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PRESENTACIÓ DE LES ACTUACIONS A L’HOSPITAL DE CARTRÓ

Presentació del consultor en patrimoni Joan Reguant
El Museu Hidroelèctric de Capdella va acollir el
9 de juliol la presentació del Projecte provisional
de les actuacions de restauració de l’Hospital de
Cartró de Capdella (Vall Fosca). Es tracta d’un
projecte estratègic d’intervencions encarregat
per la Direcció General de Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat amb
l’impuls del Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya i el suport d’una Comissió
de treball transversal i interdisciplinari.
L’acte va comptar amb la presència del
Subdirector general del Patrimoni Arquitectònic,
Arqueològic i Paleontològic de la Direcció
general del Patrimoni Cultural de la Generalitat,
Jordi Domeque, que va acompanyar tot l’equip
d’experts que ha redactat el primer projecte.
Per tal de vetllar per la conservació de l’Hospital
de cartró es va crear un grup de treball

Hospital de Cartró
transversal i interdisciplinari que està integrat
per personal tècnic dels museus del Sistema
Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), el Museu
Hidroelèctric de Capdella i el Museu Molí Paperer
de Capellades-, la Direcció General del Patrimoni
Cultural, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, l’IDAPA
i consultors i especialistes externs. La redacció
del projecte es va encarregar a Joan Reguant,
consultor en patrimoni cultural, qui va presentar
el projecte provisional.
El projecte provisional que es va presentar es
concreta en tres passos, un primer pas d’estudi i
coneixement de l’edifici i del seu entorn històric
i social, un segon pas en què es decideixi com ha
de ser restaurat i per qui i se’n faci una valoració
econòmica i la intervenció pròpiament dita, així
com un tercer pas de difusió de l’equipament.

LA XARXA DE MIRADORS DE LA VALL FOSCA CREIX
El passat 15 de juliol, coincidint amb l’inici del Festival de Senderisme, es va inaugurar el
mirador de Campolongo, construït a la tardor, al Coll del Triador, a 2.170 m, i que se suma als 9
miradors existents: Beranui, Castell-estaó, Sant Quiri, Sant Cristau (Obeix), Mare de Déu de Fa,
Església de Capdella, mirador de la Roca del Colomer de Capdella, Estany Gento i Colomina. A
la inauguració hi van ser presents l’alcalde, Josep M. Dalmau i el director de la cursa PDF Non
Stop, Pep Vega.
El mirador compta actualment amb un plafó panoràmic per interpretar el paisatge amb vistes
al sud de la Vall, i se n’incorporarà un altre per interpretar l’altre vessant.
A finals de maig s’hi va instal·lar també el Gegant del Triador, una estàtua que corona la pista
que puja fins al Coll del Triador. És un lloc de pas per les persones que fan la travessa en 4x4,
que pugen al Montsent de Pallars per la Vall Fosca, i especialment emblemàtic pels aficionats a
la BTT, especialment els qui fan Pedals de Foc i la Transpirenaica, per als qui el tram del Triador
és una de les etapes més dures. A més també hi passen els prop de 800 participants de la
Ultramarató Europea Pedals de Foc Non Stop, que es va celebrar el 26 de juny.

L’objectiu de la restauració va més enllà del mateix
edifici i té sentit en la mesura en què s’acaba
convertint en una eina de vigorització del bé
restaurat a través de la seva difusió i de convertirse en una eina amb capacitat pedagògica.
Per aquest motiu ja es preveu des d’un inici la
filmació del procés per documentar-lo i poder
generar programes pedagògics posteriors.
De la mateixa manera, l’estudi considera
imprescindible que el procés es porti a terme de
forma participativa, tal i com ja s’està impulsant
des del Museu Hidroelèctric de Capdella, amb
els veïns i veïnes de la zona, que han d’estar
informats permanentment i participar en la presa
de decisions sobre el futur de l’equipament. La
implicació ciutadana és un element fonamental
per definir els futurs usos i funcions de
l’equipament.

L’AJUNTAMENT INFORMA
LA REVERSIÓ DE LES CENTRALS, PROS I CONTRES
Antecedents:

de la concessió de l’aigua és de 75 anys.

Al 1986 es va aprovar la reforma de la Llei d´aigües
segons la qual es fixava el termini màxim de finalització

Així doncs, de les centrals hidroelèctriques que tenim al
municipi acabaria la concessió a les dates marcades en
la següent taula:

Es important descriure els antecedents dels fets.

Central

Posada en funcionament (any)

Ampliació de la concessió
(anys)

Finalització de la concessió de
l’aigua
2060

Sallente

1985

Capdella

1914

75

2061

Mini de Capdella

1912

75

2061

Molinos

1918

75

2061

La Plana

1937

2028

Les sentències del Tribunal Suprem donen la raó a les
hidroelèctriques i per tant la concessió acabarà amb la
data prevista a la taula anterior.
Què passa quan s’acaba la concessió de l’aigua?
Una vegada finalitza la concessió de l’aigua, la central
hidroelèctrica, en funció del títol de l’acord de cada
central, passa a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE), és a dir, a l’Estat Espanyol.
Quins impostos paga la CHE o l’Estat Espanyol?
CAP. L’Estat no paga cap impost, ni BICE’S (assimilable als
IBI), ni IAE (Impost d’activitats econòmiques).
Per què alguns ajuntaments d’Osca continuen tenint
pràcticament els mateixos pressupostos quan les
centrals han revertit a la CHE?
Perquè l’Estat Espanyol dona subvencions a la Diputació
d’Osca i aquests subvencionen a ADELPA (Asociación de
Entidades Locales del Pirineo Aragonés), que a la vegada
subvenciona als ajuntaments. És per aquest motiu que
els ingressos no han disminuït. Però s’ha de recordar que
les centrals revertides són a Osca (Aragó) i les nostres
són a Catalunya.
Els acords a què arriba la Diputació d’Osca amb entitats
locals són puntuals. No hi ha cap garantia que la
Diputació de Lleida aprovi subvencions similars. Per tant

en cap cas els ingressos municipals estarien assegurats.
Què cobra l’Ajuntament de la Torre de Capdella de
les elèctriques?
L’Ajuntament cobra de les centrals els BICES i l’IAE,
és a dir, si les centrals passessin a l’Estat, l’Ajuntament
deixaria de cobrar una quantitat de diners important.
Quin import cobra l’Ajuntament de la Torre de
Capdella d’impostos de les elèctriques?
En la taula següent es mostren els ingressos de les
centrals hidroelèctriques i de les línies elèctriques:

IMPOSTOS RECAPTATS L’ANY 2020
Impost

ENDESA

BICES
IBI URBANA
IAE
TOVP - LINIES
TOTAL:
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RED ELÈCTRICA

RESTA ELÈCTRIQUES
(BENJAC - HIDRODATA)

TOTAL ELÈCTRIQUES

1.215.930 €

31.892 €

1.247.822 €

12.061 €

147 €

12.208 €

240.638 €

19.390 €

260.028 €

9.197 €

43.215 €

1.477.826 €

43.215 €

52.412 €
51.429 €

1.572.470 €

L’AJUNTAMENT INFORMA
Quin percentatge suposen per l’Ajuntament els
impostos recaptats de les elèctriques?
El pressupost de l’Ajuntament del 2020 va ser de
2.604.402,00 €, d’aquests, el 60,38% corresponen als
ingressos provinents de les centrals hidroelèctriques
(1.572.470€). Per tant, la recaptació de les elèctriques
suposa un 60,38% dels ingressos de l’Ajuntament.
Quina diferència hi ha entre municipalització i
nacionalització?
Nacionalitzar és transferir la propietat o empresa d’un
servei a l’Estat, en aquest cas la CHE.
Municipalitzar és transferir la propietat o empresa d’un
servei al Municipi, en aquest cas l’Ajuntament.
La nacionalització de les centrals seria favorable per
l’Ajuntament?
Tal i com està actualment la legislació no és favorable
pels interessos del municipi, ja que deixaria de cobrar
els impostos que està recaptant actualment, i per tant,
el pressupost municipal es reduiria a més de la meitat.
Aquesta reducció es traduiria en què al municipi es
deixarien de fer moltes obres, actuacions, manteniment
de camins, retirada de neu, escola, serveis sanitaris,
activitats culturals, inversions turístiques...
Quan seria favorable la nacionalització de les
centrals?
A través de l’Associació de Municipis afectats per Centrals
Hidroelèctriques i Embassaments de la província de
Lleida i la Federació Nacional d’Associacions i Municipis

amb centrals hidroelèctriques i embassaments, s’està
lluitant per canviar la llei perquè quan es reverteixi
la concessió de les Centrals a l’Estat, aquest pagui als
Ajuntaments un percentatge dels beneficis de les
elèctriques, els impostos o un import que eviti deixar els
ajuntaments en una situació econòmica complicada, és
a dir, s’està lluitant per aconseguir encara més beneficis
de les instal·lacions elèctriques dels municipis.
La nacionalització significa que l’estat es queda la
instal·lació de la central, la concessió de l’aigua i els
terrenys?
Cada cas és diferent, en funció dels acords que es van
firmar en la construcció de les centrals, però en el cas de
les centrals que han revertit a Osca, s’han nacionalitzat
la central hidroelèctrica, la concessió de l’aigua, els
terrenys... és a dir, tot.
Es podrien municipalitzar les centrals?
Per a la municipalització de les centrals s’han de tenir en
compte dos factors.
Primerament, tant les empreses privades com l’Estat
Espanyol no ho facilitarien pels interessos que hi ha de
rerefons.
EEn el cas que l’Estat acceptés la municipalització
dequalsevol central, s’hauria de tenir un assessorament
tècnic i econòmic per veure la viabilitat econòmica
de la mateixa i poder afrontar els imprevistos inicials
de manteniments de les instal·lacions, de les preses,
de les cambres d’aigua, etc. amb suficient folgança
econòmica.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA
Després del mes de desembre, s’han produït com a fets
més importants, els següents:
Durant el mateix mes de desembre es varen iniciar les
converses entre l’Ajuntament i l’Associació de la Llum,
d’una part, i Endesa, de l’altra, per mirar d’arribar a un
acord, donat l’existència de diverses sentències del
Jutjat de 1ª Instància de Tremp i la decisió d’Endesa de
regularitzar la facturació del subministrament elèctric
des de l’any 2015, procedint a talls de llum en cas
d’impagament.
Es van mantindre diverses reunions entre l’Ajuntament
i l’Associació amb Endesa, des de desembre fins a
març, en les quals es va demanar i reiterar, bàsicament,
a Endesa que paralitzés els talls de llum, que enviés
la relació de totes les factures per cada beneficiari,
que demanés l’execució de les sentències (per
conèixer els càlculs de la base imposable per calcular
l’IVA), negociant sempre la millor manera per fer els
pagaments.
Es van enviar a Endesa propostes d’acord, que no

van ser acceptades per aquesta. I també, Endesa va
enviar diverses propostes, que no van acceptar ni
l’Ajuntament ni l’Associació.
Finalment, amb data 26 de març es va arribar a un
acord amb Endesa, per virtut del qual es fracciona el
pagament de les factures des de 2015 a 2020, en 18
abonaments mensuals, sense interessos, fent extensiu
a l’acord de cada beneficiari les clàusules contingudes
(reserva dels drets i accions que es puguin exercitar
davant la jurisdicció competent) en l’Acord de
l’Ajuntament, de data 23 de març.
Amb relació als procediments judicials del Jutjat de 1ª
Instància de Tremp, s’ha ajornat un judici previst pel
9 de març, per una possible falta de competència del
mateix, per entendre que correspon el seu coneixement
a la jurisdicció contenciosa-administrativa. Per part
de l’advocat del beneficiari de la llum s’ha defensat la
competència de la jurisdicció civil (Jutjat de Tremp).
No sabem la postura d’Endesa i estem pendents de la
resolució del Jutjat.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Horari d’estiu de l’Ajuntament
A partir de l’1 de juliol i fins al 30 de setembre del 2021, l’horari
d’atenció al públic a les oficines de l’Ajuntament de la Torre de
Capdella serà: de les 9 h a les 15 h.
Per poder ser atesos, és recomanable demanar cita per un tema
de disponibilitat del departament que es vulgui visitar i per
evitar temps d’espera excessius.
Es pot sol·licitar cita per via telemàtica a través de la web de
l’Ajuntament: www.torrecapdella.org, per correu electrònic
ajuntament@torrecapdella.ddl.net o trucant al 973663001
És obligatori l’ús de la mascareta.
S’han de complir les pautes de seguretat exigides, així com la
distància a mantindre entre persones, deixant lliure el passadís.
L’accés a l’Ajuntament és per la porta principal de vidre.

Servei de podologia i de fisioteràpia

El passat mes de maig es va reprendre el servei de podologia als
consultoris mèdics de la Pobleta de Bellveí i d’Espui, i el servei de
fisioteràpia, al consultori de la Pobleta de Bellveí.
Aquests serveis s’ofereixen als veïns i veïnes empadronats al
municipi de la Torre de Capdella, amb caràcter prioritari, els que
així ho estableixi el servei mèdic que pertany al CAP de la Pobla de
Segur, i per últim els veïns o veïnes no empadronats al municipi.
El servei de podologia es presta un dissabte al mes, en horari de
matí, al consultori de la Pobleta de Bellveí, i en horari de tarda, al
consultori mèdic d’Espui.
El servei de fisioteràpia es presta de 15 h a 20 h, dos dijous
o divendres al mes en curs (en funció de la disponibilitat del
fisioterapeuta), al consultori de la Pobleta de Bellveí. En cas de
necessitat, els prestadors dels serveis poden fer visites a domicili
un cop acabades les visites en els locals destinats a tal efecte,
o bé abans de començar els serveis. S’haurà de fer la sol·licitud
prèviament a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Per demanar hora de visita, caldrà presentar una sol·licitud a
les oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, ja sigui per
correu electrònic, ajuntament@torrecapdella.ddl.net, o bé per
telèfon, 973663001.
Preu dels serveis:
• Podologia: 10 € per visita de veí/ïna empadronat/da
• Fisioteràpia: 20 € per visita de veí/ïna empadronat/da

Resum dels acords dels plens municipals
Les actes dels plens es poden consultar íntegrament al web: https://torredecapdella.eadministracio.cat
➨ Sessió ordinària del 27 de novembre de 2020
• Expedient 82/2018. Aprovació definitiva Deslinde de la Muntanya de Mont-ros
• Expedient 51/2019. Moció per la participació activa dels municipis en la gestió dels Fons europeus de recuperació
➨ Sessió extraordinària del 29 de desembre de 2020
• Expedient 365/2020. Aprovació inicial del Pressupost 2021
• Expedient 35/2019. Expropiacions Forçoses. Acord ocupació definitiva terrenys afectats per la carretera d’accés a Aguiró
i proposta de justi preu
• Expedient 384/2020. Aprovació conveni gestió forestal conjunta dels boscos de titularitat autonòmica i local
• Expedient 385/2020. Manifest pel desplegament de la Generalitat a l’Alt Pirineu
• Expedient 51/2019. Moció marea pensionista protecció de la sanitat pública
➨ Sessió extraordinària del 20 de gener de 2021
• Exp. 340/2020. Sorteig membres de la Mesa electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya. 14/02/2021
➨ Sessió ordinària del 29 de gener de 2021
• Expedient 51/2021. Modificació de plantilla de personal. 1/2021
• Expedient 35/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’AMPA de l’Escola i LLIP Vall Fosca i Ajuntament
• Expedient 29/2018. Anul·lació acord aprovació del conveni amb la Societat de Caça i Pesca del Flamisell
• Expedient 51/2019. Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre
• Expedient 385/2020. Per un servei de banca de qualitat
• Expedient 66/2021. Subscripció i suport al Manifest de l’Alt Pirineu i Aran
➨ Sessió ordinària del 19 de març de 2021
• Expedient 53/2021. Liquidació del Pressupost 2020
• Expedient 154/2021. Modificació de Crèdit 1/2021
• Expedient 159/2021. Aprovació del contracte de pagament de les factures d’ENDESA de 2015 – 2020
• Expedient 121/2021. Augment salarial de 2020
• Expedient 26/2021. Conveni gestió de residus
• Expedient 83/2021. Conveni Teleassistència
➨ Sessió extraordinària del 30 d’abril de 2021
• Expedient 436/2019. Convenis càmera meteorològica de TV3
• Expedient 238/2021. Convenis Xarxa de Museus
• Expedient 199/2019. Modificació ordenança IVTM
• Expedient 168/2020. Aprovació Ordenança Fiscal Reguladora Preu Públic del Telefèric
• Expedient 58/2019. Reglament ús locals socials
• Expedient 361/2020. Expropiacions Forçoses Astell
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OBRES
u Obres realitzades 2021:
ý

Aclarida de millora de
hectàrees de Serraspina

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Tipus de
licitació

Observacions

28.973,21 €

Contratas ANCAR S.L

2.753,65€

-

Concurs obert

Subvenció en llista
d’espera

27,21

ý

Enderroc i consolidació al nucli
d’Aguiró

21.700,50 €

Construccions Espot
Cardós, SL

-

-

Concurs obert

-

ý

Depuradora de la Torre de Capdella

30.596,33 €

Construccions Espot
Cardós, SL

-

-

Concurs obert

-

ý

Creació d’un espai de recepció del
Telefèric

22.780,57 €

Obres i Serveis Said, S.L.

-

-

Concurs per
invitació

-

ý

Reparacions accessos a Aguiró

15.492,84 €

Jordi Porta Rey

-

-

Adjudicació
directa per
urgència

-

ý

Escultura del Mirador de Campolongo

5.566,00 €

Miquel Angel Campos

-

-

Adjudicació
directa

Col·locació
executada per la
brigada municipal

ý

Desbrossada i manteniment
camins i senders

15.390,00 €

Xavi Llana Baró

12 km, 10
arrencada
d’arbres, 12
pedres

-

Concurs obert

Adjudicació per dos
anys, prorrogable
un més

ý

Desbrossada de talussos dels ramals
de les carreteres municipals

8.808.80 €

Rayan Forestal, S.L.U.

-

-

Adjudicació
directa

-

de

Col·locació de l’escultura del mirador de Campolongo

u Obres en execució 2021:

Pressupost
d’execució

Escales de nova construcció als carrers d’Obeix
Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Tipus de
licitació

Observacions

Construccions Espot
Cardós, SL

89.761,73€

250.000 €
PUOSC

Concurs
obert

Obra a executar de
forma plurianual

FORTANCO 81 SL

-

-

Concurs per
invitació

-

PINATER, S.L.

5.7941,00 €

99.540,97 €
Diputació de
Lleida

Concurs
obert

-

ý

Embelliment
d’Aguiró

ý

Rehabilitació de la terrassa de l’edifici
28.375,04 €
de serveis de l’Estany Gento

ý

Urbanització de carrers a Obeix

ý

Rehabilitació de l’habitatge municipal
d’Astell

69.107,67 €

FORTANCO 81 SL

-

51.237,76 €
Diputació de
Lleida

Concurs
obert

-

ý

Rehabilitació de les cobertes dels
magatzems municipals a la Pobleta de
Bellveí

93.618,50 €

FORTANCO 81 SL

-

-

Concurs
obert

-

del

nucli

medieval

402.269,16 €

162.605,49 €
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Embelliment del nucli medieval d’Aguiró

Restauració del murs de la part baixa d’Aguiró

Creació d’un espai de recepció del Telefèric

Rehabilitació de la terrassa de l’edifici de serveis de l’Estany Gento

u Obres pendents
d’execució 2021

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Tipus de
licitació

Observacions

Cunetes la Plana de Mont-ros

37.522,72 €

Cervós SAU

1.410,98 €

-

Concurs per
invitació

-

Urbanització de carrers a Mont-ros

207.281,68 €

Construccions Espot
Cardós, SL

8.825,44 €

-

Concurs
obert

-

-

Concurs
obert

Es tracta d’una
concessió

Aprofitament especial del domini públic per
instal·lació de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics

-

Iberdrola Clientes
S.A.U.

Millores
tècniques de
les estacions
Cànon
permanent
per kw/h

Reforma dels tancaments i terra del futur
centre de documentació del Museu
Hidroelèctric de Capdella

23.044,67 €

-

-

-

Concurs per
invitació

-

Restauració i conservació dels paraments de
l’església de Sant Vicenç de Capdella

66.271,45 €

Estrat Restauració, S.L.

-

34.492,62
€ Consorci
LEADER

Concurs
obert

-

Substitució de la canonada d’aigua potable
a Mont-ros

31.665,00 €

Jordi Porta Rey

-

23.074,33 €
Diputació
Lleida Salut

Concurs per
invitació

-

u Obres previstes 2021

Pressupost d’execució

Subvencions

Observacions

Construcció de la xarxa de recollida d’aigües residuals a la carretera de la Pobleta de
Bellveí a Montcortés

22.573,57 €

-

-

Restauració de les esculleres dels nuclis de Castell-estaó i Obeix

74.014,61 €

-

-

Construcció d’un àrea de servei per autocaravanes a la Torre de Capdella

-

-

-

Ordenació de l’entrada sud d’Espui

-

-

-

ACTUACIONS REALITZADES PER LA BRIGADA
•
•
•
•
•
•

Neteja i desbrossada de parcs, jardins, sotavalles i pistes de jocs a tots els nuclis i carreteres municipals.
Muntatge de les piscines pel casal d’estiu de l’Escola de Mont-ros.
Muntatge de l’exposició Els Pescadors de Muntanya.
Manteniment estival de camins rurals del municipi.
Adequació espai del mirador de Beranui.
Construcció de la xarxa de recollida d’aigües residuals a la carretera de la Pobleta de Bellveí.

6 - Butlletí Informatiu

HISENDA
Pressupost 2021 per capítols - Ajuntament de la Torre de Capdella
(aprovat el 29 de desembre de 2020)
DESPESES

INGRESSOS

CAPÍTOL 1: Despeses de personal (Retribucions
del personal i càrrecs del consistori.)

984.551,15

CAPÍTOL 2: Despeses corrents en béns i serveis
(Despeses del funcionament corrent de
l’Ajuntament, com el subministrament de sal o
la compra de materials)

1.000.275,24

14.000,00

329.310,00

157.924,94

CAPÍTOL 4: Transferències corrents (transferències de
l’Administració estatal autonòmica o local destinades a
despeses pel funcionament corrent)

273.209,72

10.000,00

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials (Interessos de dipòsit
i de l’aprofitament de finques rústiques i urbanes.)

41.275,00

100,00

CAPÍTOL 5: Fons de contingència
CAPÍTOL 6: Inversions reals (Inversions en
patrimoni i execució d’obres)

CAPÍTOL 2: Impostos indirectes (Impostos sobre
construccions i vedats)

1.790.932,00

CAPÍTOL 3: Taxes, i altres ingressos (taxes corresponents
al servei de clavegueram, llar d’infants, llicències d’obres
etc.)

CAPÍTOL 3: Despeses financeres
CAPÍTOL 4: Transferències corrents
(Transferències al Consell Comarcal o a
institucions sense ànim de lucre, com aportació
a l’Associació Alba, Projecte Home, l’AMPA Vall
Fosca, etc.)

CAPÍTOL 1: Impostos directes (IBI, impost de vehicles i
IAE)

1.330.389,15

CAPÍTOL 6: Alienació d’inversions reals

0,00

CAPÍTOL 7: Transferències de capital

0,00

CAPÍTOL 7: Transferències de capital (subvencions
d’inversions i/o obres.)

CAPÍTOL 8: Actius financers

0,00

CAPÍTOL 8: Actius financers

0,00

CAPÍTOL 9: Passius financers (Amortització de
les bestretes atorgades per la Diputació de
Lleida)

0,00

CAPÍTOL 9: Passius financers

0,00

TOTAL:

3.483.240,48 €

TOTAL:

PLANTILLA DE PERSONAL
Grup

Núm. places Vacant

A-1

1

0

Completa

Subescala Tècnica

A-1

1

0

Completa

Subescala Administrativa

C-1

1

0

Completa

Subescala Tècnica. Arquitecte

A-1

1

1

Completa

Places reservades a Personal laboral fix

Grup classificació

Núm. places

Vacant

Dedicació

1) Adscrits a Intervenció i comptabilitat

C2

2

0

Completa/ Parcial
Parcial

Places de funcionaris

1.034.513,76

3.483.240,48 €

Dedicació

1) Habilitació nacional
Secretària Interventora
2) Escala d’Administració General

3) Escala d’Administració Especial

2) Adscrit a Gestió del patrimoni

C2

1

1

3) Adscrit a Administració Gral.

C2

1

1

Completa

C2

1

1

Completa

- Encarregat brigada
- Sotsencarregat brigada
- Operari brigada

C2
C2
AP

1
1
6

0
1
4

Completa
Completa
Completa

6) Neteja

AP

1

1

Parcial

A2
AP

1
2

1
1

Completa
Parcial

4) Serveis culturals
5) Serveis bàsics. Brigada

7) Serveis escolars:
- Mestra
- Monitores
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HISENDA
Places Personal laboral temporal
1)Telefèric:

Grup classificació
C2
C2
AP

Núm. places
2
3
6

Vacant
2
3
6

Dedicació
Completa
Completa
Completa

Serveis essencials. Brigada

AP: Peó
AP: Oficial

3
3

3
3

Completa
Completa

Museu

C2

1

0

Parcial

Servei Promoció Turística. PIC

C2

1

0

Parcial

Serveis culturals

C2

1

0

Completa

1a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
La 1a modificació de crèdit es realitza perquè hi ha despeses d’inversió per les quals no existeix crèdit al vigent pressupost. És per aquets motiu que
s’aprova l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021, del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses i romanent de tresoreria, sense que
es vegi pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent detall:

Progr.

Aplicació
Econòmica

Descripció

320

64000

Redacció projecte quartel de la Torre

491

63600

Equips informàtics

162

62206

320

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits finals

15.000,00

2.182,00

17.182,00

1.400,00

5.000,00

6.400,00

Canonada d’aigua potable a Mont-ros

-

31.677,46

31.677,46

68200

Obres als paraments de la nau de Capdella

-

78.613,82

78.613,82

151

13000

Arquitecte tècnic – laboral fix

-

34.317,24

34.317,24

333

62207

Reforma dels tancaments del futur centre de
documentació del Museu Hidroelèctric

-

23.044,67

23.044,67

920

22100

Subministraments

32.000,00

168.417,45

200.417,45

48.400,00

343.252,64

391.652,64

TOTALS

2a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
La 1a modificació de crèdit es realitza perquè hi ha despeses d’inversió per les quals no existeix crèdit al vigent pressupost. És per aquets motiu
que s’aprova l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021, del Pressupost en vigor, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent detall:
Consignació de despeses amb crèdits en BAIXA
Partida inicial
15562203
33862205
15262201
15560001

Nom
Carrer d’Obeix

Consignació inicial

Proposta de BAIXA

Consignació
definitiva
162.605,49

164.000,00

1.394,51

Compra local caçadors

7.000,00

7.000,00

0

Rehabilitació pis Astell

69.107,67

863,67

68.244,00

Expropiació Astell

10.000,00

3.192,70
12.450,88 €

6.807,30

Consignació de despeses amb crèdits en ALTA
Partida inicial

Nom

43262204

S’augmenta la partida per ajustar-se al
pressupost de licitació de l’obra Creació d’un
espai de recepció del Telefèric

Consignació inicial
11.830,00

Proposta de ALTA
12.450,88
12.450,88 €
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Consignació
definitiva
24.280,88

TURISME i ESPORTS
Aquest

any

s’ha

iniciat la venda per
internet
de s’ha
les
Aquest any
entrades tant del telefèric
del Museu
iniciatcom
la venda
per
hidroelèctric de Capdella.
Des de
internet
de la web
les

Aquest any s’ha iniciat la venda per internet de les entrades tant del telefèric com del Museu hidroelèctric de Capdella. Des de la web
www.vallfosca.net
es poden
les
entrades tant del telefèric
comrealitzar
del Museu
www.vallfosca.net es poden realitzar les reserves.
reserves.
hidroelèctric de Capdella. Des de la web
www.vallfosca.net es poden realitzar les
reserves.

JULIOL, AGOST I
SETEMBRE

JULIOL, AGOST I

Telèfon
de Sallente:
SETEMBRE

PUJADA

BAIXADA

08.00 h

08.15 h

h
P09.00
UJADA
*10.00 h
08.00 h
11.15hh
09.00

09.15 h
BAIXADA

12.30 hh
*10.00
14.00hh
11.15

873 451102
Telèfon de Sallente:
873 451102

TIQUET TELEFÈRIC

10.30 h
08.15 h
11.45hh
09.15
13.00hh
10.30
14.30hh
11.45

15.00hh
12.30

*15.30h h
13.00

16.00hh
14.00

16.30hh
14.30

17.30hh
15.00

18.00hh
*15.30

18.30hh
16.00

19.00hh
16.30

17.30 h

18.00 h

18.30 h

19.00 h

* *En
un màxim
màximde
de22gossos
gossosooanimals
animals
Enaquests
aquestsdos
doshoraris,
horaris,podrà
podrà viatjar
viatjar un
de
habilitata a
decompanyia
companyia de
de més
més de
de 33 kg,
kg, amb
amb el
el cistell
cistell de
de transport
transport habilitat
l’interior
de
la
cabina.
També
hi
podran
viatjar
animals
de
companyia
de
de dos
la cabina.
hi podran
viatjar de
animals
de companyia
* l’interior
En aquests
horaris,També
podrà viatjar
un màxim
2 gossos
o animals de
menys
33kg
han
d’anar
ambel/la
el/laelpropietari/propietària,
propietari/propietària,
i a l’interior
kgque
que
a l’interior
demenys
companyia
de han
mésd’anar
de 3 amb
kg, amb
cistell de transport ihabilitat
a de
de
la
motxilla.
la motxilla.
l’interior
de la cabina. També hi podran viatjar animals de companyia de
menys 3 kg que han d’anar amb el/la propietari/propietària, i a l’interior de
Enmotxilla.
aquests
l’aforamentserà
seràdede
persones.
a 18
lesh18
del
aquests viatges
viatges l’aforament
4848
persones.
Si aSiles
delhdia
laEn

dia
anterior,
capreserva
reservaper
pera a animals
animals de
de companyia,
companyia,
anterior,
no no
s’has’ha
fet fetcap

automàticament,
eltelefèric
telefèric
alliberarà
les places
ja18noh fer
podran
En
aquests viatges el
l’aforament
serà
de 48
Si no
a iles
del
dia fer
automàticament,
alliberarà
lespersones.
places
i ja
podran
reserva
reserva
per
aquell
anterior,
nodia.
s’ha dia.
fet cap reserva per a animals de companyia,
per aquell
automàticament, el telefèric alliberarà les places i ja no podran fer reserva
per aquell dia.

Adult

ANADA I TORNADA

UN TRAJECTE

18 €

TIQUET
Infantil
(deTELEFÈRIC
3 a 9 anys)

12 €

ANADA I TORNADA
12 €

UN TRAJECTE
9€

Adultviatge del dia
Últim

18 € -

12 € 5 €

Infantil (de
3 a 9animals
anys) de companyia
Gossos
i altres
Últim viatge del dia
Bicicletes

12 12
€ €

9€ 9€
5 € 10 €

2 adults + 2 infantils (de 3 a 9 anys):
TIQUETS FAMILIARS
Famílies nombroses i monoparentals (fills menors de 18): descompte 20%
2 adults + 2 infantils (de 3 a 9 anys):
sobre preu final. Cal aportar el títol de família nombrosa/monoparental
Famílies nombroses i monoparentals (fills menors de 18): descompte 20%
Fsobre
ORFAITS
preu final. Cal aportar el títol de família nombrosa/monoparental
Adult
FORFAITS
Infantil (de 3 a 9 anys)
Adult

- 12 €
ANADA- I TORNADA
55 €
ANADA I TORNADA
20% de descompte sobre preu
55 €
final
20% de descompte sobre preu
ANADA I TORNADA
final
72 €
ANADA I TORNADA
36 €
72 €

I TORNADA
ANADA
36 €

U36
N TRAJECTE
€

Adult i Infantil (de 3 a 9 anys)
TIQUET CONJUNT TELEFÈRIC + MUSEU (VISITA LLIURE O GUIADA)

21 € (v. guiada)
16€€ (v. lliure)
19
ANADA I TORNADA

19
14 € (v. lliure)
16 € (v.
UNguiada)
TRAJECTE

Gossos i altres animals de companyia

TBicicletes
IQUETS FAMILIARS

TInfantil
IQUET(de
CONJUNT
TELEFÈRIC + MUSEU (VISITA LLIURE O GUIADA)
3 a 9 anys)

Gratuït:
menors
Adult i Infantil
(dede
3 a39anys
anys)i gossos d’assistència degudament acreditats

21 € (v. guiada)

16 € (v. lliure)

9€

U10
N TRAJECTE
€
-

UN TRAJECTE
-

-

UN-TRAJECTE
72 €

UN TRAJECTE
36 €
72 €

19 € (v. guiada)

14 € (v. lliure)

Gratuït: menors de 3 anys i gossos d’assistència degudament acreditats
Informació per a les persones empadronades al municipi
Gratuït: menors
anys
i gossos d’assistència
degudament
acreditats
Informació
perdea 3les
persones
empadronades
al municipi
Els
veïns i veïnes
empadronats
poden gaudir al
d’un
preu més reduït en el forfait: Adult: 36 € Infantil (de 3 a 9 anys): 24 €
Informació
per a les
persones empadronades
municipi
Els
veïnspoden
i veïnes
empadronades
poden del
gaudir d’un
preu
mésHoreduït
entramitar
el forfait:
Adult:
36 € de
Infantil
(de 3 a 9 anys): 24 €
També
beneficiar-se
d’unpoden
descompte
elsreduït
tiquets.
podranAdult:
de la (de
pàgina
venda
Els veïns
i veïnes
empadronats
gaudir d’un30%
preuen
més
en el forfait:
36 €des
Infantil
3 a 9 anys):
24online
€
També poden beneficiar-se d’un descompte del 30% en els tiquets. Ho podran tramitar des de la pàgina de venda online
També poden beneficiar-se d’un descompte del 30% en els tiquets. Ho podran tramitar des de la pàgina de venda online
HORARIS
De l’1 de juliol a l’últim diumenge d’agost
HORARIS
Visita guiada. Dj. Ds. i Dg. a les 11 h / Dj. Dv. i Ds. a les 18 h
De l’1 de juliol a l’últim diumenge d’agost
Visita lliure. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. i Dg, d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Visita guiada. Dj. Ds. i Dg. a les 11 h / Dj. Dv. i Ds. a les 18 h
De l’última
setmana
l’11 d’11
de setembre
Visita
lliure. Dt.
Dc. Dj.d’agost
Dv. Ds. ai Dg,
a 14 i de 17 a 20 h
Visita
guiada.
Dijous:
11 h a/ l’11
Dissabte:
18 h
De
l’última
setmana
d’agost
de setembre
Visitaguiada.
lliure. Dt.
Ds. Dj.
Ds. d’11 18
a 14
Visita
Dijous:
11 hDv.
/ IDissabte:
h i de 17 a 20 h / Dg.
Visita
lliure.
Dt. Ds. Dj.alDv.
Ds. d’11 a 14 i de 17 a 20 h / Dg.
Del 12
de setembre
12I d’octubre
12 de
setembre
al 12 d’octubre
Del
Visita
guiada.
Dissabte:
12 h Visita lliure. Diumenge, d’11 h a 14 h
Visita
guiada.
Dissabte:
12 hdeVisita
lliure. Diumenge, d’11 h a 14 h
Del 13
d’octubre
al dijous
Pasqua
Visita
guiada. Dissabte:
12Pasqua
h
Del
13 d’octubre
al dijous de

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

Visita
lliure:de7525€ persones)
(menys
Grups
Visita
lliure:
75 € 100 €
Visita
guiada:

Visita guiada: 100 €
Dissabte:
12 h degudament acreditats de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus) i de
Entrada gratuïta. Menors de 10 anys; empadronats a la Visita
Torre guiada.
de Capdella;
membres
Entrada gratuïta.
Menors dede10Catalunya;
anys; empadronats
a la Torre
de Capdella;
membresde
degudament
acreditats
de l’ICOM (Consell
Internacional
Museus)amb
i de el
l’Associació
de Museòlegs
guies turístics
professionals
en l’exercici
la seva feina,
i professors/mestres
en actiu
acreditatsdels
oficialment
l’Associació
dede
Museòlegs
de Catalunya;
guiesen
turístics
professionals
l’exercici de la seva feina, i professors/mestres en actiu acreditats oficialment amb el
Carnet
Docent
la Generalitat
de Catalunya
exercici
de la seva en
feina.
Carnet Docent de la Generalitat de Catalunya en exercici de la seva feina.
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TURISME i ESPORTS
HORARIS DEL SERVEI DEL BUS DEL PARC

El bus del Parc funciona aquest estiu per tercer any consecutiu de l’1 de juliol al 30 de setembre.

D

1

2

3

D

1

2

3

11:10

17:30

19:25

17:30

11:37

17:57

19:52

17:57

Pantà de Sallente- telefèric

10:55

17:25

19:15

17:25

Capdella

10:28

16:58

18:48

11:40

18:00

19:55

18:00

16:58

Central de Capdella

10:25

16:55

18:45

16:55

11:42

18:02

19:57

11:49

18:09

20:04

18:02

Espui

10:23

16:53

18:43

16:53

18:09

Torre de Capdella

10:16

16:46

18:36

16:46

11:53

18:13

20:08

11:59

18:19

20:14

18:13

Molinos

10:12

16:42

18:32

16:42

18:19

Plana de Mont-ros

10:06

16:36

18:26

12:07

18:27

16:36

20:22

18:27

Pobleta de Bellveí

9:58

16:28

18:18

16:28

12:13
12:25

18:33

20:28

18:33

Senterada

9:52

16:22

18:12

16:22

18:45

20:40

18:45

Pobla de Segur (tren)

9:40

16:10

18:00

16:10

12:30

18:50

20:45

18:50

Pobla de Segur (est. autobusos)

9:35

16:05

17:55

16:05

D: servei diari

1: de Dilluns a dijous

EL MUSEU
MUNTANYA

2: divendres

PRESENTA

3: dissabte, diumenges i festius

L’EXPOSICIÓ

ELS

PESCADORS

DE

EL MUSEU PRESENTA L’EXPOSICIÓ
ELS PESCADORS DE MUNTANYA
Aquest estiu es pot visitar al Museu Hidroelèctric fins al 31 d’agost, l'exposició 'Els

pescadorsun
de muntanya',
primera
mostra
la pesca als
a l'Alt
Pirineu ide
l'Aran.
Aportava
aliment, ja laque
el peix
no sobre
consumien
balnearis
Bagnères de
arribava al Pirineu i era un ingrés extra per a
Luchon, a més de 50 hores a peu de la Vall
les
famílies els
mesos
príncep de
Fosca. Els
pescadors
la Vall
L’exposició
explica
la d’estiu.
pesca El
continental
als estanys
dels
Pirineusprofessionals
al llarg dels de
segles
Mònaco pescant a Airoto (Alt Àneu) el 1918,
eren d’Espui i la Torre de Capdella i és que a
XIX i XX. A l'Alt Pirineu i Aran la pesca va ser una activitat tradicional des del Paleolític
Franco al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
més de grans experts en el maneig del ròssec,
mitjà
i unMaurici
recurs el
alimentari
excepcional
en un medi
fins a
mitjancaminadors.
segle XX, quan
va
de
Sant
1953, o bé
les fotos dels
eren hostil
també
grans
Després
passar a
ser únicament
esport.de pesca.
àlbums
familiars,
il·lustrenun
jornades
de la Guerra Civil Espanyola la ruta dels
pescadors es va escurçar, i tot el peix es venia
L’exposició se situa en l’espai emblemàtic del
a restaurants de la Vall d’Aran, al Balneari de
taller
la central
construït l’any
Aportava un aliment, ja que el peix no arribava
al de
Pirineu
i erade
unCapdella,
ingrés extra
Caldes o als restaurants del Pallars. Va ser tan
1912, i que encara funciona, per això l’ús de
gran la importància del transport del peix que
per a les famílies els mesos d'estiu. El príncep de Mònaco pescant a Airoto (Alt
l’espai és compartit entre els treballadors de
a l’exposició Els pescadors de muntanya s’ha
Àneu) el 1918, Franco al Parc Nacional d'Aigüestortes
Estany
Sant Maurici
la central ii el
públicde
visitant.
triat com a peça emblemàtica un canastrell
el 1953, o bé les fotos dels àlbums familiars, il·lustren jornades de pesca.
adaptat com a motxilla, amb el qual es
La mostra analitza la pesca a l’Alt Pirineu i
portaven les truites a vendre.
Aran partint de la Vall Fosca. Es tracta d’un
L’exposició se situa en l’espai emblemàtic delviatge
tallerde
dedos
la central
de mostra
Capdella,
segles que
els diferents
construït l'any 1912, i que encara funciona, per
això l'ús
l'espai
és compartit
sistemes
dede
pesca.
A l’alta
muntanya hi havia
Aquest
estiu es pot visitar al Museu
poques
espècies
a
pescar,
la més destacada
entre
els
treballadors
de
la
central
i
el
públic
visitant.
Hidroelèctric fins al 31 d’agost, l’exposició ‘Els
la truita comuna, però això no va limitar la
pescadors de muntanya’, la primera mostra
gran quantitat de sistemes i ormejos que
sobre
la pesca
a l’Alt Pirineu
i l’Aran.
La mostra
analitza
la pesca
a l'Alt Pirineu i Aran partint de la Vall Fosca. Es tracta d'un viatge de dos segles que mostra els diferents
s’empraven: pesca a sarpades, amb forquilla,
sistemes de
pesca.
l'alta muntanya
havia amb
poques
la més
destacada
L’exposició
explica
la Apesca
continentalhials
llum,espècies
eixecantaelpescar,
riu (assecar
el riu),
amb la truita comuna, però això no va limitar la
estanys
dels Pirineus
al llarg idels
seglesque
XIXs'empraven:
gran quantitat
de sistemes
ormejos
sarpades,
bergat o pesca
bertrol,a amb
croca,amb
ambforquilla,
dinamita,amb llum, eixecant el riu (assecar el riu), amb
i bergat
XX. A l’Alt
Pirineuamb
i Aran
la pesca
ser una amb
amb
canya,
ambfilatons,
filatons,amb
ambesparver
esparver ii amb
amb els ròssecs i grans filats als estanys.
o bertrol,
croca,
ambvadinamita,
canya,
amb
activitat tradicional des del Paleolític mitjà i
els ròssecs i grans filats als estanys.
un recurs alimentari excepcional en un medi
Però era
el més
significatiu
de la que
pescaesaconsumien
l’Alt
Peròfins
el més
significatiu
dequan
la pesca
a l'Alta Pirineu
el destí
de les truites,
als balnearis de Bagnères de Luchon,
hostil
a mitjan
segle XX,
va passar
Pirineu
era
el
destí
de
les
truites,
que
es
a
més
de
50
hores
a
peu
de
la
Vall
Fosca.
Els
pescadors
professionals
de
la
Vall
eren
d'Espui
i la Torre de Capdella i és que a més
ser únicament un esport.
de grans experts en el maneig del ròssec, eren també grans caminadors. Després de la Guerra Civil Espanyola la ruta dels
pescadors es va escurçar, i tot el peix es venia a restaurants de la Vall d'Aran, al Balneari de Caldes o als restaurants del Pallars. Va
ser tan gran la importància del transport del peix que a l'exposició Els pescadors de muntanya s'ha triat com a peça emblemàtica un
canastrell adaptat com a motxilla, amb el qual es portaven les truites a vendre.
Al 2020 La Cabanera, organitzada per voluntàries i voluntaris
de la Vall Fosca, el Club d’Esquí de la Pobla de Segur i
TORNA LA CABANERA
l’Ajuntament de la Torre de Capdella, es va anul·lar. Després
Al 2020 La Cabanera, organitzada per voluntaris i voluntàries de
d’un canvi de data, al 2021, la Cursa i la Marxa se celebraran
la de
Vall
Fosca, amb
el un
Club
d’Esquídiferent
de la de
Pobla
de Segur i
l’11
setembre,
recorregut
la 1a edició,
l’Ajuntament
de
la
Torre
de
Capdella,
es
va
anul·lar.
Després
tal com estava previst.
d’un
canvi
de
data,
al
2021,
la
Cursa
i
la
Marxa
se
celebraran
Marxa de La Cabanera: sortida de la Pobleta de Bellveí (800
l’11distància
de setembre,
recorregut
diferent
de la de
1a 872
edició,
tal Cabanera: sortida de la Pobleta de Bellveí (800 m), distància de 22 km i
m),
de 13,3amb
km un
i desnivell
positiu
acumulat
m. La
com
estava
previst.
desnivell positiu acumulat de 1.478.
Marxa de La
Cabanera: sortida de la Pobleta de Bellveí (800 m), distància de 13,3 km i desnivell positiu acumulat de 872 m. La
Inscripcions
a: www.cabanera.cat
Cabanera: sortida de la Pobleta de Bellveí (800 m), distància de 22 km i desnivell positiu acumulat de 1.478.
Inscripcions a: www.cabanera.cat
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ
Els dies 1, 2 i 3 d’octubre està previst celebrar la Fira Ramadera
de la Pobleta de Bellveí, sempre que la situació sanitària ho
permeti i seguint les mesures que estableixin el govern.
Per cinquè any, es realitzarà el divendres una jornada de
transferència tecnològica, organitzada conjuntament amb
l’Escola Agrària del Pallars (Departament d’Agricultura). La
primera edició, es va centrar en la vaca bruna; al 2017, en el
Cavall Pirinenc Català; al 2018 en l’ovella xisqueta, i el 2019, en
la cuina d’aprofitament, amb la participació de gent gran de la
Vall. En les tres jornades també es va incloure una demostració

de cuina. Al 2021, la jornada se celebrarà el divendres 1
d’octubre i se centrarà en l’elaboració de formatges.
Es preveu que, seguint les mesures necessàries, es pugui
celebrar el concurs de vaca bruna i el de Cavall Pirinenc Català.
Pel que fa a la demostració d’oficis i a l’espai de parades,
s’organitzaran de manera que es puguin complir les mesures
per evitar aglomeracions, creant circuits i incorporant la
senyalització necessària.

NETEJA DE CAMINS
El passat mes de maig l’Ajuntament de la Torre de Capdella
va licitar per dos anys, prorrogables a 3, la neteja dels camins
del municipi, que suposa un total d’uns 80 km. El servei es
va adjudicar a Xavier Llana Baró, per un import de 15.390 €
anuals.
El servei inclou el desbrossat i neteja de vegetació herbàcia i
el manteniment dels dos marges per garantir el control de la
vegetació arbustiva evitant així el creixement sobre el ferm.
La desbrossada també inclourà tales puntuals d’arbres i
branques dins del gàlib del camí. També s’inclou l’extracció
de soques. Es preveu que un camí requereixi més d’una
neteja.

DEIXALLERIA MÒBIL
El 15 de juny, el Consell Comarcal del Pallars Jussà va instal·lar
la deixalleria mòbil itinerant a la Plana de Mont-ros per a
un període de 15 dies. Després de la Plana de Mont-ros, la

deixalleria ha estat a la Central de Capdella i finalment a la
Pobleta de Bellveí.
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CULTURA I EDUCACIÓ
ACTIVITATS
Durant l’hivern i la primavera es van reprendre les activitats de l’agenda cultural adaptant-les a les mesures del
PROCICAT. Així es va poder fer el carter reial, reis mags, Santa Àgueda, xerrades, tallers, cursos, Dia Mundial de la
Poesia, Dia Internacional de la Dona, Sant Jordi, espectacles per a tots els públics, activitats d’educació ambiental,
sortides de marxa nòrdica, etc.
Els aforaments es van controlar en tot moment, i la participació a les activitats ha estat sempre amb reserva.
A continuació us en mostrem una selecció de les activitats que es van fer:

Carter reial a l’Escola i Reis Mags

Puck Micro Fest

Dia Internacional de la Dona

Taller d’encordillat

Taller de caixes niu
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CULTURA I EDUCACIÓ

Taller de pintura en ceràmica

Xerrada sobre nutrició i esport

Setmana de la natura: taller de ceràmica

Espectacle Genèrics contra la violència de gènere

Espectacle - Fem Màgia

Taller de ceràmica en femení

Taller familiar d’astronomia: el Sol i la Terra

Butlletí Informatiu- 13

CULTURA I EDUCACIÓ
Educació mediambiental amb el Parc Nacional a l’Escola La Vall
Com cada curs, a l’escola, s’ha fet un taller d’Educació Medi
Ambiental amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. S’ha fet el dia 8 de juny al matí. Els nens
i les nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial han treballat

Els nens i les nenes han
acompanyat l’Àssua i han pogut
viure la feina de pastor en cada
estació de l’any: les ovelles a la
muntanya, el paper del gos mastí,
el procés de la llana, estris més
característics del pastor...
D’altra banda, els nens i les nenes
de Cicle Mitjà i Superior han fet un
joc cooperatiu de sensibilització
per a la protecció i cura dels
ecosistemes del Parc. Ecosistemes
en joc ha estat una activitat lúdica
que els ha permès aprendre
quins són els ecosistemes més
característics del Parc, la flora i la
fauna que hi habita, les espècies
que n’amenacen la biodiversitat,
així com altres problemes que
pateixen i com podem ajudar a
respectar-los i cuidar-los.
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al voltant del conte L’Àssua i els seus amics. Explica el cicle
anual de les ovelles, seguint el curs de l’any, amb làmines i
materials diversos.

OPINIÓ
Benvolgudes veïnes i veïns,
Tornem a ser a l’estiu i quan ens pensàvem que la Covid la teníem superada, s’ha tornat a escampar. Volem donar el màxim suport i les
gràcies a tot l’àmbit sanitari.
Ens han acusat de trencar el conveni, de no fer res, ser sicaris d’Endesa, orquestrar talls de llum... No s’ha trencat el conveni. L’últim que
va firmar l’Ajuntament amb FECSA, va ser al 1989, on constava la clàusula 3a, en què totes les persones del municipi pagarien 0,35ptes/
kwh, (0,0021 €/kWh), sempre que fos residència habitual, consum propi, i estiguessin empadronades abans del 5/6/1978 o en fossin
descendents.
En canvi, la CUP, en varis Plens ha informat que volen enviar a Endesa, el llistat de persones que tinguin multicomptadors o que no tinguin
la residència habitual perquè se’ls hi treguin els privilegis. Nosaltres creiem que això no són privilegis, són drets de fa molts anys i que no
són ningú per assenyalar a les persones com tenen intenció de fer.
La CUP no assumeix els errors. Van dir que si s’autoliquidava Endesa no podia tallar la llum. Fals, Endesa ha tallat la llum a persones
autoliquidants. Van dir que tenien guanyat el recurs presentat al TSJC, i segons el diari Segre, Endesa ha tornat a guanyar.
Aquests regidors sembla que vulguin dinamitar el conveni, perquè són els antisistema que s’aprofiten del sistema, fins i tot els que
defensen fermament l’independentisme i reneguen sempre de l’Estat, arriben a declarar públicament (TV3) que prefereixen que les
hidroelèctriques estiguin en mans d’Espanya, abans que de les empreses privades, tot i que el nostre municipi es quedi a la ruïna.
Nosaltres, sí que voldríem que les Centrals es nacionalitzessin, però sempre i quan el nostre municipi no perdi poder econòmic, cosa
impossible amb la Llei Espanyola actual, en la que tots els beneficis anirien a l’Estat deixant l’Ajuntament amb les arques buides.
Sabem qui és Endesa, una empresa privada amb portes giratòries. Sabem qui som nosaltres, una Vall petita, amb MOLTS recursos, però
haurem de caminar sols, com ja ens han demostrat les institucions. Per tant, sabem que no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat.
Volem que el municipi prosperi i així ho estem intentant, ajudant a les 33 explotacions ramaderes, tenint una brigada que fa les reparacions
necessàries, traient la neu de les carreteres, donant vals de 25 € per comprar al municipi, ajudant amb el casal d’estiu, finançant els dinars
de la nostra canalla tant de l’escola com del casal, fent les obres necessàries de l’escola, remodelant el “Quartel” perquè sigui un centre
adscrit als estudis d’alta muntanya de l’INS de La Pobla, apostant per l’educació i l’ensenyament amb unes ajudes a estudiants perquè es
formin fora de la comarca, recuperant patrimoni com l’Hospital de Cartró, la xarxa de camins, l’execució d’obres, el foment del turisme i
l’activitat cultural, etc. Tot això, no seria possible sense els impostos de les energètiques al municipi.
Esperem que tingueu un bon estiu. Molta SALUT!

Si 2020 va ser l’any de la pandèmia, ÉS probable que recordem el 2021 com l’any de la desfeta del contracte de la llum. Després de
gairebé 12 anys de “no pagueu” s’ha passat a “teniu quinze dies per pagar” o nosaltres (ajuntament) direm a ENDESA a qui es pot tallar
la llum i a qui no. Els mateixos que presumiven de tenir denúncies i causes pendents per actuar evitant talls al municipi fa quatre anys,
són els que ara han donat l’ok a la companyia. Col·laboradors necessaris, una actuació brillant, ràpida i fulminant, a pagar i a callar, i
l’alcalde fardant de lo bé que dorm sabent que hi ha gent amb la llum tallada al seu municipi, i ei, natres ho hem fet tot bé! Són els de
la CUP els que us han enganyat.
Desenes de talls il·legals, coaccions, amenaces, talls per factures pagades i ni una sola denúncia del consistori, un parell de dinars amb
ENDESA pagats amb diner públic per celebrar els vots de vassallatge pertinents i aquí pau i després glòria.
Certament l’administració, també la municipal, no ha fet res per aturar els talls il·legals i les pressions i coaccions d’ENDESA, tampoc
trobem facilitats en el terreny judicial i la via fiscal ens emplaça a un recurs de cassació al Tribunal Suprem que pot durar d’un any i
mig a dos i semblaria sensat rendir-se, com s’ha fet altres vegades i entrar en la lògica de veure els drets com a privilegis, “ acceptar que
uns quants som afortunats encara que haguem de pagar més iva del compte, podem tenir molts comptadors i fan la vista grossa amb la
clàusula tercera...” però mentre un de sol segueixi lluitant pel que és un dret adquirit del nostre municipi, (no pas un privilegi), la CUP
de la Vall Fosca serem al peu del canó defensant els drets col·lectius i els contractes públics, contra les elèctriques i els cacics, perquè
l’única lluita que es perd és la que s’abandona. Quan més fosca és la nit és just abans de sortir el sol

Aquestes passades eleccions, amb qui us parla al capdavant, els resultats que vam aconseguir demanaven fer un pas al costat:
havíem perdut suport!. Llavors —consens mana!—, es va decidir posposar la decisió presa perquè, potser, «la gent no ho entendria
o ho podia malinterpretar». A títol personal, crec que ho hauríeu entès tan bé llavors com espero que ho entendreu ara. Així
doncs, sapigueu que, després d’aquest proper ple jo ja no seré el vostre representant en aquest ajuntament. I ho dic amb la
confiança plena en que, qui em substituirà, us representarà tant bé —si no millor!— del que ho he pogut fer jo fins ara.
No entraré a fer valoracions. No és el moment ni tampoc és el lloc de fer-ho. Només dir-vos, però, que si bé és cert que ha sigut un
honor formar part d’aquest ajuntament, també ho és que no ha estat un plaer: la concepció que alguns tenim d’una administració, que és
i ha de ser pública, amb tot el que això implica, se n’ha vist ressentida en massa episodis viscuts on no sempre s’ha actuat pel bé general,
ni s’ha actuat amb prou transparència, ni s’han defensat igual els drets de tothom... Principis bàsics, entre d’altres, que donen el valor a
una administració pública que es vol de qualitat i que són els garants dels drets de la ciutadania. Tampoc hi havia —ni hi ha, com hem
vist— cap voluntat de fer-ho quan es va despullar el ple de competències per vestir una junta de govern amb l’única finalitat de poder
regularitzar uns sous i, de passada, alimentar l’opacitat.
Tampoc entraré a fer valoracions de com s’ha actuat en la defensa del conveni de la llum. No cal. Només recordar-vos —com ho hem fet
alguna altra vegada— que els drets, com els déus, quan deixes de creure-hi, desapareixen. I prou greu ens sap de veure com alguns drets
van desapareixent. Ni entraré en el debat —sempre pendent, i urgent, a parer meu— sobre la vall que volem i la vall que volem deixar als
presents i futurs. A d’altres els correspondrà, si ho creuen necessari...
En fi, deixem-ho aquí! Desitjar-vos lo millor, tant durant aquest estiu com pels temps que vindran. Bon estiu i gaudiu de la Vall amb tota
la prudència i totes les precaucions.
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
Apartaments Senallé – Capdella
686 455665
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta
973 661721 Apartaments Casa Mora – Aiguabella
644 344189
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta
973 661735
CÀMPINGS
Bar Felip – La Pobleta
973 661773
Càmping Vall Fosca - La Torre
639 554892 / 659 510451
Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta
973 661735
COMERÇOS
I ALTRES SERVEIS
Bar-Rest. Casa Gallart - La Plana de Mont-ros
649 380014
SERVEIS
DE LA
VALL FOSCA
Casa
Antema
- La Pobleta de Bellveí
973 661844
Hotel Vall Fosca/Rest. – Molinos
973 663024
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
ALBERGS I REFUGIS
Casa
Antema
La
Plana
de
Mont-ros
973
973
66
31
23/
679 274733
Bar Les Mines – La Torre de Capdella
622 505650
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta 973 661721
Alberg La Torre Vall Fosca – La Torre de Capdella 684 133970
Fusteria
Alegret
–
La
Plana
de
Mont-ros
973
663041
Hotel Montseny / Restaurant – Espui
973 663060
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
Refugi Tacita – La Central de Capdella 699461535 / 636520901
Franc
Alou
Eng.
Ambiental
–
Envall
617
634090
Bar Ubla
– Espui
973 663082
Bar Felip – La Pobleta 973 661773
Refugi Colomina – Estany de Colomina 973 252000
973 663022
Bar-Rest.
Vall
Fosca
1750
–
Sallente
973 252231 Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà
Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735
APARTAMENTS
Casa
Fonso
La
Torre
de
Capdella
973
663038
Bar-Rest. Estany Gento 2200 – E. Gento
873 451114
Casa Gallart - La Plana de Mont-ros 646076145

Apartaments Casa Gallart - La Plana 973 663114

HotelRURAL
Vall Fosca/Rest. – Molinos 973 663024
TURISME

Les Mines
– La Torre
de Capdella 608532922 616 075144
CasaBar
Teixidó
- La Plana
de Mont-ros
Montseny
/ Restaurant – Espui 973 663060 973 252414
CasaHotel
Macianet
- Beranui
Ubla- La
– Espui
CasaBar
Raons
Torre973
de 663082
Capdella
973 663171
Fosca 1750 – Sallente 973 252231
CasaBar-Rest.
Agulló – Vall
Pobellà
973 663015
RURAL
CasaTURISME
Sarrado – Obeix
973 663185 / 649 037436
Teixidó
- La Plana de Mont-ros 616 075144 973 663082
CasaCasa
Sastre
– Espui
Casa Macianet - Beranui 973 25 24 14
ALBERGS
REFUGIS
BordaI de
Turell – Pobellà 973 663027
Alberg
La
Torre
Fosca973
– La663015
Torre de Capdella 684 133970
Casa Agulló Vall
– Pobellà
Refugi
Tacita
–
La
Central
de
Capdella
608543984
Casa Sarrado – Obeix 973 66 31 85 / 649
03 74 36 / 695983654
Refugi
Colomina
–
Estany
de
Colomina
973 252000
Casa Raons - La Torre de Capdella 973 663171
Casa Sastre – Espui 973 66 30 82
APARTAMENTS
CÀMPINGS
Apartaments
Casa Gallart - La Plana
649 380014
Fosca - La Torre 973 663002
BordaCàmping
de TurellVall
– Pobellà
973 663027

Calçats
Villaverde - La Torre de Capdella
973 663171
Apartaments Pua Ginesta – Paüls 687515394
Bugaderia
Karmepuntnet
La
Pobleta
973
661874
/
618 133236
Apartaments Senallé – Capdella 686455665
Espai
Mi
(centre
estètica
i
venda
de
productes
Apartaments Casa Mora – Aiguabella 644344189
deCOMERÇOS
perruqueria i estètica) - La Pobleta
653 660 499
Pep
Canal
Construccions
La
Pobleta
622
260 349
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí 973 661844
Casa Antema - La Plana de Mont-ros 973 663055
ACTIVITATS

Fusteria
Alegret
Plana
Mont-ros622
973663041
Buggy
& Natura
- La– La
Plana
de de
Mont-ros
260 349 / 616 309 258
Franc Alou Eng.
– Envall 617 634090
Geoesquerat
– LaAmbiental
Torre de Capdella
676 382 858
Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà 973 663022

TRANSPORTS
Casa Fonso - La Torre de Capdella 973 663038
Taxi
- 4x4 Villaverde
R. Afonso -- La
Calçats
La Plana
Torre de
de Mont-ros
Capdella 973 663171 609 804976
Taxi4x4
C.
Moyes
Capdella
649 442181
TRANSPORTS
Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana 609 804976

Telefèric:
				
Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella 649 442181
Museu Hidroelèctric de Capdella:

873 451102
973 252236

MÉS INFORMACIÓ A:

MÉS INFORMACIÓ
A: www.vallfosca.net
- www.torredecapdella.org
www.vallfosca.net
- www.torredecapdella.org
@visitvallfosca
@museuvallfosca

@visitvallfosca

Amb la col·laboració de:

Dipòsit Legal: L643/05

@vallfosca
@MuseuHidroelectricCapdella

