquestrina Trama

Taller de bombolles – La Torre de Capdella

Trobada de puntaires - Espui

Presentació del llibre – Criar y jugar

Es premien 5 obres inspirades a la Vall Fosca en la segona edició del
Concurs de Microrelats
El dia 4 d’agost es van lliurar els premis del II Concurs de microrelats de la Vall Fosca, en una cerimònia dirigida pel poeta
i recitador Josep Pedrals. El jurat estava integrat per Pep Coll,
Ferran Rella i Ramon Sistac.
Un relat que narra la petita venjança d’una vaca que topa amb
les construccions de ciment del que havia de ser una estació
d’esquí, es va endur el 1r premi de la II edició del concurs organitzat pel Museu Hidroelèctric. La guanyadora, Montse Milan, mestra de primària d’Esterri d’Àneu, sota el pseudònim Mar Salada, va
presentar el relat Plof!, guardonat amb 500 euros i amb el trofeu
del concurs, realitzat per la ceramista local Judit Casalprim.

El 2n premi, dotat amb 300 €, es va atorgar a la periodista i
cap de cultura de TV3, Olga Miró, que amb el pseudònim Pont
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de Rus, va presentar el relat Corre, corre, corre, que descriu el
viatge en cotxe des de la Pobleta de Bellveí fins al telefèric de
Sallente. Per fer-ho, cada paràgraf està emmarcat amb les onomatopeies de l’acció que està realitzant.
El 3r premi, valorat en 200 €, se’l va endur el relat Pels pèls,
on s’explica la fugida de tres homes: un soldat, un amant i un
pastor. La seva autora, Marta Boleda, de Pobellà i veterinària
de professió, es va presentar sota el pseudònim Tinke.

Els dos accèssits, valorats en 100 € cadascun, van ser per
Gemma Blanch (pseudònim, Nom de Plume) pel relat Sempre
junts i per Xavier Valls, amb el relat Ofèlia i Casimir, presentat
sota el pseudònim Raskòlnikov. El premi va ser un lot de productes de la Vall Fosca que contenia llibres, editats pel Museu
Hidroelèctric, i gastronomia.
Ja s’estan preparant les bases del III concurs, que es publicaran al voltant de la Setmana Santa del 2019.

14è Concurs de fotografia
Indrets de la Vall Fosca
El passat 22 de setembre es van fer públics
els guanyadors a l’acte de lliurament de premis del XIV Concurs de fotografia Indrets de
la Vall Fosca, celebrat al Museu Hidroelèctric.

Premi absolut. Capdella a Bocafoscant - Jordi Peró

Categoria A4: Look at me - Jaume Charles

Categoria A3: El núm. 13
Carme Coderch

Categoria A1: 2883 m - Dani Fornons

CATEGORIES:
A1 Paisatges
A2 Treballs, feines o
activitats
A3 Pobles o elements de
patrimoni
A4 Fauna

De les 104 fotografies presentades, se’n van
preseleccionar 55, que es van exposar per poder ser votades.
El jurat, format per 3 experts en fotografia,
Ferran Grau, Francesc Farrús i Josep Amorós;
1 representant de la comissió de cultura, i 1
representant de l’ajuntament, es va reunir el
7 de setembre per escollir les fotos guanyadores.
El premi a la millor foto del concurs, dotat
amb 400 €, i un trofeu exclusiu del concurs realitzat per la ceramista local Judit Casalprim,
es va atorgar a Jordi Peró, per una imatge del
poble de Capdella. Tal com estableixen les
bases, el guanyador d’aquest premi formarà
part del jurat del concurs al 2019.
Pel que fa a les diferents categories, es va
premiar la millor fotografia de cada categoria,
tal com es mostra a les fotos de l’esquerra.
A l’apartat Galeria de www.vallfosca.net,
podeu veure les fotos guanyadores.

Categoria A2: Parella - Joan Llimiñana

Els alumnes de l’Escola La Vall Fosca combinen art i natura a Beranui
L’11 d’octubre, els alumnes
de l’Escola van participar per
sisè any en un taller artístic
amb el pintor i escultor
Jobacasén.
Els nens i nenes van pintar
plats inspirant-se en l’estil
de Jobacasén, i després van
tornar a l’escola per un dels
camins de la xarxa de camins
de la Vall Fosca.
Jobacasén és un artista reconegut internacionalment,
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sobretot a Alemanya. A part
de la seva quantiosa obra

pictòrica i escultòrica, dedica
bona part de la seva tasca a la

divulgació de l’art a través de
tallers infantils.

OPINIÓ
Benvolguts veïns,
Com cada semestre ens tornem a trobar en aquest butlletí que com bé sabeu, té per objectiu d’informar i fer
recordatori de la marxa de l’ajuntament. A més a més, hi ha reservat un espai d’expressió per a cada un dels grups
polítics que conformen el consistori.
En aquests moments, i tenint tan properes les eleccions municipals, suposem que la tònica de crítica a tot el que
s’ha fet i es proposa des del nostre grup, anirà en augment. Ara bé, aportar solucions als problemes dels veïns de
la Vall... vosaltres mateixos ho heu pogut constatar!
I nosaltres què?
Sou perfectament coneixedors del que hem fet i de què estem fent. Ningú pot tenir cap dubte de què en tot
moment hem estat atents a les diverses problemàtiques que els hagin pogut sorgir a cada veí en particular, i per
suposat a la col·lectivitat, des dels més petits als nostres padrins. Entenem que aquesta és l’única manera d’estar
en un ajuntament.
De cara al futur, nosaltres som un grup de gent que no hem esgotat la il·lusió ni les ganes de seguir treballant
per aquesta Vall. Si vosaltres ho voleu, allí estarem!
Desitgem que acabeu l’any amb salut, i que aquesta no ens falti en tot el 2019! Bones festes!!
Sobre legalitats i maneres de fer
Hem estrenat aquesta tardor amb una nova incorporació a l’equip de tècnics del nostre ajuntament.
Ja al primer ple, un punt nou a l’ordre del dia: discrepàncies, des d’intervenció, per unes maneres de fer
que no se cenyeixen a la legislació.
En aquest sentit, a ﬁnals d’agost vàrem viure un episodi que ha portat cua: ens vam oposar a l’aprovació d’unes clàusules per a l’adjudicació de l’Àrea Local de Caça. I sí, ens hi vam oposar. Però no perquè estem en contra de l’activitat cinegètica, sinó perquè el document perjudicava drets i llibertats individuals,
vulnerava la legislació —tant la llei de Contractes com la mateixa llei de Caça—, l’ajuntament s’extralimitava, a
parer nostre, en les seves competències i el text presentava contradiccions en el propi redactat. Per tant, no ens
oposàvem als caçadors del nostre municipi —com algú, de manera tendenciosa, ens va acusar—: ens oposàvem
a una manera de fer i a l’aprovació d’un document, proposat a correcuita en un ple extraordinari a ﬁnals de juliol,
que era manifestament contrari a la legislació i que atemptava contra drets bàsics dels nostres veïns. I ja no era la
primera vegada, que el nostre ajuntament vulnera drets dels veïns...
Finalment, en el ple extraordinari de novembre, hi vàrem mostrar el nostre suport. Sense acabar d’entendre,
però, les presses en voler aprovar un plec de condicions per adjudicar una àrea de caça de la qual el DARP, ara
per ara, encara no n’ha aprovat el pla tècnic d’aproﬁtament cinegètic. És a dir: un plec de clàusules per adjudicar
alguna cosa que no sabem què serà...
Una cosa certa és que la ciutadania demana altres maneres de fer; cada vegada es reclama major transparència
i igualtat en el tracte —a més, hi teniu tot el dret!— i la legislació cada vegada ﬁla més prim en garantir la bona
governança dintre de les normes. El que per alguns és un inconvenient greu, per nosaltres —i per vosaltres— només n’és una garantia.
Per acabar, desitjar-vos que passeu unes bones festes i que l’any nou ens porti alguna bona nova. Hi estem treballant perquè, si pot ser, sigui ﬁns i tot abans. Bones Festes!
Ja fa dos anys d’aquell hivern en què, ENDESA, després de tallar la llum a un veí i amenaçar de tallar-la a l’Ajuntament, va aconseguir que el senyor alcalde signés un acord i pagués més de 120.000 euros a canvi de dir la manera
correcta de facturar abans del 28 de febrer de 2017. També fa dos anys que diversos veïns van decidir autoliquidar el
seu deute real i no fer cas de les recomanacions de l’equip de govern i l’advocat de Roca i Junyent.
Després de dos anys, diverses consultes vinculants, milers d’euros gastats en advocats, ENDESA encara no ha dit la
manera de facturar i segueix fent-ho malament, i mentre l’equip de govern i la junta de l’associació preveuen gastar-se
encara molts milers d’euros més en portar el tema a Estrasburg, obvien la via ﬁscal i les autoliquidacions. Desenes de
veïns segueixen autoliquidant, sense el suport de l’equip de govern ni la junta de l’associació i, malgrat les amenaces,
les pressions i les demandes encara no hi ha una sola sentència, ni una sola resolució que demostri que calia pagar l’iva
de 2009 a 2015. En comptes de seguir per la via morta de la negociació amb ENDESA, de caure a la trampa dels advocats que representen els interessos d’ENDESA, que s’estan forrant gràcies a la falta de rumb de l’equip de govern, el
que cal és admetre els errors i recolzar els veïns autoliquidadors, encetar decididament la via ﬁscal i sobretot plantar
cara a ENDESA d’una manera decidida i inequívoca, denunciant el frau de les concessions, dels cabals ecològics, dels
abusos i coaccions i de l’intent de modiﬁcació del Contracte aproﬁtant el canvi de comptadors, però és evident que
això no ho pot fer aquest equip de govern. Conﬂictes d’interessos, han perdut el nord i l’esperança, la majoria fa anys
que ja no viuen a la vall, no saben què fer amb la llum, amb FADESA, i ja no tenen alternatives ni idees per la Vall Fosca,
això sí, ho estan arreglant tot molt bé per poder venir a caçar quan ja no manin a l’ajuntament.
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA
ALBERGS I REFUGIS
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
SERVEIS DE LA
VALL FOSCA
Alberg La Torre Vall Fosca – La Torre de Capdella 684 133970
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta 973 661721
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
ALBERGS I REFUGIS
Refugi
Tacita – La Central de Capdella 699461535 / 636520901
Braseria
l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
Hotel
Arturo
/
Rest.
La
Pobleta
973
661721
Alberg
La Torre–Vall
Fosca
La Torre de
Refugi
Colomina
Estany
de–Colomina
973Capdella
252000684 133970
Bar Felip – La Pobleta 973 661773
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
Refugi Tacita – La Central de Capdella 699461535 / 636520901
APARTAMENTS
Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
Bar Felip – La Pobleta 973 661773
Refugi Colomina – Estany de Colomina 973 252000
Apartaments
Casa Gallart - La Plana 646 076 145
Casa
Gallart - La Plana de Mont-ros 646076145
Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
APARTAMENTS
Apartaments
Pua Ginesta – Paüls 687515394
Hotel Vall Fosca/Rest. – Molinos 973 663024
Plana de Mont-ros 646076145
Apartaments Casa Gallart - La Plana 973 663114
Apartaments
Senallé – Capdella 686455665
BarCasa
Les Gallart
Mines –- La
La Torre
de Capdella 608532922
Hotel Vall Fosca/Rest. – Molinos 973 663024
Apartaments Pua Ginesta – Paüls 687515394
Apartaments
Casa Mora – Aiguabella 644344189
Hotel
Montseny / Restaurant – Espui 973 663060
Bar Les Mines – La Torre de Capdella 608532922
Apartaments Senallé – Capdella 686455665
COMERÇOS
Bar Ubla – Espui 973 663082
Hotel Montseny / Restaurant – Espui 973 663060
Apartaments Casa Mora – Aiguabella 644344189
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí 973 661844
Bar-Rest. Vall Fosca 1750 – Sallente 973 252231
Bar Ubla – Espui 973 663082
COMERÇOS
Casa Antema - La Plana de Mont-ros 973 663055
TURISME RURAL
Bar-Rest. Vall Fosca 1750 – Sallente 973 252231
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí 973 661844
Fusteria Alegret – La Plana de Mont-ros 973663041
Casa Teixidó - La Plana de Mont-ros 616 075144
Casa Antema - La Plana de Mont-ros 973 663055
TURISME RURAL
Franc Alou Eng. Ambiental – Envall 617 634090
Casa Macianet - Beranui 973 25 24 14
Casa Teixidó - La Plana de Mont-ros 616 075144
Fusteria Alegret – La Plana de Mont-ros 973663041
Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà 973 663022
Borda de Turell – Pobellà 973 663027
Casa Macianet - Beranui 973 25 24 14
Franc Alou Eng. Ambiental – Envall 617 634090
Casa Fonso - La Torre de Capdella 973 663038
Casa Agulló – Pobellà 973 663015
Borda de Turell – Pobellà 973 663027
Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà 973 663022
Casa Sarrado – Obeix 973 66 31 85 / 649 03 74 36
Calçats Villaverde - La Torre de Capdella 973 663171
Casa Agulló – Pobellà 973 663015
Casa Fonso - La Torre de Capdella 973 663038
Casa
Raons - La Torre de Capdella 973 663171
TRANSPORTS
Casa Sarrado – Obeix 973 66 31 85 / 649 03 74 36
Calçats Villaverde - La Torre de Capdella 973 663171
Casa Sastre – Espui 973 66 30 82
Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana 609 804976
Casa Raons - La Torre de Capdella 973 663171
TRANSPORTS
CÀMPINGS
Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella 649 442181
Casa Sastre – Espui 973 66 30 82
Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana 609 804976
Càmping Vall Fosca - La Torre 973 663002
CÀMPINGS
Càmping Vall Fosca - La Torre 973 663002

Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella 649 442181

MÉSMÉS
INFORMACIÓ
A:A:
INFORMACIÓ
www.torredecapdella.org
www.vallfosca.net
www.vallfosca.net - www.torredecapdella.org
@vallfosca
@MuseuHidroelectricCapdella

@visitvallfosca
@museuvallfosca

@visitvallfosca

Dipòsit Legal: L643/05

L’Escola i la Llar d’Infants
La Vall Fosca, i
l’Ajuntament de la
Torre de Capdella...

Amb la col·laboració de:

Amb la col·laboració de:

