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Ajuntament de la Torre de Capdella

Nº 31 Hivern 2019
Guerra Civil (1936-1939), quan la família es va traslladar a Catalunya
per lluitar al costat de la República.
Acabada la guerra, la família Beleta va tornar a França i va lluitar amb
la Resistència als nazis. Conxita Grangé i Maria Castelló feien d’enllaç
amb els guerrillers i els maquis.

El municipi de la Torre de
Capdella ret homenatge a
Conxita Grangé
El passat 26 de juliol va tenir lloc a la Central de Capdella i al
Museu Hidroelèctric de Capdella un acte d’homenatge a la darrera
supervivent catalana dels camps de concentració i extermini nazis,
Conxita Grangé.
Dins de l’acte d’homenatge es va inaugurar el plafó dels Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya dedicat a Conxita Grangé,
davant de la casa de fusta on va néixer.
Paral·lelament es va instal·lar en un dels espais del Museu
Hidroelèctric de Capdella l’exposició El camp de concentració per a
dones de Ravensbrück, produïda per l’Amical de Ravensbrück.
Conxita Grangé Beleta va néixer a Espui, el 6 d’agost de 1925, en una
família de vuit germans. A causa d’una malaltia de la seva mare, als
dos anys la van portar a casa dels seus oncles: Jaume Beleta —fill de
casa Antema, de la Plana de Mont- ros— i Elvira Ibarz, a Tolosa de
Llenguadoc, on va viure amb Maria Castelló, filla de l’Elvira, fins a la

Conxita Grangé, Maria Castelló i Elvira Ibarz van ser detingudes
a Peny, al departament francès d’Arieja, el 24 de maig de 1944.
Lliurades a la Gestapo, foren empresonades i torturades a Tolosa de
Llenguadoc, des d’on van ser deportades a Alemanya. Van travessar
França de sud a nord amb el tren fantasma, amb 700 detinguts, en
un recorregut de dos mesos sota els bombardejos aliats i els atacs del
maquis. El 9 de setembre van ser internades al camp de concentració
de dones de Ravensbrück.
Abans de l’alliberament, quan el camp fou bombardejat per l’aviació
aliada, van estar setmanes caminant fins que aconseguiren trobar les
tropes aliades i, més tard, retornar a França. Conxita es va establir a
Tolosa i es va casar amb Josep Ramos Bosch, un antic guerriller català.
Ha dedicat bona part de la seva vida a explicar la seva experiència als
escolars i a mantenir viva la memòria de les dones deportades. El 27
d’agost, Conxita Grangé va morir a Tolosa a l’edat de 94 anys.

El Parc Nacional declarat zona
d’especial protecció de qualitat
acústica
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici juntament
amb els 10 municipis de l’àrea d’influència socioeconòmica van rebre
la certificació de zona d’especial protecció de la qualitat acústica de
la mà de Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic de la Generalitat.
Aquesta certificació s’afegeix a la de reserva i destinació Starlight de
la UNESCO atorgada al 2018.
La normativa sobre protecció de la contaminació acústica preveu

la declaració de zones d’especial protecció de la qualitat acústica
(ZEPQA) a àrees en què per les seves característiques singulars es
considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès
especial.

L’AJUNTAMENT INFORMA
Resum dels acords dels plens municipals
Les actes dels plens es poden consultar íntegrament al web: https://torredecapdella.eadministracio.cat
> Sessió ordinària del 9 de maig de 2019
• Exp. 191/2019: Aprovació proposta de despesa
• Exp. 175/2019: Aprovació del text del Conveni administratiu de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa REE
> Sessió extraordinària el 7 de juliol de 2019
• Exp. 249/2019: Aprovació cartipàs municipal 2019-2023

> Sessió ordinària del 26 de juliol de 2019

• Exp. 181/2019. Aprovació compte general 2018
• Exp. 208/2019. Aprovació festius locals 2020
• Exp. 213/2019. Aprovació models Declaració de Béns i Activitats.
• Exp. 155/2018. Verificació aprovació definitiva modificació NNSS àmbit PA-LP3
• Exp. 273/2019. Modificació pressupostària 2/2019
• Exp. 106/2018. Discrepància de competència plenària: Obres de sanejament al camí d’Envall, Pobleta de Bellveí.
• Exp. 16/2018. Reparo/Discrepància de competència plenària. Obres complementàries d’accés a Aguiró
• Exp. 105/2018. Reparo. Pista de bàsquet
• Exp. 6/2019. Reparo de competència d’Alcaldia. Adjudicació lot 2, contracte vestuari corporatiu
> Sessió extraordinària el 9 d’agost de 2019
Acords desfavorables:
• Exp. 264/2019. Percepcions càrrecs electes 2015-2019 en concepte d’assistència a òrgans col·legiats
• Exp. 304/2019. Indemnitzacions càrrecs electes anteriors a mandat 2015-2019
• Exp. 303/2019. Autoliquidació factures de subministrament elèctric

El ple de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat una moció de suport als
presos polítics
En un ple extraordinari, el 31 d’octubre, es va llegir la
moció de suport als detinguts i detingudes i ferits i ferides
en les manifestacions populars, en resposta a la sentència
condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa
independentista.
La iniciativa de la moció va ser de l’Associació de veïns/
es de la Pobleta, juntament amb altres veïns i veïnes del

municipi de la Torre de Capdella, per donar suport a tots els
afectats i afectades, i de manera especial, a l’Albert Martí,

L’Ajuntament signa un protocol d’intencions per la creació d’FP d’Esports
de muntanya al Pallars Jussà
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament
d’Educació i de la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i
Aran, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Pobla de
Segur i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, van signar el
passat 3 de desembre un protocol d’ntencions per promoure
els ensenyaments professionals d’esports de muntanya al
Pallars Jussà.
A més de la creació d’un centre específic a la Pobla de
Segur, es vol oferir un pla d’estades formatives, destinades
a esportistes i a alumnat dels centres educatius. També es
vol organitzar un programa de formació contínua adreçat a
diverses entitats i a cossos especials i d’emergència.
El futur acord preveu que el Departament d’Educació
contribueixi amb la formació específica en els diferents
àmbits, la Pobla de Segur faciliti l’edifici i les instal·lacions
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pel centre específic, la Torre de Capdella aporti instal·lacions
complementàries per a la formació d’àmbits de Mitja i Alta
Muntanya, la Delegació del Govern coordini les actuacions
locals i institucionals i la Diputació doni suport amb recursos
per a equipaments i infraestructures.

OBRES
u Obres realitzades 2019:
(segon semestre 2019)

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions



Obres d’enderroc de Casa Tarrufet
d’Obeix

19.698,80 €

Obres i Serveis Jordi
Martí, SL

Baixa de
2.276,67 €

-

-

-



Rehabilitació de les antigues Escoles
de la Plana de Mont-ros

26.749,28 €

Construccions Espot
Cardós, SL

4.852,72 €

IEI
20.087,87 €

61 %

-



Reparació del túnel de Capdella

13.915,00 €

Miquel Rius, SA

Baixa de
605,71 €

-

-

-



Nou dipòsit regulador del nucli
d’Espui

108.846,91 €

Construccions Espot
Cardós, SL

24.288,15 €

ACA
68.130,44 €

62,6 %

-



Pista L-192 de Font Copada

41.140 €

Francisco Vela, SL

810 metres
lineals

Gestió Forestal
4.598,09 €

11,1 %

-



Pista de bàsquet de la Pobleta de
Bellveí

19.180,69 €

Pep Canal
Construccions

-

-

-

-



Porteries i tancat perimetral de la
pista de bàsquet de la Pobleta

16.927,90 €

Prodiur Sports

-

-

-

-



Escullera d’Estavill

20.794,53 €

Brigada municipal

-

-

-

-

Obres d’enderroc de Casa Tarrufet d’Obeix

Nou dipòsit regulador d’Espui

Pista L-192 de Font Copada (muntanya d’Aguiró)

Pista de bàsquet de la Pobleta de Bellveí
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OBRES
u Obres realitzades 2019:
(segon semestre 2019)

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions



Urbanització del pujador a la Torre de
Carlà a Antist

34.220,06 €

Construccions Espot
Cardós, SL

-

-

-

-



Rehabilitació de l’església d’Antist
(Fase 1)

27.742,40 €

Obres i Serveis
Jordi Martí SL

-

-

-

-



Substitució de la xarxa d’aigua
potable a la Central de Capdella

4.114,00 €

Jordi Porta Rey

-

-

-

Obra realitzada
conjuntament amb
la brigada municipal

Escullera d’Estavill

Urbanització del
pujador a
la Torre de Carlà, a Antist
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HISENDA
1a
DEDE
PRESSUPOST
2019
1a MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓ
PRESSUPOST
2019
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. 1/2019, 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, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Partida

152261197
153160002
15161198

Descripció

Casa Granjé. BCIL12
Expropiació Aguiró
Ruïna Tarrufet

Crèdits inicials

0€
0€
0€

0€

TOTAL

Modificacions de crèdit

33.517,00 €
28.000,00 €
25.000,00 €

86.517,00 €

Crèdits finals

33.517,00 €
28.000,00 €
25.000,00 €

86.517,00 €

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions resultant de 86.517 €, en els
següents termes:
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Partida

Descripció

45321000

Reparació infraestructura i béns naturals
Reparació manteniment i conservació
camins
Reparació manteniment i conservació
infraestructures vàries
Reparació, manteniment i conservació
d’edificis i altres construccions
Reparació i conservació esglésies
Assistència dels membres de Govern
Reparació i manteniment mobiliari urbà
Locomoció membres govern

45421001
45921002
15021202
33621500
91223300
16021501
91223100

TOTAL BAIXES/ALTES

Crèdits inicials

Baixa o anul·lacions

Crèdits finals

60.000,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

10.000,00 €

29.368,38 €

42.500,00 €

10.000,00 €

32.500,00 €

25.000.-€
60.000.-€
48.000.-€
15.000.-€
15.000.-€

10.000,00 €
27.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
5.517,00 €

14.819,62 €
27.874,29 €
20.283,86 €
8.374,73 €
9.483,00 €

295.500,00 €

86.517,00 €

172.703,88 €

Justificació
Es procedeix a una modificació de crèdit denominada crèdit extraordinari sufragat amb baixes o anul·lacions de partides del
pressupost, perquè en el moment de l’any en què ens trobem sabem que no es podran executar i en canvi han aparegut necessitats
noves algunes derivades de fenòmens meteorològics que requereixen una ràpida intervenció.
Alhora s’observa que es requereix procedir amb suplements de crèdit, davant l'existència de despeses d'inversió per les quals el
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació resulta insuficient o no ampliable. Per tant és necessària la modificació de
crèdits del Pressupost de la Corporació sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits
d'altres aplicacions.
Les aplicacions que han d'incrementar-se al Pressupost municipal per fer front a les referides despeses són les següents:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

45361196

Túnel de Capdella

TOTAL

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits finals

12.000,00 €

1.915,00 €

12.915,00 €

12.000,00 €

1.915,00 €

12.915,00 €

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions resultant de 1.915 €, en els
següents termes:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

45221302

Reparació, manteniment i conservació:
depuradores, dipòsits aigua

TOTAL

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits finals

15.000,00 €

1.915,00 €

842,83,00 €

15.000,00 €

1.915,00 €

842,83,00 €

2a MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓDE
DE
PRESSUPOST
2019
PRESSUPOST
2019
La 2a modificació de crèdit es realitza perquè existeixen unes despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per les
quals no hi ha crèdit a l’actual pressupost.
Davant de necessitat d’adaptar la plantilla municipal per acomplir amb les competències municipals de forma reglamentària s’inicia
la tramitació juntament amb la modificació de la Base 35 Despeses de personal, per tal de distingir entre les depeses dels membres
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HISENDA
del govern i les depeses dels treballadors. S’afegeix també a la modificació de la Gestió de l’Inventari i la creació del Patrimoni
Públic del Sòl i l’Habitatge.
Altes en aplicacions de despeses
Partida
91210000
15112000
15112100
15112101
45012000
45012100
45012101
41948000
15562500
49162602
45360900

Descripció
Dedicació parcial F. Porta Rey
Arquitecte Retribucions bàsiques
Arquitecte Complement destí
Arquitecte Complement específic
Enginyer/a Retribucions bàsiques
Enginyer/a Complement destí
Enginyer/a Complement específic
Premis Fira Ramadera
Mobiliari urbà
Equips processos informàtics
Obres complementàries carretera Aguiró

Crèdits inicials
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Modificacions de crèdit
Crèdits finals
4.150,00
4.150,00
4150,00 €
4150,00 €€
1.523,47 €
1.523,47 €
847,07 €
847,07 €
1211,63
€
1211,63
1.211,63
1.211,63 €
609,38 €
609,38 €
338,82 €
338,82 €
484,65 €
484,65 €
11.700,00 €
11.700,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
19.251,45 €
19.251,45 €

0€

TOTAL

65.116,47 €

65.116,47 €

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions resultant de 65.116,47 €, en els
següents termes:
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Partida
15263201
16462901

Descripció
Ruïnes Aguiró
Nínxols de Pobellà

Crèdits inicials
Baixa o anul·lacions
Crèdits finals
50.000,00 €
50.000,00 €
0€
29.908,64 €
15.116,47 €
14.792,17 €

TOTAL BAIXES/ALTES

79.908,64 €

65.116,47 €

14.792,17 €

Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació
33326000
34147900
43247900
34260126
45461195
15562301

Descripció
Museus: Servei de guies
Subvencions a empreses privadesPromoció esportiva
Subvencions a empreses privadesPromoció turística
Pista bàsquet la Pobleta
Sanejament camí d’Envall
Inversió en maquinària

Crèdits inicials
Suplement de crèdit
Crèdits finals
7.200,00 €
2.800,00 €
10.000.-€
2.500,00 €

TOTAL

5.500,00 €

8.000.-€

4.000,00 €

8.000,00 €

12.000.-€

15.852,00 €
20.666,10 €
30.500,00 €

27.000,00 €
11.477,46 €
8.500,00 €

42.852.-€
32.143,56.-€
39.000.-€

80.718,10 €

63.277,46 €

143.995,56 €

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions resultant de 63.277,46 € en els
següents termes:
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Aplicació
62901
22100
21002
22709
21202

Descripció
Nínxols de Pobellà
Edificis municipals
Reparació, manteniment i conservació
infraestructures
Arquitecte i enginyera
Reparació, manteniment i conservació
edificis i altres

Crèdits inicials
Baixa o anul·lacions
Crèdits finals
29.908,64 €
14.792,17 €
0€
38.000,00 €
28.211,73 €
0€

TOTAL

42.500,00 €

9.500,00 €

4.109,13 €

45.000,00 €

5.000,00 €

24.487,96 €

25.000,00 €

5.773,46 €

8.088,18 €

180.408,64 €

63.277,46 €

36.685,27 €

MODIFICACIÓ PLANTILLA. Personal funcionari
En l’actualitat la plantilla de personal funcionari comprèn les següents places:
Places de funcionaris
1) Habilitació nacional
Secretària Interventora
2) Escala d’Administració General
Subescala Tècnica
Subescala Administrativa
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Grup

Núm. places

A-1

1

A-1
C-1

1
1

HISENDA
S’afegeixen els funcionaris de l’escala d’Administració especial
Places de funcionaris
1) Habilitació nacional
Secretària interventora
2) Escala d’Administració General
Subescala tècnica
Subescala administrativa
3) Escala d’Administració Especial
Subescala tècnica. Arquitecte
Subescala tècnica. Enginyer

Grup

Núm. places

A-1

1

A-1
C-1

1
1

A-1
A-1

1
1

3a MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓ
PRESSUPOST
2019
3a
DEDE
PRESSUPOST
2019
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals no existeix crèdit al vigent pressupost
de la Corporació, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament
de l'operació i la seva justificació.
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

15260900

Urbanització el pujador de la Torre de Carlà

Crèdits inicials
0€

Baixa o anul·lacions
34.220,06 €

Crèdits finals
34.220,06 €

TOTAL

0€

34.220,06 €

34.220,06 €

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions resultant de 34.220,06 € , en els
següents termes:
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Aplicació
45321000
45421001
15022709

Descripció
Reparació infraestructures i béns naturals
Reparació camins veïnals
Arquitecte i enginyer

TOTAL

Crèdits inicials
Baixa o anul·lacions
Crèdits finals
60.000,00 €
18.809,87 €
747,83 €
60.000,00 €
9.463,61 €
0,00 €
165.000,00 €
5.946,58 €
5.000,00 €
165.000,00 €

34.220,06 €

5.747,83 €

El text íntegre de les modificacions es poden consultar a https://torredecapdella.eadministracio.cat

L’ASSOC. DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA

L’ASSOC. DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA

Prèvia convocatòria, es va celebrar en data 12 de juliol de 2019, una assemblea ordinària de l’Associació, on l’advocat Ramón
Forteza va informar:
Prèvia convocatòria, es va celebrar en data 12 de juliol de 2019, una assemblea ordinària de l’Associació, on l’advocat Ra1.-De
gestions
efectuades, fent referència primer als antecedents històrics i després a les reclamacions judicials contra
mónles
Forteza
va informar:
Endesa
pericial,
acumulació
de referència
judicis, etc.).
1.-De (prova
les gestions
efectuades,
fent
primer als antecedents històrics i després a les reclamacions judicials contra
(prova
pericial, acumulació
etc.).
2.-Endesa
S’informà
seguidament
dels canvis de
de judicis,
membres
a la Junta Directiva.

2.- S’informà
dels canvis de membres a la Junta Directiva.
3.-De
les altes i seguidament
baixes de socis.
les altes
i baixes
de socis.a l’últim punt de l’ordre del dia, es varen fer preguntes per diferents socis, a les quals l’advocat
4.-I3.-De
finalment
i donant
compliment
Forteza
va donari donant
resposta.
4.-I finalment
compliment a l’últim punt de l’ordre del dia, es van fer preguntes per part de diferents socis, a les quals
l’advocat
Forteza
va
donar
resposta.
També i prèvia convocatòria als veïns beneficiaris del conveni de subministrament elèctric, per part de l’Ajuntament i l’Associació,
i prèvia
convocatòria
alsde
veïns
beneficiaris
conveni En
de la
subministrament
elèctric, del
persegüent:
part de l’Ajuntament i
esTambé,
va celebrar,
en data
25 d’octubre
2019,
una reuniódel
informativa.
mateixa, es va informar
l’Associació, es va celebrar, en data 25 d’octubre de 2019, una reunió informativa. En la mateixa, es va informar del següent:
1.- Que s’ha dictat sentència, en relació a la clàusula tercera del document complementari de 28 de febrer de 1989, per part del
1.- Que s’ha dictat sentència, en relació a la clàusula tercera del document complementari de 28 de febrer de 1989, per
Tribunal
JustíciadedeJustícia
Catalunya
(Sala de Contenciós-Administratiu,
Sec. 5ª), Sec.
que desestima
el recurseld’apel·lació
part delSuperior
Tribunalde
Superior
de Catalunya
(Sala de Contenciós-Administratiu,
5ª), que desestima
recurs
d’apel•lació
interposat perdel’Ajuntament
de la Torre
de Capdella
i confirma
la resolució d’instància.
interposat
per l’Ajuntament
la Torre de Capdella
i confirma
la resolució
d’instància.

sentència
resol
interpretació
judicial
clàusulatercera,
tercera,enenelelsentit
sentitque
quenomés
noméspodran
podrangaudir
gaudirdel
delconveni
conveni de
de la
la llum
llum els
LaLa
sentència
resol
la la
interpretació
judicial
dede
lalaclàusula
els habitatges habituals. Donada la rellevància del cas, es va creure convenient interposar recurs extraordinari de cassació
habitatges habituals. Donada la rellevància del cas, es va creure convenient interposar recurs extraordinari de cassació davant el
davant el Tribunal Suprem, tot i les seves dificultats, donat que és un recurs excepcional. També es va demanar per part dels
Tribunal
Suprem,
totdisposés
i les seves
dificultats,
éseluncas.
recurs excepcional. També es va demanar per part dels assistents
assistents
que es
d’una
segona donat
opinió que
sobre
que
es disposésa d’una
segonaque
opinió
sobre el
cas.
2.-S’informà
continuació
el passat
mes
de juliol, es va presentar al Jutjat de 1ª Instància de Tremp, l’informe pericial
emès
per
José
Mª.
Rusiñol,
pèrit
que
va
ser
designat
en va
el procediment
108/2018,
sobre
correcta
aplicació
de l’IVA
2.-S’informà a continuació que el passat mes de juliol, es
presentar al judicial
Jutjat de
1ª Instància
delaTremp,
l’informe
pericial
emès
als subministraments d’energia elèctrica sotmesos al conveni de la llum.
per José Mª. Rusiñol, pèrit que va ser designat en el procediment judicial 108/2018, sobre la correcta aplicació de l’IVA als
3.-Finalment es va informar sobre el comunicat d’Indústria relatiu a les reclamacions pel cobrament en l’ampliació de potènsubministraments
d’energia
elèctrica sotmesos
conveni de la llum.
cia, en el sentit que
és improcedent,
aquest al
cobrament.
3.-Finalment es va informar sobre el comunicat d’Indústria relatiu a les reclamacions pel cobrament en l’ampliació de potència, en
el sentit que és improcedent, aquest cobrament.
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DADES DE VISITANTS ALS EQUIPAMENTS TURÍSTICS DE LA VALL FOSCA
DADES DE VISITANTS ALS EQUIPAMENTS TURÍSTICS DE LA VALL FOSCA
DADESDE
DEVISITANTS
VISITANTSALS
ALSEQUIPAMENTS
EQUIPAMENTS
TURÍSTICS
VALL
FOSCA
DADES
TURÍSTICS
DEDE
LA LA
VALL
FOSCA

Actualment es recullen dades sistemàticament al Telefèric de la Vall Fosca, al Punt d’informació del Parc Nacional
Actualment
esi Estany
recullendedades
sistemàticament
al Telefèric
la Vall Hidroelèctric
Fosca, al Punt
d’informació
del Parc
Nacional
d’Aigüestortes
Sant Maurici,
ubicat a Estany
Gento,de
al Museu
de Capdella,
a l’església
de Capdella,
Actualment
es
recullen
dades
sistemàticament
al
Telefèric
de
la
Vall
Fosca,
al
Punt
d’informació
del
Parc
Nacional
d’Aigüestortes
i Estany
d’Aigüestortes
Estanyguiades
de Santa Maurici,
ubicat
a Estany
al Museu
Capdella, del
a l’església
de Capdella,
on
es realitzen ivisites
l’estiu. En
aquesta
edicióGento,
s’inclouen
tambéHidroelèctric
els dades dede
passatgers
bus del parc
que
s’ha
Actualment
es
recullen
dades
sistemàticament
al
Telefèric
de
la
Vall
Fosca,
al
Punt
d’informació
del
Parc
de Sant
Maurici,
ubicat
a
Estany
Gento,
al
Museu
Hidroelèctric
de
Capdella,
i
a
l’església
de
Capdella,
on
es
realitzen
visites
guiades
on
es
realitzen
visites
guiades
a
l’estiu.
En
aquesta
edició
s’inclouen
també
els
dades
de
passatgers
del
bus
del
parc
que
s’haa
incorporat aquest estiu.
Nacional
d’Aigüestortes
i Estany
ubicatdela bus
Estany
Gento,
al Museu
Hidroelèctric
l’estiu.
En aquesta
edició
s’inclouen
tambéde
lesSant
dadesMaurici,
de passatgers
del parc
que s’ha
incorporat
aquest estiu.de Capdella i a
incorporat
aquest
estiu.
Telefèric
Vall
l’església
deFosca
Capdella, on s’han començat a fer visites guiades aquest estiu.Museu Hidroelèctric de Capdella
Telefèric Vall Fosca
Museu Hidroelèctric de Capdella
Inici

Juny

Telefèric VallInici
Fosca Juny
2009
2009
2010
2010
2009
2011
2011
2010
2012
2012
2011
2013
2013
2014
2012
2014
2015
2013
2015
2016
2014
2016
2017
2015
2017
2018
2016
2018
2019
2017
2019

1 juliol
1 juliol

-

1 juliol

--

1 juliol
130
juliol
juny 387
30 juny 387
1 1juliol
-juliol
1 juliol
juny 387
425
3028juny
28 juny 425
juny 565
127
juliol
27 juny 565
1
juliol
28 juny 4251 juliol
juliol 5652711juny
11 juliol
30 juny 362
1 juliol
30 juny 362
29 juny 341
11 juliol
29 juny 341

2018

30 juny

Juliol
Juliol

Agost
Agost

6.252
6.252

12.255
12.255

5.506

12.190

5.199
5.506
6.662
6.662
5.199
6.132
6.132
6.351
6.662
6.351
6.671
6.132
6.671
9.097
6.351
9.097
4.806
6.671
4.806
6.774
9.097
6.774
6.689
4.806
6.689

12.840
12.190
11.960
11.960
12.840
13.311
13.311
10.984
11.960
10.984
12.437
13.311
12.437
14.113
10.984
14.113
14.388
12.437
14.388
13.519
14.113
13.519
13.055
14.388
13.055

6.774

13.519

Setembre
Setembre
3.693
3.693

Inici
1 juliol Juny
-

Juliol
5.506 Agost
12.190 Setembre
3.570

1 1juliol
juliol

6.252
5.199 12.255
12.840

-

362

3.570

3.693
3.328

3.328
3.570
4.393
4.393
3.328
4.141
4.141
3.998
4.393
3.998
3.107
4.141
3.107
4347
3.998
4347
5.173
3.107
5.173
5.953
4347
5.953
4.993
5.173
4.993

5.953

Trajectes
Trajectes
22.200
22.200

Trajectes
21.266
21.266

Evolució
Evolució

Visitants
Museu Hidroelèctric de Capdella

Evolució
- 4,2 %

1.695
Visitants
3.767

-

21.367
21.266
23.402
23.402
21.367
23.583
23.583
21.758
23.402
21.758
22.780
23.583
22.780
27.557
21.758
27.557
25.208
22.780
25.208
26.608
27.557
26.608
25.078
25.208
25.078

- 4,2 %
-0,4 %
0,4 %
- 4,2
%%
9,5
9,5 %
0,4
%%
0,7
0,7 %
- 7,7
9,5
%%
- 7,7 %
4,7
0,7
%%
4,7 %
20,9
- 7,7
%%
20,9 %
-4,7
11,5
%%
- 11,5 %
5,5 %
20,9 %
5,5 %
-5,7 %
- 11,5 %
-5,7 %

26.608

5,5 %

22.200
21.367

Punt d’informació del Parc Nacional a Estany Gento
LaPunt
datad’informació
de tancament del
del Parc
telefèric
és sempre
el 30 deGento
setembre.
Nacional
a Estany

Visitants

2009
2009
2010
2010
2009
2011
2011
2010
2012
2012
2011
2013
2013
2014
2012
2014
2015
2013
2015
2016
2014
2016
2017
2015
2017
2018
2016
2018
2019
2017
2019

1.695

3.767

1.695
4.118

4.118

3.767
4.557

4.557

4.118
5.055

5.055

5.205
4.557

5.205

5.160
5.055

5.160

5.222
5.205

5.222

5.606
5.160

5.606
5.593
5.593
6.430
5.606
6.430

5.222

2018*

5.476

* Dades recollides fins al 31/10/2018
2019
2018
2017
2018
2019
2017
4.501* 4.428 4.800
2015 4.428 2016
2017
4.501*
4.800
*L’oficina del Parc Nacional a Estany Gento, al 2017 es va obrir només durant els mesos d’agost i setembre
TOTAL
*L’oficina del Parc Nacional
a Estany
al 2017 es va
obrir només
durant els 5.697
mesos d’agost
i setembre5.916
4.806
3.156 Gento,5.176
6.554
5.950
5.309
4.501*

2009
2010
Punt d’informació del Parc
2009 Nacional
2010
TOTAL visitants
4.806 3.156
2010
TOTAL visitants 2009
4.806 3.156

2011
2012
a2011
Estany2012
Gento
5.176 6.554
5.1762011
6.554

2013
2013
5.950
2012
5.950

2014
2015
2014
2015
5.697 5.309
5.69720135.309

2016
2016
5.916
2014
5.916

visitants
Bus del Parc

Bus 29
delde
Parc
Del
juny
de
juny al
al 29
29 de
de setembre,
setembre, elelParc
ParcNacional
Nacional,vavaincorporar
incorporar
Juny Juliol
Del 29
deprojecte
juny Nacional
al 29
deaun
setembre,
el al
Parc
incorporar
Juny
Juliol
*L’oficina
del
Parc
Estany
Gento,
2017Nacional,
es
vaenllaçava
obrirva
només
i setembre
dins
d’un
pilot,
servei
d’autobús
que
eleldurant
tren
d’un
projecte
pilot,
un
servei
d’autobús
que
enllaçava
tren els mesos d’agost
2019
15
232
dins
projecte
pilot,
unelelservei
d’autobús
que
enllaçava
el tren
de
la
Pobla
de
amb
telefèric
de
Fosca,
fent
la d’un
Pobla
de Segur
Segur
amb
telefèric
delalaVall
Vall
Fosca,
fentaturada
aturada
2019
15
232
de les
la Pobla
Segur
amb
el telefèric
de la Valldurant
Fosca,tot
fent
aturada
Església
de de
Capdella
en
parades
habituals
realitza l’autobús
l’autobús
durant
tot
l’any.
que
realitza
l’any.
en les parades habituals que realitza l’autobús durant tot l’any.

Agost
Agost
374
374

Setembre
Setembre
85
85

2018
4.428

TOTAL
TOTAL
706
706

Aquest estiu, l’església de Capdella va oferir per primera vegada visites guiades els dimecres i

2018Capdella
Església de Sant Vicenç
dijous durant tot el mes d’agost, i també dos dies al juliol i dos al setembre, a més de realitzar
Església
de
Sant
Vicenç
Visitants
307 Capdella

visites
a alguns
grups amb
prèvia
i foraundels
horaris
de visita
establerts.
Aquest
estiu, l’església
dereserva
Capdella
va obrir
totaldies
de i16
dies (juliol,
agost
i part de setembre)
Aquest
estiu,
l’església
deals
Capdella
obrir
un total
16 dies
(juliol,
agost i part
dediumenges
setembre)
per
oferir
visites
guiades
visitantsvade
la Vall.
Lesde
visites
eren
els dimecres
i els
Visitants
per
oferir
visites
guiades
als
visitants
de
la
Vall.
Les
visites
eren
els
dimecres
i
els
diumenges
al matí. a consolidar com una opció de vacances a la Vall Fosca
El Festival de senderisme es comença
Visitants
307
183
al matí.
Del 12 al 15 de juliol, es va celebrar
el 3r Festival de Senderisme a la Vall Fosca. En aquesta edició per primera
2018
2018
307

2019
2019
183

primera
edició
depart
La Cabanera
S’estrena
vegada
eslavan
omplir
bona
de les activitats i es van haver de tancar inscripcions.
S’estrena
primera
edició
de
S’estrena
la la
primera
de la
Laprimera
Cabanera
El 13 de juliol
es va edició
celebrar
edició de La Cabanera, una
El
13 de
juliol es vaque
celebrar
la primera
edició
de La
Cabanera,
Lacursa
Cabanera
de muntanya
és l’evolució
de la
Vertical
Cabanera,
queuna
es
cursa
de muntanya
l’evolució
de la Vertical
Cabanera,
quedes
es
va celebrar
durant 9que
anysésseguits
i consistia
en pujar
al Montsent
va
celebrar
durant
9
anys
seguits
i
consistia
en
pujar
al
Montsent
des
Elde
13Capdella,
de juliol salvant
es va celebrar
de La Caba1.400 mlaenprimera
poc mésedició
de 5 km.
nera,
cursa de
muntanya
deuna
Capdella,
salvant
1.400 mque
en és
pocl’evolució
més de 5de
km.la Vertical

Cabanera,
que es va celebrar durant 9 anys seguits i consistia
La duresa de la Vertical Cabanera, va fer prendre la decisió a
en pujar
al Montsent
de Capdella,
salvant
1.400
m en poc
La
duresa
la des
Vertical
Cabanera,
va cursa
fer
prendre
la decisió
a
l’organitzaciódede
reconvertir-la
en una
de muntanya,
que
mésl’organització
de 5 km.
de reconvertir-la en una cursa de muntanya, que
canviarà de recorregut cada any i permetrà donar a conèixer els
canviarà
delarecorregut
cada anyvai fer
permetrà
a conèixer
els
itineraris
de laCabanera,
Vall.
Ladiferents
duresa de
Vertical
prendredonar
la decisió
a
diferents
itineraris
de
la
Vall.
l’organització de reconvertir-la en una cursa de muntanya, que

canviarà
de recorregut
any i permetrà
donar a conèixer
En aquesta
edició decada
La Cabanera,
coorganitzada
per l’Ajuntament,
En aquesta
edició de
de la
LaVall.
Cabanera, coorganitzada per l’Ajuntament,
els diferents
itineraris
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TURISME i ESPORTS
En aquesta edició de La Cabanera, coorganitzada per
l’Ajuntament, el Club d’Esquí de la Pobla de Segur i sobretot
per tot un seguit de voluntaris, es van realitzar dos recorreguts: La Cabanera de 23,6 km i 1170 m de desnivell, i la Marxa
de La Cabanera, de 12,5 km i 850 m de desnivell.
El punt de sortida va ser a la Plana de Mont-ros, i els corredors van passar per 9 pobles, dels 19 que hi ha al municipi. El
recorregut de la cursa ha fet que es recuperin alguns camins
públics antics, com el de la Torre de Capdella a Molinos, o el de
Castell-estaó a Santa Bàrbara.
La Cabanera es va dur a terme el mateix cap de setmana
que el 4t Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineus (1114 juliol), que també va organitzar una caminada que coincidia amb trams de la cursa, perquè els participants poguessin
animar els corredors. Un total d’unes 200 persones van participar a les diferents activitats del Festival de Senderisme a la
Vall Fosca.

L’objectiu del festival és donar a conèixer la Vall i el seu patrimoni a través de caminades guiades. A cada activitat hi participen un màxim de 20 persones, exceptuant activitats com
el passi d’un documental de muntanya amb tast de producte
local, on hi van participar més persones.

Recorregut de les Mines de Castell-estaó

Caminada de Capdella a Filià (Fem de pastors)

Caminada de la Cabanera

Inaugurada la ruta Artur Martorell
El passat mes d’agost es va inaugurar la ruta Martorell dedicada al pedagog barceloní Artur Martorell. Es tracta d’un recorregut que transcorre pel camí del canal de Molinos, amb 5
plafons que assenyalen els indrets on es desenvolupaven les
colònies que Martorell va organitzar a la vall durant els estius
de 1917 a 1919.
El Museu Hidroelèctric de Capdella, impulsor de la iniciativa, incorpora aquesta ruta al seu projecte de recuperació de la
memòria històrica de la Vall. Al llarg del recorregut es poden
trobar textos que expliquen les vivències de Martorell i dels 25
nens i nenes i 3 mestres que van participar en aquestes colònies l’agost de 1917, 1918 i 1919.

L’estada era al campament de l’empresa Energía Eléctrica de
Cataluña a la Central de Capdella. L’objectiu de les colònies era
millorar la salut dels infants i joves que vivien a Barcelona, per
això Martorell va impulsar unes colònies que els permetien
estar en contacte amb la natura, tenir una bona alimentació
i una higiene acurada.
La inauguració va comptar amb el nét de Martorell, Jordi Cornudella, qui va reivindicar el paper dels mestres i va posar en
valor la figura dels avis materns, ambdós mestres. L’historiador
Martí Boneta, que ha fet recerca sobre la figura de Martorell, va
seleccionar un seguit de fragments de les memòries de les colònies escolars que van llegir infants de la Vall, i que reflectien
el dia a dia de l’estada d’alumnes i mestres a la vall.
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Visita de treball al petit tren de
l’Artouste
El passat 29 d’agost, es va realitzar un viatge de treball per
conèixer el projecte del tren de l’Artouste, a la Vall d’Ossau, als
Pirineus francesos, i per on passen prop de 100.000 persones
a l’any. En aquest viatge, hi van assistir l’equip de govern, el regidor de JuntsxCAT, el president de l’EMD d’Espui, la delegada
del Govern, el diputat a la Diputació de Lleida, un representant del sector turístic del municipi, el responsable d’ús públic
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un
representant de Pallars Actiu i tècnics de l’Ajuntament.
Tot aquest equip va ser rebut per l’alcalde i regidors de
l’Ajuntament de Laruns, i també pel director de la infraestructura i tècnics municipals. A la visita es va poder fer el
recorregut amb el tren, visitar el taller de reparació o infraestructures de suport, com el bar-restaurant a 2000 m o
l’oficina de turisme.
A més, el director de l’Artouste va aportar tota la informació sobre el funcionament del tren, les dificultats que es troben, les millores que han de realitzar, compte d’explotació
aproximat, etc.

Curs de guies del Parc Nacional a la Torre de Capdella
El passat mes de setembre la Torre de Capdella va acollir la
27a edició del curs de guies i interpretadors del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM), organitzat
per l’Escola Agrària del Pallars, centre educatiu del Servei de
Formació Agrària del Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, amb la col•laboració del PNAESM.
Cada any es realitza correlativament en una de les 4 comarques de l’àrea d’influència de l’Escola Agrària del Pallars: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran
En aquesta edició, es van exhaurir les places i van poder fer
el curs un total de 25 alumnes. Aquesta titulació, a part de la
titulació necessària per ser guia de muntanya, és necessària
per tal de poder realitzar guiatges a la zona de Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L’Ajuntament rep una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) en l’àmbit dels camins
El SOC ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per contractar una persona dins del programa de Garantia juvenil. La persona contractada és enginyer forestal i desenvolupa tasques en l’àmbit dels camins del municipi.
L’objectiu del projecte és realitzar una anàlisi de l’estat dels camins del municipi que actualment es troben al plànol
turístic de camins, referenciar els elements de patrimoni que s’hi troben, i proposar les millores del camí. A més, amb
l’ajuda de l’inventari de camins, s’estudiaran els itineraris actuals per tal de poder crear rutes circulars a partir dels camins
actualment oberts.
Els resultats d’aquest projecte seran molt importants tant per a l’àmbit ramader, com per al turístic i patrimonial, ja
que aportaran informació per millorar-los: reconstrucció de parets de pedra seca, millora del ferm del camí, reforç de
senyalització, etc.
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí
Els actes de la Fira van començar el 4 d’octubre amb una
jornada tècnica sobre cuina d’aprofitament coorganitzada
amb l’Escola Agrària del Pallars, i amb la col·laboració d’Al teu
gust, aliments del Pallars.
En aquesta jornada es va parlar de la cuina d’aprofitament
centrada en com els nostres avantpassats aprofitaven els
aliments de què disposaven i què feien amb l’excedent.
Algunes padrines i dones de la Vall van participar en aquesta
jornada, on es va realitzar també una demostració de cuina
amb el cuiner Mariano Gonzalvo.
El dissabte es va celebrar la 6a edició del Concurs Comarcal de
Cavall Pirinenc Català, amb la participació d’una quarantena

1r Fransí (Pobellà), 2n i 3r Teixidó (La Plana) Vaca: 1r Sunyer
(Sentís), 2n Mestrepere (Pobellà), 3r Fransí (Pobellà) Vaca amb
vedell: 1r Sunyer (Sentís), 2n i 3r Grabat (Mont-ros) Vedella: 1r
i 2n Grabat (Mont-ros), 3r Bonet (Castellnou) Vedell per toro:
1r i 2n Mestrepere (Pobellà), i 3r Bonet (Castellnou) Jònega
1r Grabat (Mont-ros), 2n Fransí (Pobellà), 3r Grabat (Mont-ros)
Millor animal: Sunyer (Sentís)
També es van exposar corders de raça xisqueta de casa
Jaumet d’Astell i Casa Mateu de Toralla.
La fira va comptar amb demostracions d’oficis (puntaires,
mostillo, sabó de casa, cisteller, ferrador, etc.) i més de 60
parades. El dissabte també es va poder veure una exposició i
demostració d’una desena de tractors antics.

d’animals procedents de 8 d’explotacions del Pallars Jussà. Els
animals premiats, que després poden participar al Concurs
Nacional, van ser:
Sobranya: 1r Perutxo (Les Esglésies), 2n Peche (Espui), 3r
Bonet (Castellnou) Sobrany: 1r Banlles (Pobleta), 2n Perutxo
(Les Esglésies), 3r Banlles (Pobleta) Terçona: 1r Fornons
(Espui), 2n Bonet (Castellnou), 3r Fornons (Espui) Terçó: 1r
Perutxo (Les Esglésies), 2n Fornons (Espui), 3r Banlles (Pobleta)
Parella: 1r Banlles (Pobleta), 2n Palanca (Tor), i 3r Mormell
(Pessonada) Cavall: 1r Palanca (Tor), 2n Palanca (Tor), 3r
Mormell (Pessonada)
Al 22è Concurs d’Animals de Raça Bruna, que va comptar
amb la presència del subdirector general de Ramaderia,
Joaquim Xifra, hi van participar una quarantena de vaques,
d’una desena d’explotacions, la majoria del municipi. El mateix
dia també s’exposen altres races de vaca com són la xarolesa o
salers. Els premis atorgats van ser:
Terçona: 1r i 2n Grabat (Mont-ros), 3r Fransí (Pobellà) Toro:

El Museu Hidroelèctric de Capdella, juntament amb els veïns i
les veïnes de la Vall, van presentar l’exposició A estudi! creada
especialment per la fira. La temàtica va ser l’escola d’abans,
amb una recreació d’una aula d’escola que es podria ubicar
entre 1900 i 1975. Davant l’èxit de l’exposició, es va mantenir
unes setmanes més oberta al públic.
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CULTURA I EDUCACIÓ
ACTIVITATS
A continuació us mostrem un petit recull de fotografies d’algunes, de les moltes activitats, que s’han realitzat a la Vall, durant
l’estiu i la tardor, en el marc de l’agenda cultural: tallers, xerrades, presentació de libres, concerts, activitats infantils, etc.

Jornada de portes obertes a Casa Matter

Taller infantil de pesca - Sallente

Torneig de bàsquet 3x3 – La Torre de Capdella

Concert FEMAP – La Central de Capdella

Ballada de sardanes – La Pobleta de Bellveí

Concert Coral Veus del Pallars – La Plana

Anellament d’ocells en família - Espui

XV Trobada de puntaires - Espui

Taller “El cos com a eina d’expressió” - Espui

Xerrada amb la youtuber Clara Moraleda - La Torre de Capdella

L’agenda cultural, realitzada pel departament de cultura de l’Ajuntament i la comissió de cultura, a més de crear una oferta cultural i d’activitats diverses dins del municipi, té com a objectiu ser un element de cohesió social entre els veïns i veïnes de la Vall.
Us volem animar a què ens feu arribar les vostres propostes a l’Ajuntament (turisme@vallfosca.net), i si ho desitgeu, també
podeu formar part de la comissió de cultura.
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CULTURA I EDUCACIÓ
La tercera edició del Concurs
de Microrelats premia 3 obres
El dia 3 d’agost es van lliurar els premis del III Concurs
de Microrelats de la Vall Fosca, en una cerimònia dirigida
pel poeta i recitador Josep Pedrals.

Vergés, que sota el pseudònim El gat amb botes, va
presentar el relat Traïció.
Vall Fosca 2063, de Ramon Gallart Palau, amb el
pseudònim de Janet, va ser el relat que es va endur el 3r
premi, valorat en 200 €.

El jurat, integrat pels escriptors i lingüistes Ferran Rella,
Pep Coll i Ramon Sistac, va seleccionar tres relats d’entre
les 65 propostes que es van presentar en aquesta edició.
El 1r premi es va atorgar al relat, És regla sana, no menjar
quan no es té gana, de l’autora Lila Francesca Batlle
Argimon, amb el pseudònim Os de peix i guardonat amb
500 € i amb el trofeu del concurs, fet per la ceramista
Judit Casalprim.
El 2n premi, dotat amb 300 €, es va atorgar a Núria Fonoll
D’esquerra a dreta: Pep Coll, Núria Fonoll, Ferran Rella, Ramon Sistac, Lila Batlle,
Josep Pedrals i Ramon Gallart

15è Concurs de fotografia
Indrets de la Vall Fosca
El 21 de setembre, es van donar a
conèixer els guanyadors del XV Concurs
de fotografia Indrets de la Vall Fosca, en
un acte celebrat al Museu Hidroelèctric
de Capdella i amb la participació del
meteoròleg Francesc Mauri, que sota el
títol La fotografia del canvi climàtic, va
posar de manifest l’evidència del canvi
climàtic.

Premi absolut. L’eco dels anys - Joan Llimiñana

En aquesta edició es van presentar un
total de 102 fotografies, de les quals se’n
van preseleccionar 62, que després es
van exposar per poder ser votades.
El jurat, format per tres experts en
tècniques de fotografia vinculats amb
el territori, Ferran Grau, Josep Amorós
i Francesc Farrús, un representant de la
comissió de cultura, un representant de
l’Ajuntament i Jordi Peró, guanyador del
premi a la millor fotografia del concurs
del 2018, es va reunir el 5 de setembre
per escollir les fotos guanyadores.

Categoria A4: Llums d’estiu - Jaume Garcia

Categoria A3: A través de la
cortina - Jaume Charles

Categoria A1: A l’aguait! - Marifà Saboya

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

Categoria A2: Jugant amb energia - Carmé Ollé
D’esquerra a dreta: Marifà Saboya, Jaume Garcia,
Joan Llimiñana i Carmé Ollé
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CULTURA I EDUCACIÓ
El premi a la millor foto del concurs, dotat amb 400 €, i
un trofeu exclusiu realitzat per la ceramista Judit Casalprim,
es va atorgar a Joan Llimiñana per una imatge de la vall
de Riqüerna. Tal com estableixen les bases, el guanyador
d’aquest premi formarà part del jurat del concurs al 2020.
Pel que fa a les diferents categories, es va premiar la millor fotografia de cada categoria, tal com es mostra a les
fotos de l’esquerra, i amb un premi per a cadascuna de
200 €.
XV Concurs de fotografia Indrets de la Vall Fosca. Xerrada del meteoròleg
Francesc Mauri

L’Escola La Vall Fosca participa en activitats del Parc Nacional

Al voltant de 80 nenes i nens de les escoles de La Vall Fosca,
a la Plana de Mont-ros, Salàs i Aeso, a Isona, van pujar al mes
de setembre amb el telefèric per passar el dia al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Un dels objectius de l’activitat era donar a conèixer als
alumnes de les escoles rurals la tercera porta d’entrada al Parc
Nacional pel Pallars Jussà. Guies dels Parc Nacional els van
acompanyar per ensenyar-los la fauna i la flora de la zona,
transmetre’ls els valors naturals i culturals del parc i la riquesa
d’aquest espai protegit que tenen tan a prop.
Els nens i nenes més grans van fer una excursió fins a l’estany
de Tort, mentre que els més petits es van quedar al voltant
d’Estany Gento.
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Així mateix, el Parc Nacional va organitzar un taller a l’Escola
La Vall Fosca amb motiu del Dia Mundial dels Ocells, per tal
d’acostar les nenes i nens al món dels ocells. Així, els alumnes del cicle inicial van gaudir d’un taller conduït per un
guia-interpretador del Parc, que els va fer una primera part
d’introducció al món dels ocells per seguir amb un joc sobre
les aus.
Des que es va reconèixer la Vall Fosca com a entrada del parc
Nacional, s’ha establert una relació més propera amb el Parc
Nacional, que a més d’organitzar activitats durant els mesos
d’estiu per la zona dels estanys i col•laborar amb el Festival de
Senderisme, ofereix una sèrie d’activitats per a l’Escola, com
ara tallers en el Dia Europeu dels Parcs o el Dia Mundial dels
Ocells, sortides al Parc, etc.

OPINIÓ
ERC-AM

Benvolgudes veïnes i veïns,
En primer lloc, volem mostrar tot el nostre suport als presos polítics que per motius totalment injustificables continuen a la presó,
i el nostre rebuig per aquells que condemnen el dret a decidir i la llibertat d’expressió.
Després de sis mesos al govern, hem començat a emprendre projectes d’envergadura que poden portar assentament de persones
a la Vall i evitar l’envelliment progressiu de la població.
Estem treballant amb i per l’escola, reunions de cultura, amb els ramaders, per la millora estètica i funcional dels pobles... La Fira
Ramadera de la Pobleta de Bellveí està consolidada, cada cop hi ha més adeptes portant una riquesa tant cultural (l’exposició A Estudi! va ser un èxit), com turística. Volem felicitar a tots els implicats i implicades que amb gran esforç la fan possible.
Properament es presentarà el projecte d’esquí de muntanya i raquetes de neu, un projecte d’acord a les característiques de la Vall,
respectuós i on es pugui gaudir de la natura.
Amb aquestes línies, també us volem informar que s’ha signat un projecte de col•laboració entre el Departament d’Educació,
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i altres organismes implicats per poder obrir un centre adscrit a l’Institut de la Pobla de Segur
per impartir/ensenyar tot el que fa referència als esports de muntanya. Un projecte que pot fer gran la Vall.
A les reunions dels pobles, us vam informar sobre el nou projecte del carrilet. Ferrocarrils de la Generalitat, l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya i la Diputació de Lleida, han visitat el trajecte per estudiar-lo tècnicament. Us informarem de les novetats.
Pel que fa al tema de la llum, és un pols constant amb Enel, una lluita de David contra Goliat. No serà fàcil però, amb la col•laboració
de l’Associació de la Llum, ens en sortirem. Sabem que hi ha grups polítics que ens acusen de col•laboracionisme entre Enel i Estudi
Jurídic Alonso SLP, ho hem desmentit en diferents escenaris, en concret en sessió plenària. Actuem amb honestedat i sobretot amb
molt respecte als veïns i veïnes del municipi, i mai no caurem en provocacions polítiques d’aquest tipus que ens distreuen a tots de
l’objectiu comú que tenim.
Finalment, comentar-vos, que les portes de l’Ajuntament estan obertes per poder expressar les vostres inquietuds o l’aportació de
noves idees, perquè conjuntament puguem fer la Vall més pròspera.

La sentència i la repressió de l’estat espanyol a Catalunya han posat en evidencia una pèrdua de drets i llibertats que deriva d’un
retrocés democràtic a tots els nivells en els temps que vivim. Les causes són diverses, però tenen a veure majoritàriament amb el
control i el poder que exerceixen les elits, les minories dominants sobre les majories dominades, per mantenir els seus privilegis i
defensar els seus interessos.
Desgraciadament a la Vall Fosca no som aliens a aquestes dinàmiques i també veiem retrocessos democràtics importants. Després d’una victòria per la mínima amb canvis de jaqueta i de cadires per simular renovació, l’equip de govern ha tancat files amb els
sobresous de Dalmau i la resta del PSC.
Després d’intentar fer-nos callar als plens i amenaçar-nos amb expulsions i altres censures han buidat de contingut el màxim òrgan
de representació democràtica del municipi i ho decideixen absolutament tot tres persones en junta de govern. Això sí, segueixen fent
plens, cada mes, amb un sol punt, simbòlic o de tràmit la majoria de cops, per seguir cobrant per assistència.
El que sí que van decidir per ple va ser no defensar les veïnes demandades per ENDESA que no volen pactar amb la companyia i
que no volen que les defensi un advocat que té contracte amb l’amo d’ENDESA (Roca i Junyent), però no té contracte amb l’ajuntament. També sense contracte amb l’ajuntament, aquest advocat ha perdut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la defensa
de l’article tercer sobre la residència habitual dels beneficiaris del conveni de la llum, o potser podríem dir que el va guanyar per a
ENDESA.
Un canvi de sigles de partit i d’algunes persones hauria d’haver portat un canvi en la manera de fer, i ens hem trobat retrocés democràtic, el tancament i l’hermetisme. Perquè els canvis siguin positius i puguem invertir les tendències locals, nacionals i mundials cap
a l’autoritarisme és imprescindible la participació i protesta de les persones que no hi estem d’acord, construint, aportant, informant
i denunciant les injustícies per una Vall Fosca millor i un món més lliure i igualitari.

Dels 100 dies de gràcia a les amanides sense enciam
Hem encetat una nova legislatura amb una amanida d’aquestes que es fan ara, on hi ha de tot menys enciam. Als qui us agrada
l’enciam, ja m’entendreu. I quan llegiu aquestes ratlles, portarem 150 dies menjant amanida sense haver pogut tastar l’enciam.
Servit a taula, i a primer cop d’ull, la veritat és que feia patxoca: convocatòria de subvencions per a promoció turística destinades
als establiments del territori; alguna xerrada sobre transparència i el sempre present governar per a tots; ens van participar de la
visita tècnica al tren d’Artouste; també de la visita amb tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat en el projecte del Carrilet... I hi vam
ser. Quan ens n’han participat, hi hem sigut. Sempre.
I quan comencem a buscar l’enciam, ens trobem amb els sous dels tinents d’alcalde, on el topall passat dels poc més de 8.000 € anteriors als 11.340 € actuals; que han creat la figura de la junta de govern local –obligatòria per a municipis de més de 5.000 habitants o
capitals de comarca– que permet prendre decisions sense haver de passar pel ple, tot desproveint-lo de les seves competències més
bàsiques; adjudicacions de defenses lletrades a corre-cuita i, quan no ens convé qui va guanyar el concurs, diem que han canviat les
condicions i haurem d’indemnitzar; ens assabentem de projectes que es desenvolupen al territori pel diaris; hem viscut algun episodi
en els darrers plens que em faig, i us faig, el favor de no recordar-lo, amb algun que altre reparo per part d’intervenció; es crea un nou
canal de comunicació en l’intent d’assolir una major participació ciutadana i transparència... (Per cert, va ser un intent, i va durar el que
va tardar la gent a fer-ne ús, quan tots sabem que els canals de comunicació, i més els anomenats 2.0 són, com a mínim, bidireccionals,
i s’han de retroalimentar: diàleg; cas contrari, quan és unidireccional, no és comunicació, és només discurs.) I ja no parlem del Pla
director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, una eina que pot condicionar el futur de la nostra Vall. I de quina manera!
Però segur que si hem demanat amanida, d’enciam, n’hi ha d’haver: algun dia ens sorprendrem amb el balanç de gestió d’aquests
dies de gràcia...
I per dies de gràcia, les que s’acosten: passeu unes Bones Festes!
Salut!!
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA
HOTELS / RESTAURANTS / BARS
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta
Bar Felip – La Pobleta
Aparthotel l’Estança l’Era del Marxant - La Pobleta
Casa Gallart - La Plana de Mont-ros
Hotel Vall Fosca/Rest. – Molinos
Bar Les Mines – La Torre de Capdella
Hotel Montseny / Restaurant – Espui
Bar Ubla – Espui
Bar-Rest. Vall Fosca 1750 – Sallente
TURISME RURAL
Casa Teixidó - La Plana de Mont-ros
Casa Macianet - Beranui
Casa Raons - La Torre de Capdella
Casa Agulló – Pobellà
Casa Sarrado – Obeix
Casa Sastre – Espui

973 661721
973 661735
973 661773
973 661735
646 076145
973 663024
606 070087
973 663060
973 663082
973 252231

616 075144
973 252414
973 663171
973 663015
973 663185 / 649 037436
973 663082

ALBERGS I REFUGIS
Alberg La Torre Vall Fosca – La Torre de Capdella
Refugi Tacita – La Central de Capdella
Refugi Colomina – Estany de Colomina

684 133970
699 461535
973 252000

CÀMPINGS
Càmping Vall Fosca - La Torre de Capdella

639 554892 / 659 510451

APARTAMENTS
Apartaments Casa Gallart - La Plana
Apartaments Pua Ginesta – Paüls
Borda de Turell – Pobellà
Apartaments Senallé – Capdella
Apartaments Casa Mora – Aiguabella
COMERÇOS
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí
Casa Antema - La Plana de Mont-ros
Fusteria Alegret – La Plana de Mont-ros
Franc Alou Eng. Ambiental – Envall
Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà
Casa Fonso - La Torre de Capdella
Calçats Villaverde - La Torre de Capdella
Bugaderia Karmepuntnet - La Pobleta

649 380014
687 515394
973 663027
686 455665
644 344189
973 661844
973 663055
973 663041
617 634090
973 663022
973 663038
973 663171
973 661874 / 618 133236

TRANSPORTS
Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana de Mont-ros
Taxi- 4x4 C. Moyes - Capdella

609 804976
649 442181

MÉS INFORMACIÓ A:
www.vallfosca.net
www.torredecapdella.org

Dipòsit Legal: L643/05

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

Amb la col·laboració de:

