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L’Ajuntament ajuda la ramaderia amb noves
tecnologies. Més informació pàgina 10

Presentació dels Festivals de senderisme dels
Pirineus a la Vall Fosca. Més informació pàgina 2
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NOTÍCIES BREUS
Visita del conseller de Salut
i ofrena a les persones
deportades als camps
d’extermini
El dia 5 de maig és el Dia d’Homenatge a les persones deportades i mortes a Mauthausen i a altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya. L’Ajuntament es va sumar als actes
d’homenatge, i juntament amb els familiars i el veïnatge, van
fer una ofrena floral als espais de memòria dedicats a Conxita
Grangé a la Central de Capdella i a Feliu Jaumot de la Pobleta
de Bellveí.
En l’ofrena floral hi va participar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon Pallàs. El conseller va aprofitar per visitar l’hospital
de cartró i el Museu Hidroelèctric de Capdella, acompanyat per
l’equip de govern, el president de l’EMD d’Espui i el delegat del
Govern a l’Alt Pirineu i Aran.

Presentació dels Festivals de Senderisme dels Pirineus a Beranui
El 4 de maig es van presentar, al mirador de Beranui, els 13 Festivals de Senderisme dels Pirineus, entre els quals es troba el de
la Vall Fosca. L’acte el van organitzar conjuntament l’Institut per
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
i l’Ajuntament.
La presentació la va conduir el periodista de TV3, Artur Peguera,
acompanyat per l’equip de govern, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat, Jesús Fierro, el
director de l’IDAPA, Pere Porta, el director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre i el delegat del govern de l’Alt Pirineu i
Aran, Ricard Pérez.

L’Ajuntament torna a entregar els vals de 50/25 al veïnat
L’Ajuntament ha tornat a treure, per tercer any consecutiu, els
vals de 50/25 per als veïns i les veïnes empadronats al municipi
abans del 31 de desembre del 2021. Amb aquests vals es pot realitzar una compra de 50 €, i només se’n paguen 25 €. Els 25 €
restants els assumeix l’Ajuntament.
Les persones beneficiàries es poden gastar els vals fins al 30 de
desembre de 2022 en els establiments del municipi que s’hi vulguin acollir: botigues, empreses de serveis, bars, restaurants, etc.
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NOTÍCIES BREUS
Horari d’estiu de l’Ajuntament
Des del 15 de juny i fins al 16 de setembre, l’horari d’atenció
al públic a les oficines de l’Ajuntament de la Torre de Capdella és als matins, de les 9 h a les 15 h.

Correu electrònic:
ajuntament@torrecapdella.ddl.net
Telèfon: 973663001

Per ser atesos, es recomana demanar cita prèvia per evitar
esperes i ho podeu fer a través dels següents mitjans:

L’accés a l’Ajuntament és per la porta principal de vidre.

Signatura del conveni col·lectiu de
l’Ajuntament de la Torre de Capdella
Després d’un llarg període de negociació, el 15 de març es
va signar el conveni col·lectiu de l’Ajuntament de la Torre
de Capdella, i es va ratificar al ple ordinari del 31 de març.

El conveni regula aspectes com les hores anuals de treball,
el material necessari per a cada grup de treball, les obligacions, deures i drets del personal, etc.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA
Com sempre, ens sumem de nou a l’espai del Butlletí
informatiu de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per
expressar en el mateix la situació en què es troben la
problemàtica de la llum i, més concretament, els judicis
en curs.
Amb data de finals d’any però notificades quasi totes a
mitjans de gener, es van dictar diverses sentències pel
Jutjat de 1ª Instància de Tremp. Algunes d’elles, dictades en judicis verbals (judicis que no superen una determinada quantitat), han quedat fermes, donat que
no hi cap interposar recurs d’apel·lació contra les mateixes. I en la resta (judicis ordinaris), s’ha presentat recurs
d’apel·lació contra les mateixes per part d’Endesa.
Totes les expressades sentències desestimen les demandes presentades per Endesa, entenent bàsicament
que la base imposable sobre la qual s’ha d’aplicar l’IVA,
és la que ve determinada pel conveni de la llum, i que
les quantitats reclamades per Endesa estan prescrites o
han sigut abonades per via d’autoliquidació.
Respecte a les sentències fermes i sense perjudici d’al-

tres accions i gestions davant el Departament de Consum, s’està per demanar l’execució de tutela d’aquestes
sentències, donat que Endesa segueix facturant sense
atendre el que diuen les sentències fermes.
Prèvia convocatòria a l’efecte, es va celebrar el dia 8
d’abril una assemblea ordinària, al local de les antigues
escoles d’Espuii.
En la mateixa assemblea, es va fer un repàs de la situació processal dels procediments judicials, de les gestions fetes i de les gestions en estudi i per fer. Hi va haver
un torn de preguntes extens i abundant.
I finalment es va acordar la celebració d’eleccions pel
canvi dels membres de la Junta Directiva de l’Associació. Les eleccions es van celebrar el dia 3 de juny i va resultar guanyadora la candidatura única presentada. La
votació va tenir el resultat següent: candidatura única,
41 vots; vots nuls, 0 i vots en blanc, 2.
Us desitgem unes bones vacances, tot esperant que la
COVID-19 quedi enrere per sempre.
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HISENDA
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

DESPESES
DESPESES DEL PERSONAL
Salaris del personal funcionari i laboral, seguretat social
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
Arrendaments: lloguer de terrenys, lloguers diversos (càmera TV3, fotocopiadora, central telefònica etc.)
Reparacions, manteniment i conservació:
Manteniment de camins veïnals, carrers, xarxa d’aigües, edificis, escola, depuradores i dipòsits d’aigua,
vehicles, mobiliari urbà, etc.
Material d’oficina
Subministraments: llum, combustible, vestuari, productes de neteja, material de construcció, ferreteria,
fontaneria i clavegueram, sal desgel, etc.
Comunicacions: telèfons, correu postal, per internet, retransmissió de plens, etc.
Transports: transport bestiar Fira ramadera i transports escolars Museu
Assegurances: assegurança telefèric, vehicles, responsabilitat civil
Tributs: taxes (impostos de vehicles, IBIs, cànons clavegueres, etc.)
Despeses diverses: fira ramadera, publicitat i difusió agenda cultural, butlletí municipal, publicitat,
publicacions diaris oficials, despeses jurídiques, activitats esportives, activitats agenda cultural, premis
concursos (microrelats, fotografia, fira), festes majors, etc.
Treballs realitzats per altres empreses: Organisme Autònom General de Recaptació de Tributs Locals,
gestoria, arquitecte, càtering escola, neteja de camins, treballs jardineria, servei podologia i fisioteràpia,
pla d’accessibilitat del Museu, enllumenat públic, pla de comunicació Museu, neteja de dipòsits d’aigua,
anàlisi d’aigües i cloració, tallers museu, gestió xarxes socials del Museu, nova pàgina web del Museu,
exposició indumentària i eres, redacció de projectes urbanístics, revisions ITV cotxes, revisió d’extintors,
sanejament fosses sèptiques, prevenció de riscos naturals, etc.
DESPESES FINANCERES
Despeses bancàries
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (ajudes per despeses corrents en béns i serveis del Capítol 2)
Transferència corrents comunitats autònomes: aportació cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua
Transferència corrents entitats locals: aportació serveis socials, Associació municipis afectats per
centrals hidroelèctriques
Transferència corrents a particulars i empreses privades: promoció d’establiments municipals (vals
50€/25€), subvencions a estudiants, promoció de l’esport, bus de la festa, casal d’estiu, etc.
Transferència corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre: ajudes a l’AMPA, Associació
Projecte Home, Associació Alba, conveni Geoparc, famílies, aprofitament cinegètic pels pobles, etc.
FONS DE CONTINGÈNCIA
Noves necessitats de caràcter inajornable i no discrecional
INVERSIONS
Inversió nova en infraestructura i béns d’ús general: mobiliari urbà, mirador Starlight, nova portada
d’aigua al dipòsit regulador d’Estavill,
Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis: pàrquing de la Plana, direcció d’obra del
quarter de la Torre de Capdella, pàrquing d’autocaravanes, programa de venda de tiquets del telefèric,
compra local dels caçadors, potabilització aigües del municipi, etc.
Inversió de reposició associada al funcionament dels serveis: maquinària brigada (serra elèctrica,
desbrossadora, etc.), equips informàtics, inversions en carreteres (esculleres, murs, biones, aglomerat...),
compra de vehicles, etc.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (ajudes per despeses per inversions del Capítol 6)
ACTIUS FINANCERS
Crèdits destinats a l’adquisició d’actius financers, que puguin ser representats en títols valors, anotacions
en compte, contractes de préstecs o qualsevol altre document que inicialment els reconegui. S’hi
inclouen, també, els crèdits destinats a la constitució de dipòsits i fiances.
PASSIUS FINANCERS
Crèdits destinats a l’abonament de l’amortització de deutes emesos, contrets o assumits per la
Generalitat i els seus organismes públics.
Total Despeses

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
Impostos sobre béns immobles: IBI rústica, IBI urbana, IBI-BICES (Impost sobre bens immobles de
característiques especials), IVTM, IAE
IMPOSTOS INDIRECTES
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
TAXES I ALTRES INGRESSOS
Taxes clavegueram, llar d’infants, llicències d’obertura d’establiments, ocupació de la via pública (TOVP),
expedició de documents i visites al Museu, podologia, quota menjador escolar, tiquets telefèric, etc.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Participació en els tributs de l’estat, pacte d’Estat contra la violència de gènere, fons de cooperació
local, jutjat de Pau, cànon Agència Catalana de l’Aigua, subvencions Diputació de Lleida, Generalitat de
Catalunya i Consell Comarcal.
INGRESSOS PATRIMONIALS
Carpa, aprofitaments agrícoles, rendes béns immobles, interessos de dipòsit
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978.550,44 €

1.191.492,85 €

100,00 €

141.924,94 €

10.000,00 €

357.470,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.679.538,32 €

1.790.932,00 €
14.000,00 €
329.410,00 €
447.677,72 €
40.275,00 €

HISENDA
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Ingressos derivats de la venda de capital propietat de l’Ajuntament
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Ajudes per nevades, ajudes prevenció d’incendis, subvenció per la nova portada d’aigua al dipòsit
regulador d’Estavill
ACTIUS FINANCERS
Ingressos procedents de la venda dels actius financers, dels reintegraments de préstecs concedits i de
dipòsits i fiances constituïdes, i els procedents d’aportacions a fons patrimonial i a compte de capital
POSITIUS FINANCERS
Ingressos obtinguts procedents de l’emissió del deute i l’obtenció de préstecs. Inclou també els
ingressos procedents de dipòsits i de fiances rebudes.

0,00 €
57.243,60 €
0,00 €
0,00 €
2.679.538,32 €

Total Ingressos

1a modificació de crèdit del 2022
DESPESES

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit que ha quedat finalment

Retribucions inventari

-

20.673,44

20.673,44

S. social - gestió patrimoni

-

7.235,70

7.235,70

Obertura de vial - Tularins

-

20.044,51

20.044,51

Arrendament maquinària (fonts d’aigua)

7.500,00

2.323,20

9.823,20

Depuradora de Capdella

-

29.882,03

29.882,03

Urbanització del carrer d’Envall

-

119.997,39

119.997,39

50,00

950,00

1.000,00

Locomoció brigada
Reparació canonada la Plana de Mont-ros
TOTAL

INGRESSOS/INCORPORACIONS
Subvenció Generalitat - Boscos - obertura vial Tularins

-

20.255,40

20.255,40

7.550,00

221.361,67

228.911,67

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit que ha quedat finalment

0

6.500,00

6.500,00

Salari Base - administració general

7221,14

-7.221,14

-

Antiguitat - administració general

283,47

-283,47

-

Complement específic

7309,25

-7.309,25

-

Complement destí - administració general

4544,04

-4.544,04

-

Seguretat social - administració general

1252,22

-1.252,22

-

0

194.251,55

-

221.361,67

6.500,00

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit que ha quedat finalment

-

1.500,00

1.500,00

Romanent de tresoreria
TOTAL

2a modificació de crèdit del 2022
DESPESES
Lloguer finca de la Torre - espai autocaravanes
Pedraplè a la carretera d’Obeix

15.000,00

23.102,17

38.102,17

Reparació i recanvis de vehicles de la brigada

25.000,00

3.500,00

28.500,00

Rehabilitació de les cobertes del cementiri de la Pobleta

-

10.818,28

10.818,28

Redacció projecte agenda urbana 2030

-

16.940,00

16.940,00

Embelliment Aguiró

-

35.857,50

35.857,50

Urbanització Mont-ros - obra extra

-

29.083,11

29.083,11

3.900,00

6.500,00

10.400,00

43.900,00

127.301,06

171.201,06

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit que ha quedat finalment

10.000,00

- 10.000,00

-

0

117.301,06

-

127.301,06

0

Maquinaria brigada
TOTAL

INGRESSOS/INCORPORACIONS
Pàrquing de la Plana
Romanent de tresoreria
TOTAL
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OBRES
Pressupost
d'execució

Empresa
adjudicatària

Baixa/
Millora/
Condicionants

Subvencions

Tipus de licitació

23.044,67 €

Pep Canal

Baixa 1.210,00 €

-

Concurs per
invitació. 3
empreses

23.609,00 €

Fortanco 81, SL

Diputació de Lleida
21.383,00 €

Concurs per
invitació.
4 empreses

4.356,00 €

Construccions
Joma, SL

-

-

Adjudicació directa
per urgència.
2 pressupostos

x Depuradora d'Antist
u Obres i treballs realitzats

41.658,87 €
Pressupost
d'execució

Construccions
Espot
Cardós, SL
Empresa
adjudicatària

Baixa 9581,54 €
"Baixa/
Millora/
Condicionants"

Subvencions

Concurs obert
Tipus de licitació

x Reforma dels tancaments

23.044,67 €

Pep Canal

Baixa 1.210,00 €

-

Concurs per
invitació. 3
empreses

x Construcció de la xarxa de

23.609,00 €

Fortanco 81, SL

Execució en 4
dies laborables

Diputació de Lleida
21.383,00 €

Concurs per
invitació.
4 empreses

x Reparació de la teulada de la

4.356,00 €

Construccions
Joma, SL

-

-

Adjudicació directa
per urgència.
2 pressupostos

x Depuradora d'Antist

41.658,87 €

-

Concurs obert

-

-

Concurs per
invitació. 2
empreses

Adjudicació
directa.
1 pressupost

Adjudicació
directa.
1 pressupost

u Obres i treballs realitzats

2021

x Reforma dels tancaments

i terra del futur centre de
documentació del Museu
Hidroelèctric de Capdella

x Construcció de la xarxa de

recollida d’aigües residuals a
la carretera de la Pobleta de
Bellveí a Montcortès

x Reparació de la teulada de la

nau principal de l’església de
Beranui

2021

i terra del futur centre de
documentació del Museu
Hidroelèctric de Capdella

recollida d’aigües residuals a
la carretera de la Pobleta de
Bellveí a Montcortès

nau principal de l’església de
Beranui

Construccions
9581,54 €
DepuradoraBaixa
d’Antist
Espot Cardós, SL

x Obra civil per al suministra-

ment de baixa tensió per a
la depuradora de la Torre de
Capdella

23.885,40 €

Llum verda, SL

9.856,00 €

XP Treballs
Forestals

-

Ajut Diputació de Lleida.
Pla de cooperació Municipal per a fer front a les
despeses derivades de
la prevenció d'incendis
forestals 2021.

per l’edició de la Cabanera
2022

6.190,80 €

XP Treballs
Forestals

-

-

x Desbrossada del perímetre

11.539,00 €

-

Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
Ajuts per al tractament
de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la

x Desbrossada de la Cabanera

de la Pobleta a les Bordes
d'Envall i el Cogulló

x Recuperació d'antics camins

dels pobles d’Antist, Aguiró,
Castell-estaó i Beranui
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XP Treballs
Forestals

Adjudicació
directa.
1 pressupost

la carretera de la Pobleta de
Bellveí a Montcortès
x Recuperació d'antics camins
x Reparació de la teulada de la

per l’edició de la Cabanera
nau
2022principal de l’església de
Beranui

6.190,80 €
4.356,00 €

OBRES

XP Treballs
Construccions
Forestals
Joma, SL

x Depuradora d'Antist
x
del perímetre
u Desbrossada
Obres i treballs
realitzats

41.658,87 €
Pressupost
11.539,00 €
d'execució

Construccions
Espot
Cardós, SL
Empresa
XP
Treballs
adjudicatària
Forestals

x
x

23.885,40 €
23.044,67 €

Llum verda, SL
Pep Canal

x
x
x
x

dels
2021pobles d’Antist, Aguiró,
Castell-estaó i Beranui
Obra civil per al suministrament de dels
baixatancaments
tensió per a
Reforma
depuradora
la Torre
ilaterra
del futurde
centre
de de
Capdella
documentació
del Museu
Instal·lació
dede
pasCapdella
canaHidroelèctric
denc a l'inici de
de
Desbrossada
de la
la pista
Cabanera
Serraspina
de
La Pobleta a les Bordes
Construcció
de la xarxa de
d'Envall i el Cogulló
recollida d’aigües
residuals
Aparcaments
a la Plana
de a
la
carretera de la Pobleta de
Mont-ros
Bellveí a Montcortès

Recuperació
camins
Reparació
ded'antics
lade
teulada
de la
Fragmentació
roca amb
per
l’edició
de
la
Cabanera
nau
principal
de l’església
de
mitjans
pirotècnics
per
exe2022
Beranui
cutar obres d'eixamplament
al carrer Sant Sebastià de
x Desbrossada
del perímetre
Mont-ros
dels pobles d’Antist, Aguiró,
x Depuradora
Castell-estaód'Antist
i Beranui
x
x
x

10.740,66
€
9.856,00 €
23.609,00 €
46.365,46 €

Executat per
la brigada
XP
Treballs
municipal
Forestals
Fortanco 81, SL
Executat per
la brigada
municipal

4 empreses

forestals 2021.
-

-

Baixa 9581,54 €
"Baixa/
Millora/
Condicionants"
Baixa 1.210,00 €

Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i
Agenda- Rural.
AjutsSubvencions
per al tractament
de la vegetació en urbanitzacions
- i nuclis de
població afectats per la
Llei 5/2003

-

Adjudicació
Adjudicació
directa.directa
per
urgència.
1 pressupost
2 pressupostos

Execució en 4
dies laborables
-

- de Lleida.
Ajut Diputació
Pla de cooperació MuniDiputació
Lleida
cipal
per a ferdefront
a les
21.383,00
despeses
derivades
- € de
la prevenció d'incendis
forestals 2021.

Adjudicació
directa.
per
1Concurs
pressupost
invitació.
4 empreses

6.190,80 €
4.356,00
€
4.667,22 €

XP Treballs
Construccions
Tramver
Forestals
Joma, SL

---

---

Adjudicació
Adjudicació
directa
Adjudicació
directa.
perdirecta.
urgència.
pressupost
2 11pressupostos
pressupost

11.539,00 €

XP Treballs
Forestals
Construccions
Espot Cardós, SL

-

Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i
Agenda- Rural.
Ajuts per al tractament
de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la
Llei 5/2003

Adjudicació
directa.
Concurs
obert
1 pressupost

41.658,87 €

Baixa 9581,54 €

23.885,40 €
Llum verda, SL
ment de baixa tensió per a
la depuradora de la Torre de
Capdella
10.740,66 €
Executat per
x Instal·lació de pas canala brigada
denc a l'inici de la pista de
9.856,00 de
€ passos
XPcanadencs
Treballs a Serraspina
- i pista del
AjutTriador
Diputació de Lleida.
x Desbrossada de la Cabanera
Instal·lació
municipal
Serraspina
Forestals
Pla de cooperació Munide La Pobleta a les Bordes
d'Envall i el Cogulló
cipal per a fer front a les
despeses derivades de
Executat per
la
prevenció d'incendis
x Aparcaments a la Plana de
46.365,46 €
la brigada
- 2021.
forestals
Mont-ros
municipal
6.190,80 €
XP Treballs
x Recuperació d'antics camins
4.667,22 €
Tramver
x Fragmentació
deCabanera
roca amb
Forestals
per l’edició de la
mitjans pirotècnics per exe2022
cutar obres d'eixamplament
al carrer Sant Sebastià de
11.539,00 €
XP Treballs
Departament d'Acció
x Desbrossada
del perímetre
Mont-ros
Forestals
Climàtica, Alimentació i
dels pobles d’Antist, Aguiró,
Agenda Rural.
Castell-estaó i Beranui
Ajuts per al tractament
de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la
Llei 5/2003
x Obra civil per al suministra-

x Instal·lació de pas cana-

10.740,66 €

x Aparcaments a la Plana de

46.365,46 €

denc a l'inici de la pista de
Serraspina

Mont-ros

Executat per
la brigada
municipal

-

Executat per
la brigada
municipala la Plana de Mont-ros
Aparcament

4.667,22 €

Tramver

-

Concurs per
invitació. 2
empreses
Adjudicació
directa.
1 pressupost
Adjudicació
Adjudicació
directa.
directa.
1 pressupost
1 pressupost
Adjudicació
directa.
1 pressupost

-

-

-

-

-

Adjudicació
directa.
1 pressupost

x Fragmentació de roca amb

mitjans pirotècnics per executar obres d'eixamplament
al carrer Sant Sebastià de
Mont-ros

Concurs obert
Adjudicació
Tipus
de licitació
directa.
1 pressupost
Concurs per
invitació.per
2
Concurs
empreses3
invitació.
empreses
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OBRES
u Obres i treballs en

execució 2022

x Urbanització de carrers a

Mont-ros

Pressupost
d'execució

Empresa
adjudicatària

Baixa/
Millora/
Condicionants

Subvencions

Tipus de licitació

207.281,68 €

Construccions
Espot Cardós, SL

Baixa 46.816,32 €

-

Concurs obert

-

Iberdrola
Clientes S.A.U.

Millores tècniques.
Cànon permanent
de 0,03€/kwh

-

Concurs obert

147.003,36 €

Fortanco 81, SL

Execució en 2
mesos
Baixa 20.134,86 €

-

Concurs obert

19,105,90 €

Entuba, SL

-

-

Adjudicació directa.
4 pressupostos

Baixa 690,20 €
Millores:
compactació
pista;
repàs 5 km pista
d'accés existent

Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
ORDRE ARP/75/2021.
Gestió forestal sostenible en el marc del
Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020

Concurs obert

Adjudicació directa.
1 pressupost

x Aprofitament especial del

domini públic per instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics.

x Reforma parcial de les naus

industrials per creació espai
brigada municipal

x Restauració tuberia residual

al carrer de la Coma de la
Plana de Mont-ros

x Nou vial d’accés al corral

existent a l'indret dels Tularins.

x Pedraplenat carretera d'ac-

cés a Obeix

x Nova portada d’aigua al di-

pòsit regulador d’Estavill

x Urbanització dels carrers

d’Envall

x Restauració teulat dels

nínxols del cementiri de la
Pobleta de Bellveí

x Escullera a la carretera

municipal del Solà a l’alçada
d'Astell
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20.044,51 €

Fortanco 81, SL

23.102,17 €

Cervós, SA

-

Diputació de Lleida.
Pla econòmic per a
ens locals en matèria
d’arranjament de
camins. Juliol 2021 desembre 2022

48.746,23 €

Irriga Water
Solutions, SL

Baixa 360,23 €
Millores valorades
en 17.963,62 €

Departament de Salut.
Sessió 7/2020
Diputació de Lleida.

Concurs obert

119.997,39 €

PINATER, SL

Baixa 14.399,69 €

-

Concurs obert

10.167,63 €

Pep Canal
Construccions

-

-

Adjudicació directa.
1 pressupost

9.736,14 €

Executat per
la brigada
municipal

-

-

-

Escullera a la carretera municipal del Solà a l’alçada d’Astell

pista;
repás 5 km pista
d'accés existent

ORDRE ARP/75/2021.
Gestió forestal sostenible en el marc del
Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020

OBRES
x Pedraplenat carretera d'ac-

23.102,17 €

Cervós, SA

-

Diputació de Lleida.
Pla econòmic per a
ens locals en matèria
d’arranjament de
camins. Juliol 2021 desembre 2022

Adjudicació directa.
1 pressupost

x Nova portada d’aigua al di-

48.746,23 €

Irriga Water
Solutions, SL

Baixa 360,23 €
Millores valorades
en 17.963,62 €

Departament de Salut.
Sessió 7/2020
Diputació de Lleida.

Concurs obert

x Urbanització de carrers a

119.997,39 €

PINATER, SL

Baixa 14.399,69 €

-

Concurs obert

x Restauració sostres dels

10.167,63 €

Pep Canal
Construccions

-

-

Adjudicació directa.
1 pressupost

cés a Obeix

pòsit regulador d’Estavill

Envall

nínxols del cementiri de la
Pobleta de Bellveí

- i del Museu Hidroelèctric
9.736,14
€ centre
Executat
per del telefèric
x Escullera a la carretera
Reforma d’edifici
existent:
de recepció
a Sallente
la brigada
municipal

municipal del Solà a l’alçada
d'Astell

x Reforma d'edifici existent:

centre de recepció del telefèric i del Museu Hidroelèctric a Sallente

-

74.691,67 €

Obres i serveis
Sort

Baixa 9.680,01 €

-

Concurs obert

6.776,00 €

Aïllaments ValPallars

-

-

Adjudicació directa.
1 pressupost

11.374,00 €

Rayan Forestal

-

-

Adjudicació directa.
1 pressupost

x Treballs d'aïllament del

sostre interior del centre
de recepció del telefèric i
del Museu Hidroelèctric a
Sallente

x Sega dels borals de les carre-

teres municipals i sotavalla

u Obres i treballs pendent d'assignació
x Arranjament del camí de Filià al creua-

ment del barranc del Forcall

x Àrea de servei per autocaravanes a la

Torre de Capdella

x Àrea de servei per autocaravanes a la

Pobleta de Bellveí

x Restauració dels paraments laterals de

l'església de Sant Vicenç de Capdella

x Soteig i millores puntuals a les carreteres

de titularitat municipal

x Construcció de marquesina a la parada

de l'autobús de la Pobleta de Bellveí

Pressupost
d'execució estimat

Subvencions

Observacions

23.790,25 €

Departament de Salut.
Sessió 7/2020
Diputació de Lleida.

Projecte a càrrec de l’EMD

21.757,86 €
37.627,78 €

64.858,87 €

Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.
ORDRE ACC/177/2021.
Desenvolupament local participatiu
Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2022

17.500,00 €

Diputació de Lleida.
Pla econòmic per a ens locals en
matèria d’arranjament de camins.
Juliol 2021 - desembre 2022

11.107,80 €

-

Brigada municipal
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
L’Ajuntament instal·la 4 repetidors per donar cobertura
als collars intel·ligents pel bestiar
Amb l’objectiu de facilitar la feina del
sector ramader, l’Ajuntament de la
Torre de Capdella ha instal·lat quatre repetidors que donen cobertura
als collars intel·ligents dels animals.
Aquests repetidors s’han col·locat en
els següents punts: tossal de la Calma,
Montsent de Pallars, pic de l’Espada i
els Altars.
Així mateix, la compra de collars intel·ligents s’ha realitzat de manera
col·lectiva per tal d’obtenir un millor
preu. L’Ajuntament ha donat gratuïtament un collar per cada casa amb explotació ramadera al municipi. Entre
els que s’han entregat i els que s’han
adquirit, hi ha un centenar de collars
intel·ligents a la Vall.
Aquesta nova tecnologia (SIGFOX)
que facilita la feina del sector, sobretot
quan els animals són a la muntanya,
està formada per una estructura amb
antenes i estacions base repartides
pel territori, que es comuniquen amb
els sensors finals i amb el servidor Sigfox on s’emmagatzemen les dades.
Aquesta xarxa està dissenyada per
a comunicacions de baixa velocitat i
permeten reduir costos i el consum
d’energia dels dispositius connectats.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
L’Ajuntament de la Torre de Capdella pren mesures per la
prevenció d’incendis
Durant el mes de maig es va realitzar la neteja del perímetre de quatre pobles del municipi: Antist, Castell-estaó,
Beranui i Aguiró
Aquesta actuació va consistir en la tallada d’arbrat i estassada de matolls. La neteja de la vegetació dels voltants dels
nuclis és fonamental per a la protecció dels pobles davant
de possibles incendis.
Aquesta acció, que ha tingut un cost de 10.539 €, ha rebut
una subvenció de 2.700 € de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, a través del departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per al foment de la realització d’actuacions de prevenció d’incendis
forestals.

Neteja de cabaneres
Aquesta primavera l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha
netejat la cabanera de la Pobleta – Envall - Cogulló. L’actuació ha costat 9.856 € i ha rebut una subvenció de 3.701,41 €,
del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida,
per fer front a les despeses per prevenció d’incendis forestals.
Així mateix, l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui
(EMD) ha netejat la cabanera d’Espui per un import de
11.616 €.

Presentació del llibre
Entre Mans
El 16 d’abril es va presentar, a l’antiga escola de Mont-ros, el
llibre: Entre mans: dones pageses, dones dempeus, amb
la presència de l’autora Laia de Ahumada i amb una de les
pageses participant del llibre i veïna de Pobellà, Assumpta
Codinachs.
En aquest llibre s’entrevisten catorze dones pageses, al
capdavant de petites explotacions de caire familiar, amb
maneig tradicional i/o agroecològic, que agafen el relleu
d’una pagesia a la qual costa d’acceptar que les dones,
tants anys invisibilitzades, hi puguin tenir el seu futur.

La presentació va anar a càrrec de Maribel Sala, professora
de l’Escolà Agrària CCAP.
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SALUT, BENESTAR I IGUALTAT
Activitats contra
la violència de gènere
L’Ajuntament de la Torre de Capdella va organitzar un programa d’activitats contra la violència de
gènere, els dies 11 i 12 de juny.
Els actes van començar el dissabte a la tarda a la
Torre de Capdella, amb l’activitat Posem color a
les violències de gènere, que va consistir en pintar
un mural col·lectivament amb l’artista Andrea Vives de Brimbac. Aquest mural s’ha penjat a la sortida de la Torre de Capdella. A continuació, vam
poder gaudir d’un concert de la banda Le Nais,
amb la cantant emergent Naida Castel al capdavant.
El diumenge al matí es va organitzar un maridatge amb vins catalans i embotits del territori.
Els actes del cap de setmana van finalitzar amb
l’obra de teatre Isabel cinc hores. En aquesta obra,
l’actriu Carme Sansa dona vida a la primera dona
sindicalista catalana, Isabel Vila (Calonge, 1843 –
Sabadell, 1896).
Tots aquest actes, juntament amb uns tallers per
l’alumnat de l’Escola La vall Fosca, s’han finançat amb els fons del pacte d’Estat del Ministeri
d’Igualtat, que dona suport a tot tipus d’accions
contra la violència de gènere amb ajudes als municipis. En el cas de la Torre de Capdella, l’import
de la subvenció ha estat de 12.237,80 €.
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SALUT, BENESTAR I IGUALTAT
Activitats de benestar organitzades per l’Ajuntament

S’han iniciat activitats per a la millora de la salut i el benestar de les persones: taller de memòria, taller de sòl pèlvic i
taller postural.
Amb l’objectiu de promoure un envelliment actiu, al 2021
es van engegar els tallers de memòria, amb la col·laboració
d’AlbaJussà. Es tracta de tallers d’estimulació cognitiva basats amb activitats molt dinàmiques, jocs, etc.

Les trobades es realitzen cada 15 dies, els dimarts d’11 h a 12
h, i s’alternen un dia a Espui i l’altre a la Pobleta de Bellveí.
Així mateix, s’han iniciat els tallers posturals en grup, per
millorar la postura i prevenir lesions, adreçat a persones
adultes de qualsevol edat. Els tallers es realitzen en dos horaris, a les 19.30 h i a les 20.30 h, a la Pobleta de Bellveí.

Servei de podologia i fisioteràpia
Des del mes de maig s’han reprès tots els serveis de podologia i fisioteràpia tal com es prestaven abans de la pandèmia.
Servei de fisioterapeuta:
- Consultori mèdic d’Espui: primer dijous de cada mes.
- Consultori mèdic de la Pobleta de Bellveí: la resta de
dijous
Servei de podologia:
- Un dissabte al mes, al matí, al consultori de la Pobleta
- Horari de tarda, al consultori d’Espui
Per demanar hora podeu trucar al telèfon 973663001. En el
cas del fisioterapeuta, l’agenda de la setmana es tanca el
dimecres a les 15h.

Aquests serveis s’ofereixen als veïns i veïnes empadronades a 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.
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
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TURISME
Pla de Turisme de la Vall Fosca
L’Ajuntament ha contractat a una empresa externa l’anàlisi i
redacció del Pla de Desenvolupament Turístic de la Vall Fosca.
Amb aquest es pretén dissenyar l’estratègia que permeti establir
un full de ruta pel desenvolupament turístic de la Vall Fosca en
els propers 5 anys.
S’està treballant activament per portar a terme el Pla. Ja s’han
realitzat enquestes online tant al sector turístic com a la població
local, i al mes de juny es va organitzar un taller, per obtenir una
visió comuna compartida del desenvolupament turístic actual i
futur de la Vall Fosca. En aquesta presentació també es van explicar les fases del Pla i els seus objectius.

Nova plataforma de venda de tiquets del telefèric i el
museu online
Aquest any s’ha posat en funcionament una nova
plataforma de venda de tiquets online, que és propietat de l’Ajuntament.
Aquest nou sistema permet comprar per internet
les entrades tant del telefèric com del Museu Hidroelèctric. Des de la web www.reserves.vallfosca.net
es pot accedir a aquest servei de compra.

Informació per a les persones empadronades al municipi
del forfait d’Adult (36 €) i d’infantil de
3 a 9 anys (24 €).

Les persones empadronades a la Torre
de Capdella, tenen un descompte del
30% en els tiquets del telefèric.

D’altra banda, les persones que formin part dels pobles de la EMD d’Espui (Capdella, Espui, Aiguabella i la
Torre de Capdella), gaudeixen d’un
descompte del 30 % + el 20 %.

També gaudeixen d’un preu reduït

Així mateix, les persones que s’allotgin

en establiments del municipi, poden
gaudir d’un descompte del 25 %.
Els veïns i les veïnes empadronades
tenen l’entrada gratuïta al Museu

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. El bus del parc realitza el recorregut dues vegades al dia, una
al matí i l’altra, a la tarda.
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Podeu consultar els horaris a la web www.vallfosca.net

TURISME
2n concurs de pobles florits
de la Vall Fosca
Al 2022 es torna a convocar la 2a edició del Concurs de pobles
florits. El poble guanyador rebrà un premi de 2000 €, que
l’Ajuntament invertirà en allò que la gent del poble decideixi.
Haurà de ser alguna cosa d’interès públic. En l’edició del 2021,
el poble guanyador va ser Capdella. Els diners del premi, que
va decidir el mateix poble, es destinaran a col·locar el nom de
cada casa a la façana.
Per a l’edició d’aquest any, l’Ajuntament ha donat a cada
casa tres surfínies per tal de promoure que els veïns i veïnes
guarneixin els balcons i les entrades de casa. Durant el mes
d’agost, el jurat anirà recorrent els pobles per fer les seves valoracions. També es podrà votar via online (vot popular).

Venda de plànols
El dibuixant Ferran Anguiano va fer la dècada de 1990 una
il·lustració de la Vall, amb els pobles i la zona dels estanys. Ara
se n’ha fet una reedició, i a més s’amplia la col·lecció amb un
dibuix de la connexió dels estanys i del conjunt de les centrals
hidroelèctriques.
Els plànols, de 3 mides diferents, estan a la venda a l’Ajuntament, al Museu i la taquilla del Telefèric de Sallente. El preu de
venda està entre els 3 i els 8 euros.

Instal·lació de miradors
astronòmics
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici ha instal·lat a Obeix un mirador astronòmic
i un indicador de l’estrella polar. El Parc Nacional
i els pobles de la seva zona d’influència van rebre
al 2018 la certificació de destinació Starlight per la
UNESCO, en reconeixement al seu compromís per a
la defensa de la qualitat del cel nocturn.
Des de l’Ajuntament ja s’està treballant en un segon
mirador astronòmic a Sallente, 3a porta del Parc Nacional pel Pallars Jussà, que està previst que s’instal·
li en els propers mesos.
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PATRIMONI I MUSEU HIDROELÈCTRIC
Engegada de la Rúbia
El 18 de maig, Dia internacional dels museus, es va fer l’acte d’engegada del trenet d’Estany Gento, conegut popularment com la
Rúbia. Està exposat al recinte del museu, i de tant en tant es posa
en marxa per tal de conservar-lo. Va ser un acte emotiu en què
els assistents, alguns hi havien viatjat, van destacar que seria molt
interessant fer un petit recorregut al voltant de la Central de Capdella. L’Ajuntament està valorant algunes possibilitats d’itineraris,
que promocionaran el patrimoni i el turisme sostenible.
La Generalitat de Catalunya ha iniciat els tràmits per declarar La
Rúbia Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), tren de via estreta
que va funcionar fins a la dècada de 1990.

El museu presenta l’exposició
Enfilant l’agulla
Fins al 16 d’octubre es pot veure l’exposició ‘Enfilant l’agulla. Indumentària tradicional de la Vall Fosca’, al
Museu Hidroelèctric, en el mateix
horari de visita.
Es tracta d’una exposició comissariada per Albert Sangenís amb el suport de les persones de la Vall, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el grup
del Cosidor i l’Escola La Vall Fosca,
sobre el vestir tradicional de la Vall
Fosca durant el segle XIX.

A l’exposició es mostren peces de
roba i calçat originals que portaven
homes i dones, i entre les quals destaca un sac i una capa de cerimònia.
Una gran oportunitat per veure peces d’una època en què s’aprofitava
molt la roba, primer per mudar, després per treballar i finalment se’n feien cassigalls.
La visita a la mostra és gratuïta.

Sígrid Remacha presenta un llibre sobre l’hospital de
cartró
L’arquitecta tècnica i museògrafa, Sígrid Remacha Acebrón, ha publicat «L’hospital de cartró de Capdella. Una
icona de l’arquitectura prefabricada». A la publicació es
pot consultar els plànols originals i s’explica els usos que
se li han donat al llarg dels últims cent anys. A més a més,
aporta diversos testimonis de persones de la Vall que van
interactuar-hi.
El llibre, que es va presentar, amb gran afluència de públic,
el dia 5 de juny, és de la col•lecció La fàbrica del Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i del Museu Paperer de Capellades. El preu de venda és de 18 € i es
pot adquirir al Museu.
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PATRIMONI I MUSEU HIDROELÈCTRIC
Acord amb Alba Jussà
La cooperativa Alba Jussà i el Museu Hidroelèctric de Capdella han endegat
un projecte d’accessibilitat. Tres membres de la cooperativa s’incorporen a
l’equip de guies del museu.
Mensualment, fan visites guiades al Museu. Aquesta iniciativa és un gran pas
qualitatiu per l’equipament i que enllaça amb la seva missió: ser un espai inclusiu i obert a tothom.

Campanya de suport als museus d’Ucraïna
El Museu Hidroelèctric va iniciar a finals de maig una campanya de donacions econòmiques destinades als museus
d’Ucraïna. Es tracta d’una iniciativa del Consell Internacional
de Museus (ICOM) que té per objectiu fer arribar als museus
ucraïnesos, ajuda econòmica per fer possible la defensa del
patrimoni cultural mentre duri el conflicte.
Per a aquest objectiu el Museu i nens i nenes ucraïnesos refugiats a la Vall Fosca, van ser els encarregats de col·locar una
urna al museu en la qual es poden fer les donacions.

Anàlisi dels materials i col·laboracions amb diferents universitats
El Grup d’Anàlisis de Materials i Estructures de la Universitat
de Girona són els encarregats de fer les analítiques del cartró, vidre i fusta de l’hospital de cartró. Els resultats permetran
definir les línies de restauració. L’hospital de cartró, únic que
queda al món d’aquestes característiques, és motiu d’estudi per part d’especialistes de diverses universitats i d’arquitectes. Ressaltar els estudis que estan fent els membres del
MNACTEC, CSIC, Ana Pastor (Universitat de Barcelona) i Laia

Colomer (Norsk institutt for kulturminneforskning-NIKU-).
L’institut de patrimoni cultural noruec treballa en el desenvolupament turístic rural sostenible, en territoris rurals similars
a la Vall Fosca.
A més, el museu col·labora amb la Universitat de Cantàbria en
un projecte sobre mineria, i també assessora i es codirigeixen
treballs de recerca de batxillerat.

Visita de diferents personalitats

moni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar,
i el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez.

A més, de la ja mencionada visita del conseller de Salut, Josep Maria Argimon Pallàs, han visitat el museu i l’hospital de
cartró, el director dels serveis territorials del departament de
Cultura a Lleida, Albert Turull, la directora general del Patri-

A l’hospital s’hi programen, anualment, visites per a les persones de la Vall, que són les úniques que hi tenen accés, ja
que, per la seguretat de l’espai i de les persones, no és obert
al públic.

Nova web del Museu
Per Sant Joan es va activar la nova web del Museu,
www.museuhidroelectricdecapdella.cat
La nova pàgina és accessible i té un apartat central destinat a les activitats,
que funciona com un bloc, on es mostren les últimes notícies i és previst posar-hi podcats, així com les visites virtuals a les exposicions temporals.
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EDUCACIÓ I ESPORTS
L’Escola celebra el seu 20è aniversari
El passat dia 19 de juny l’Escola La Vall Fosca va celebrar
el seu 20è aniversari. L’escola es va inaugurar el curs 2001
després d’anys de reclamar-ho tant les famílies com l’Ajuntament, a la Generalitat.
L’escola va començar amb 6 alumnes i avui ja compta amb
45 infants dels 0 als 12 anys. Durant la celebració aquests
mateixos 6 alumnes van participar en un vídeo que recordava els inicis de la Pepita Colom, la primera mestra que
avui encara exerceix.
La festa, que va començar amb un visita de l’escola realitzada pels nens i les nenes de cicle superior, va incloure jocs
d’aigua en família amb un esplèndid tobogan aquàtic de
50 metres, dinar popular on s’hi van aplegar més de 150
persones entre alumnes, ex-alumnes, mestres, ex-mestres,
mares, pares, i persones que d’alguna manera estan vinculades amb l’escola. En acabar el dinar, es va organitzar
una quina molt concorreguda amb fantàstics premis dels
comerços de la Vall Fosca i Senterada. A la tarda hi va haver
animació infantil.
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EDUCACIÓ I ESPORTS
Ajuts a estudiants
Aquest any, tal i com es va fer l’any 2021, es tornaran a treure
els ajuts per estudiants amb un pressupost de 13.000 €. La
convocatòria sortirà a finals de setembre. Se’n farà difusió

a través de les vies d’informació habituals de l’Ajuntament:
www.torredecapdella.org, ebando i grup de whatsapp.

Adjudicació de l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica
d’una piscina climatitzada
Al juny es va adjudicar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica d’una piscina climatitzada a la Vall Fosca a l’empresa Senders Financers, SL, per un import de 7.865,00 €, IVA inclòs.

Aquesta hauria de ser la piscina pública comarcal, a la vegada que ha de donar valor als estudis d’esports de muntanya,
per poder potenciar els esports aquàtics.

Sortida amb raquetes i esquís antics
El 13 de febrer es va realitzar l’excursió amb raquetes i esquís antics de Capdella fins al pontet de Rus. Aquest any
era la 12à edició de la sortida, que any rere any, aconsegueix
traslladar-nos a una altra època i on els participants poden
experimentar en primera persona la sensació que es tenia

de viure en aquest entorn amb una material molt diferent.
Aquestes sortides sempre s’organitzen amb A. Sangenís
Antiguitats Esportives i, enguany, els participants han estat acompanyats pel guia de mitja muntanya Ramon Díes,
d’Amaroq Explorers.
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CULTURA I ALTRES ACTIVITATS
Dia Mundial de la Poesia a la Vall Fosca
El dia 21 de març la UNESCO va proclamar el
Dia Mundial de la Poesia.
La Vall Fosca ho celebra també cada any amb
la lectura del poema triat per aquest dia en
diversos idiomes. En aquesta edició el poema
escollit va ser “Si puc”, de Gabriel Ferrater.
A la Vall Fosca es va fer la lectura del poema en
onze idiomes: català, castellà, panjabi, xinès,
àrab, alemany, polonès, romanès, portuguès,
francès i anglès. Gràcies a les veïnes i veïns de
la Vall!!

Xerrada sobre la història del retaule de la Pobleta
El 15 d’abril, l’historiador de l’art Alberto Velasco, va fer la conferència La història i vicissituds del(s) retaule(s) de la
Pobleta de Bellveí, on va presentar els
resultats de la recerca, que assenyala que l’any 1550 es va fer el retaule i
va estar a la Pobleta fins a l’any 1936.
Sobre l’autor del retaule, l’historiador
l’atribueix a qui ha batejat com a Mestre de Sorpe. Dels estudis de Velasco
se’n desprèn que possiblement es
tractaria de dos retaules, d’acord amb
les distribucions de les taules.
L’Ajuntament ha demanat assessorament a l’historiador sobre el retaule
de Santa Maria d’Espui, que des de

l’any 1947 està a Detroit (USA). Aquest
retaule es va vendre el 14 de març de
1925 a l’antiquari Domènec Vinyals i

Amat, qui pocs dies després el va vendre a Josep Bardolet.

Visitem els pobles de la Vall
La tardor del 2021 es va iniciar aquest cicle de visites als
pobles de la Vall amb la visita de Beranui. Són molts els veïns i les veïnes que aprofiten aquestes trobades per visitar
i conèixer, d’una manera diferent, algun dels pobles de la
Vall, a la vegada que gaudeixen d’una estona per compartir
un vermut i fer petar la xerrada.
En aquestes trobades hem conegut molts detalls històrics,
demogràfics i anecdòtics d’aquests pobles, alguns de desconeguts i altres de singulars. Us animem a que vingueu a
les pròximes visites.
La Pobleta de Bellveí
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CULTURA I ALTRES ACTIVITATS

Paüls de Flamisell

Espui

Castell-estaó

Aguiró

Activitats de l’agenda cultural
Des de principis d’aquest any ja s’han pogut recuperar les
activitats programades a l’agenda cultural amb relativa
normalitat. Entre d’altres, es va poder fer l’excursió amb
raquetes i esquís antics, assistir al concert de Lo Pardal
Roquer i de La Sonsoni o revisar les caixes niu que tenim

instal·lades. També es van poder organitzar més activitats
per les festes de Nadal, tot i que encara a l’aire lliure o amb
aforament limitat (pista de gel, espectacle de teatre, reis
macs). A continuació us en presentem una mostra:

Pista de gel

Carter reial a l’Escola
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CULTURA I ALTRES ACTIVITATS

Pastorets de pa sucat amb oli

Reis Mags

Concert amb Lo Pardal Roquer

Taller de revisió de caixes niu dins de la
Setmana de la Natura

Espectacle poeticomusical per Sant Jordi a la Pobleta

Concert música tradicional amb La Sonsoni organitzat per l’Entitat
Municipal Descentralitzada d’Espui
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Taller de descoberta de les papallones a
Aiguabella

OPINIÓ
Benvolgudes veïnes i veïns,
Torna un estiu de “normalitat”, les festes majors, les trobades amb amics i família... el retorn de tot allò que havíem perdut i que
esperem es quedi definitivament.
La novetat, amb el tema de la llum, és que hi ha 2 sentències fermes de 2 veïns. La jutgessa de Tremp els dona la raó. Tot i això,
Endesa no compleix amb les sentències. Les altres 5 sentències, que no són fermes, i que la CUP va convertir en un espectacle
mediàtic, han estat recorregudes a l’Audiència Provincial de Lleida. La CUP ho difongué als mitjans de comunicació, això va
portar a què els propis advocats d’Endesa presentessin un recurs, l’últim dia, a última hora just abans de complir el termini. Si
no n’haguessin volgut treure rèdit polític, ara en tindríem 7 de fermes, i sí que podríem tirar coets. Endesa ens vigila i qualsevol
informació que li donem, l’utilitzaran en contra nostra, per això no els hem de donar pistes. La política s’ha d’aparcar en una Vall
petita. Hem de remar junts, perquè el que sí que sabem és que ningú ens ajudarà.
Per fi ha arribat la fibra òptica a la Vall, però encara no estem satisfets. Hem de lluitar perquè l’alta velocitat de les dades arribi a
tots els nuclis. Costa molt, ja que des de Barcelona només fan que dir-nos que arribarà (s’apropen les municipals), però només
veiem que cada vegada som menys persones a la Vall de primera residència i, els pobles, es van quedant buits. Lluita difícil que
hem de combatre i que el centralisme de la ciutat fa difícil. Comptem amb les iniciatives i les propostes de tots vosaltres per poderho executar des de l’Ajuntament.
S’ha contractat l’avaluació i redacció del Pla de Turisme de la Vall Fosca i l’Agenda Urbana 2030 (un full de ruta pels propers 8 anys).
Així mateix, s’ha adjudicat l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la piscina, imprescindible perquè la Generalitat ens ajudi a
tirar-la endavant.
L’evolució, la millora, l’eficiència (Pla de Turisme, Agenda Urbana 2030), la resiliència (ajudar a les empreses i famílies), la innovació
(instal·lació d’antenes pels GPS dels animals) és el que volem i estem fent, i així s’informa en aquest nou butlletí.
Desitgem que gaudiu, moltíssim, de l’estiu!

El canvi climàtic dona cada cop més evidències de quines seran les problemàtiques que ens trobarem en els pròxims anys.
A banda dels problemes socials que arrosseguem de fa dècades, despoblament, envelliment i estancament econòmic als que
l’equip de govern amb més recursos per càpita del país no ha sapigut donar cap resposta rellevant, hem de preparar-nos pels
reptes climàtics que haurà d’afrontar el nostre municipi. Els fons Next Generation per superació de la crisi i adaptació al canvi
climàtic oferien possibilitats de creació de llocs de treball i l’estímul de l’economia verda, i el nostre equip de govern ha decidit
aportar per gastar un milió d’euros d’aquests fons per canviar faroles a la vall. Van desestimar la proposta d’una fundació i el
consell comarcal per fer un projecte milionari de restauració del desastre de Filià i Espui, però la Sra. Burgués i el Sr. Porta no van
considerar ni tan sols comentar-ho al Sr. Alcalde ni al Sr. Martí. Estem acostumats a l’opacitat i al secretisme d’aquest equip de
govern però ens va sorprendre que les seves pràctiques s’hagin extremat tant que ja no es passin la informació entre ells mateixos,
potser preparen el proper canvi de camisa per a les eleccions de l’any que ve, qui sap...
La fundació que ho promovia va rebre com a excusa que els JJOO d’hivern 2030 podien suposar un revulsiu per ressuscitar el
projecte de Filià, encara que l’excusa de la senyora Burgués al ple va ser que es va presentar la proposta amb molt poc temps.
Què esperar de la gent que governa una vall però prefereix viure a Tremp o a Pobla, o quedar-se quatre gats per poder mantenir
privilegis. ENDESA no és l’únic enemic de la Vall Fosca, la lluita desgastant i amb molt pocs èxits contra aquesta multinacional i un
sistema judicial al seu servei (el TS no ha admès a tràmit el recurs de cassació de les veïnes que hi han arribat al·legant que afecta
a molt poca gent) compta amb la inestimable ajuda dels que diuen estimar molt la vall però només pel seu benefici.

Bon dia veïns i veïnes de la Vall Fosca. Ja hem deixat enrere l´hivern i s´apropa l´estiu, temps de bonança, turisme i per alguns
sectors molta feina desitjada.
Des de l´ajuntament seguim treballant per poder fer del turisme un altre motor econòmic de la Vall sense deixar enrere els altres,
la ramaderia l’altre sector important. La feina no es fa en un dia però amb insistència i bones idees van sortint alguns projectes
interesants.
Es fa estrany escriure, per dir, que fa uns mesos ençà, que a l’ajuntament tot està tranquil, no teníem grans projectes o decisions
per discutir i els que ja estan aprovats, s´estan duent a terme poc a poc. Seguirem pendents del projectes, informes i decisions
de l’equip de govern.
Sobre el tema de la llum, de moment, tot segueix igual, amb alguna notícia positiva. Feia temps que no en teníem cap i dona algun
motiu per tindre una mica d´esperança, encara que creiem que cal esperar per veure com evoluciona tot plegat.
Sobre la política nacional, seguim tenint una “guerra” oberta amb l´estat espanyol amb continues acusacions i demandes per
seguir minant els ideals de la majoria de catalans que desitgen la independència. Han demostrat que no són de fiar amb les
mentides i falses promeses que han fet i fan amb l´actual govern de la Generalitat i no entenem com segueixen fent costat al
govern del estat espanyol.
Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu i quedem a la vostra disposició per aclarir i demanar a l´ajuntament el que cregueu
necessari.
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA
HOTELS / RESTAURANTS / BARS

Apartaments Senallé – Capdella

Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta

973 661 721 Apartaments Casa Mora – Aiguabella

Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta

973 661 735

Bar Felip – La Pobleta

973 661 773 Càmping Vall Fosca - La Torre

Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta

973 661 735

COMERÇOS I ALTRES SERVEIS

Bar-Rest. Casa Gallart - La Plana de Mont-ros

649 380 014

Hotel Vall Fosca/Rest. – Molinos

973 663 024

Ca d’Antema - La Plana de Mont-ros
- La Pobleta de Bellveí

Bar Les Mines – La Torre de Capdella

675 941052 / 622 598 491

686 455 665
644 344 189

CÀMPINGS
639 554 892 / 659 510 451

973 66 31 23 / 679 274 733
973 661 844

Casa Fonso - La Torre de Capdella

973 663 038

Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà

973 663 022

Hotel Montseny / Restaurant – Espui

973 663 060

Bar Ubla – Espui

973 663 082 Calçats Villaverde - La Torre de Capdella

973 663 171

Bar-Rest. Vall Fosca 1750 – Sallente

973 252 231 Bugaderia Karmepuntnet - La Pobleta

973 661 874 / 618 133 236

Bar-Rest. Estany Gento 2200 – E. Gento

TURISME RURAL

873 451 114 Espai Mi (centre estètica i venda de productes
de perruqueria i estètica) - La Pobleta

653 660 499

Casa Teixidó - La Plana de Mont-ros

616 075144

Fusteria Alegret – La Plana de Mont-ros

973 663 041

Casa Teresina- La Plana de Mont-ros

641 427429

Pep Canal Construccions - La Pobleta

622 260 349

Casa Macianet - Beranui

973 252414 Franc Alou Eng. Ambiental – Envall

617 634 090

Casa Raons - La Torre de Capdella

973 663171 Jordi Porta (moviments de terra) – La Torre de Capdella

669 724 998

Casa Agulló – Pobellà

973 663015

Casa Sarrado – Obeix

973 663185 / 649 037436 Buggy & Natura - La Plana de Mont-ros

Casa Sastre – Espui

622 260 349 / 616 309 258

973 663 082 Geoesquerat – La Torre de Capdella

ALBERGS I REFUGIS
Refugi Casa Bigodé – Envall

ACTIVITATS
676 382 858

TRANSPORTS
683 30 83 35 / 600 720 533

Alberg La Torre Vall Fosca – La Torre de Capdella

Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana de Mont-ros

609 804 976

684 133 970 Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella

649 442 181

Refugi Tacita – La Central de Capdella 608 543 984 / 695 983 654

EQUIPAMENTS TURÍSTICS MUNICIPALS

Refugi Colomina – Estany de Colomina

Telefèric

873 451 102

Museu Hidroelèctric de Capdella

973 252 236

APARTAMENTS
Apartaments Casa Gallart - La Plana

649 380 014

Borda de Turell – Pobellà

973 663 027

www.vallfosca.net - www.torredecapdella.org

@vallfosca
@MuseuHidroelectricCapdella
@visitvallfosca
@museuvallfosca
@visitvallfosca

Dipòsit Legal: L643/05

973 252 000

Amb la col·laboració de:

