BUTLLETÍ

informatiu
Ajuntament de la Torre de Capdella

Nº 32 Estiu 2020

ACCIONS QUE S’HAN DUT A TERME AL MUNICIPI DURANT L’ESTAT D’ALARMA
• Atenció telefònica a l’Ajuntament i cancel•lació de l’atenció presencial fins
al dia 25 de maig
• Tancament d’equipaments públics com el Museu, els consultoris mèdics o
les sales municipals
• Cancel•lació de les activitats culturals
• Creació de nous canals de comunicació (eBando)
• Reforç de la comunicació a través del grup de whatsapp Treballant x la
VallFosca
• Publicació de les principals novetats relacionades amb el coronavirus i/o d’interès per als veïns
i les veïnes del municipi a la web
www.torredecapdella.org
• Compra de mascaretes pels veïns i veïnes
• Suport a través de trucades a les
persones que viuen soles i dependents
• Tancament de fonts i espais públics (camins, poliesportius)
• Desinfecció dels espais públics
• Instal•lació de mesures de seguretat a tots els equipaments on hi ha atenció al públic (Ajuntament, Museu, oficina d’informació turística de Capde-

lla, telefèric, etc.)
• Compra de gel hidroalcohòlic per les empreses que fan atenció al públic
• Suport al sector turístic (mascaretes amb el logo de la Vall Fosca, botelles
de gel hidroalcohòlic amb el logo de Vall Fosca, facilitat per ampliació de
terrasses, etc.)
• Suport al sector turístic a través de sortejos de vals a través de les xarxes
socials per gastar al municipi per valor de 1000 €
• Ajuts a les empreses i famílies que han patit les conseqüències del coronavirus per valor de 17.000 €
• Creació de vals per valor
de 50 € subvencionats
parcialment per l’Ajuntament (25 €) per gastar en
establiments i empreses del
municipi, que suposa una ajuda per part de l’Ajuntament
d’uns 20.000 €.
En total s’han gastat fins a dia
d’avui amb material de protecció (mampares, guants, mascaretes quirúrgiques, mascaretes amb filtre personalitzades, gel hidroalcohòlic), dispensadors de gel hidroalcohòlic, termòmetres, productes desinfectants, etc. al
voltant de 15.000 €.

Funcionament de l’Ajuntament
A les oficines de l’Ajuntament s’han implantat una sèrie de mesures per tal d’evitar el
risc de contagi, a part de les mesures de protecció individuals de les mateixes treballadores (rentat freqüent de mans, distància física de seguretat d’1,5 m i ús de mascareta en cas
de no ser possible):
• Instal•lació de mampares tant a la recepció com en altres oficines de l’edifici per tal de
reforçar la protecció i evitar el contacte estret entre el mateix personal.
• Dispensadors de gel hidroalcohòlic.
• Atenció amb cita prèvia.
• Ús obligatori de les mascaretes dins de l’ajuntament.
D’altra banda, també a partir de l’1 d’agost i fins al 30 de setembre, s’implanta l’horari intensiu d’estiu pel personal de l’Ajuntament. L’horari que es farà a les oficines serà el dilluns
de 7 h a 15 h, i els dimarts, dimecres dijous i divendres, de les 7.30 h a les 15 h.
Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres: 9.00 h – 14.00 h

L’equip de govern s’ha posat des del primer dia a disposició de totes les veïnes i veïns dels municipi, i així ho continua fent:
Josep M. Dalmau....... 600 456 959
Neus Burgués............. 655 016 923

Feliu Martí.................. 660 252 909
Kiko Porta................... 639 134 311

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 de 4 d’octubre de 2019
• Exp. 283/2019. Aprovació de les bases de la subvenció per la promoció de l’esport.
• Exp. 284/2019. Aprovació de les bases de la subvenció per la promoció turística.
• Exp. 35/2019. Expropiació Aguiró. Accés rodat.
• Exp. 74/2018. Aprovació provisional Modificació de NNSS àmbit Central de • Capdella i Campament de
FECSA PE-CC1.
➨ Sessió extraordinària de 16 d’octubre de 2019
• Exp. 367/2019. Moció en resposta a la STS i per demanar l’amnistia de les preses polítiques catalanes i el
dret a l’autodeterminació.
➨ Sessió extraordinària de 31 d’octubre de 2019
• Moció de suport als manifestants i detinguts en resposta a la STS 459/2019.
➨ Sessió extraordinària de 15 de novembre de 2019
• Exp. 398/2019. Aprovació de la 3ª modificació pressupostària.
➨ Sessió ordinària de 3 de desembre de 2019
• Aprovació de les actes de la sessions anteriors.
• Exp.151/2018. Cessions de Béns, Casa Matter.
• Informes d’Alcaldia.
➨ Sessió extraordinària del 19 de desembre de 2019
• Exp. 443/2019. Inventari o Catàleg de Béns 04/2019.
• Exp. 450/2019. Augment salarial 2019.
• Exp. 388/2019. Aprovació de l’ordenança reguladora del servei de podologia i fisioteràpia. Preu públic.
• Exp. 386/2019. Elaboració i aprovació del pressupost 2020.
➨ Sessió extraordinària urgent del 19 de desembre de 2019
• Moció que presenta el grup municipal de Junts per la Vall Fosca a debatre en el proper ple de l’Ajuntament
de Torre de Capdella contra la sentència del TSJC al M.H. Sr. Quim Torra.
• Moció de Junts per la Vall Fosca amb motiu de la sentència del TJUE.
• Moció denúncia per entrada il·legal de la guàrdia civil a l’enclavament de Llívia

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INFORMA
Durant el mes d’abril, l’Alcalde-President de l’Ajuntament
va enviar una comunicació a Endesa (Lleida), contestant
a la prèvia d’Endesa del mes de març, per regularitzar la
facturació del subministrament elèctric des de l’any 2015.

Posteriorment es va fer un càlcul de la factura que hauria d’emetre Endesa, d’acord amb la sentència del Jutjat
de Tremp. L’import que pretén cobrar Endesa és notablement superior a aquell càlcul.

En la resposta, l’Ajuntament comunica que no acceptarà
el sistema de determinació de la base imposable d’Endesa (referenciat a la tarifa per a petit consumidor), a l’hora
d’identificar el preu de cost de l’energia.

Durant el mes de maig es va conèixer una segona sentència del Jutjat de Tremp, que va en la línia de la resolució
anterior dictada pel mateix jutjat.

En el procediment judicial del Jutjat de 1ª Instància de
Tremp, s’analitza amb detall la problemàtica de referència i s’exclou expressament la possibilitat d’accedir a cap
tipus de referència diversa a la del preu pactat. Només en
el cas que aquest preu pactat fos inferior al preu de cost,
s’aplicaria únicament el factor cost en lloc del valor pacte.
El contingut de la resposta també es va adreçar a la Direcció General d’Indústria.
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A finals de maig es van fer videoconferències (una d’elles
amb representants d’Endesa), on es va posar de manifest
que el problema que es planteja és determinar quin és el
preu de cost de l’energia.
Endesa intenta referenciar aquest preu a un índex com ara
els dels petits consumidors. L’Ajuntament i els beneficiaris
de la Llum considerem, en canvi, que aquest preu és el
d’adquisició de l’energia.

OBRES
u Obres realitzades 2020:
(primer semestre 2020)


Urbanització del pujador del carrer
d’Antist

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions

34.220,06 €

Construccions Espot
Cardos SL

-

-

-

-

Desbrossada de
manteniment dels
camins del municipi

u Obres en execució:
(2020)

Pressupost
d’execució

Construcció de nínxols
i columbaris a Pobellà

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions

-

-



Subministrament aparells per wifi

10.623,80 €

Grup Lleidatà MM
Informàtica, SL

-

Forma part
de l’ajuda de
Dinamització
Territorial de la
Generalitat



Desbrossada de manteniment dels
camins del municipi

14.996,95 €

Xavier Llana Baro

-

-

-

-



Reparació del sostre de fusta del
restaurant de Sallente i canalització de
les goteres a la galeria de desguassos

6.776,00 €

Construccions Joma, SL

-

-

-

-

-

-

Rehabilitació cobertes de dos edificis
de fusta BCIL (Bé Cultural d’Interès
Local) de la Central de Capdella

72.509,97 €

Construccions Espot
Cardós, SL

20.144,30 €

Forma part
de l’ajuda de
Dinamització
Territorial de la
Generalitat



Construcció de nínxols i columbaris a
Pobellà

33.461,30 €

Construccions Espot
Cardós, SL

-

-

-

-



Subministraments de filtres al dipòsit
de Castell-Estaó

15.669,50 €

SETRAIMA, SL

-

-

-

Susceptible de ser
inclòs en les ajudes
de COVID



Disseny i maquetació: Lot 1
Exposicions i accions al MHC
Recuperació de la Font del Porro
(Espui)

4.513,30 €

Juan Luis Naranjo Mora

-

-

-

-

3.160,00 €

-

-

-

-

Obra realitzada per
la brigada

21.160,21 €

Farré de la Raval SL

-

-

-

Obra realitzada
conjuntament per la
brigada i Farré de la
Raval SL






Protecció de l’edifici de l’Hospital de
Cartró

Reparació del sostre de fusta del
restaurant de Sallente
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OBRES
Rehabilitació de la coberta
d’un edifici-habitatge de fusta
BCIL (Bé Cultural d’Interès
Local), de la Central de
Capdella

Rehabilitació de la coberta de la capella de fusta BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), de la Central de Capdella

Recuperació de la Font del
Porro (Espui)

u Obres pendents d’execució:
(2020)

Pressupost
d’execució

Empresa
adjudicatària

Millores

Subvencions

Percentatge
subvenció

Observacions

Senyalització de vials i senders, de
nous vials i condicionament de la
senyalització ja existent

32.636,79 €

-

-

22.845,75 €

70%

Subvenció
Parc Nacional
d’Aigüestortes i
Estany de Sant
Maurici



Aclarida de millora de 27,21 hectàrees
de Serraspina

28.973,21 €

Contratas ANCAR S.L

2.753,65 €

-

-

Subvenció en llista
d’espera



Rehabilitació de l’habitatge municipal
d’Astell

69.107,67 €

-

-

Demanada a
Dinamització
Local de
Diputació de
Lleida

-

-



Embelliment del nucli medieval
d’Aguiró

402.269,16 €

-

-

Demanada al
PUOSC

-

Obra a executar de
forma plurianual

-

Obra que
es realitzarà
conjuntament amb
l’EMD d’Espui





Pla d’arranjament de camins
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43.272,02 €

-

-

-

HISENDA
Pressupost 2020 per capítols - Ajuntament de la Torre de Capdella (aprovat el 19 de desembre de 2019)
ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

2.655.129

A.1. OPERACIONS CORRENTS

2.122.545,62

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

948.755,85

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

1.032.044,41

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

100

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

136.645,36

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

532.583,38

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00

A) OPERACIONS NO FINANCERES

2.655.129

A.1. OPERACIONS CORRENTS

2.480.229

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

1.790.932

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

14.000

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

329.915,56

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

304.106,44

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

0,00

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00

B) OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers

2.655.129 €

174.900

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

CAPÍTOL 8: Actius Financers

TOTAL:

41.275

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

174.900
0,00
0,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

TOTAL:

0,00

2.655.129 €

Descripció de les nomenclatures del pressupost:
Impostos directes. IBI, impost de vehicles i IAE.
Impostos indirectes. Impostos sobre construccions i vedats.
Taxes i altres ingressos. taxes corresponents al servei de clavegueram, escorxador municipal, llar d’infants, etc.
Transferències corrents. Ingressos: transferències de l’Administració estatal autonòmica o local destinades a despeses pel funcionament corrent. Despeses:
transferències al Consell Comarcal o a institucions sense ànim de lucre per despeses de funcionament corrent.
Ingressos patrimonials. Interessos de dipòsit i de l’aprofitament de finques rústiques i urbanes.
Transferències de capital. Subvencions per inversions i/o obres.
Despeses de personal. Retribucions del personal i càrrecs del consistori.
Despeses corrents béns / serveis. Despeses del funcionament corrent de l’Ajuntament.
Inversions reals. Inversions en patrimoni i execució d’obres.
Passius financers. Amortització de les bestretes atorgades per la Diputació de Lleida.

PLANTILLA DE PERSONAL

Places de funcionaris

PLANTILLA DE PERSONAL

Places de funcionaris
1) Habilitació nacional
1) Habilitació nacional
Secretària Interventora
2) Escala d’Administració
General
Secretària
Interventora
Subescala Tècnica
Subescala Administrativa
2) Escala d’Administració General
3) Escala d’Administració Especial
Subescala Tècnica.Subescala
ArquitecteTècnica
Subescala Tècnica. Enginyer
Subescala Administrativa
Places reservades a personal laboral fix
1) Adscrits a Intervenció
i comptabilitat
3) Escala d’Administració Especial
2) Adscrit a Gestió del patrimoni
3) Adscrit a Administració
Gral.
Subescala
Tècnica. Arquitecte
4) Serveis culturals
Subescala Tècnica. Enginyer
5) Serveis bàsics. Brigada
- Encarregat brigada
Places reservades a personal laboral fix
- Sotsencarregat brigada
1) Adscrits a Intervenció i comptabilitat
- Operari brigada
2) Adscrit a Gestió del patrimoni
6) Neteja
3) Adscrit a Administració Gral.
7) Serveis escolars:
4) Serveis culturals
- Mestra
5) Serveis bàsics. Brigada
- Monitores
- Encarregat brigada
8) Directora de Museu
- Sotsencarregat brigada
- Operari
brigada
Places Personal laboral
temporal
6) Neteja
1)Telefèric
7) Serveis escolars:
- Mestra

Monitores
Serveis essencials.-Brigada

8) Directora de Museu

Museu
Places Personal laboral temporal
Servei Promoció Turística. PIC
1)Telefèric
Serveis culturals

Grup

Grup

Núm. places

Núm. places

A-1
A-1

A-1
C-1

A-1A-1
A-1
C-1
Grup
C2
C2
C2 A-1
C2
A-1

C2 Grup
C2 C2
AP
C2
AP
C2

Vacant Dedicació

1
1

1
1

1 1

0

1

1
1
0
Núm. places
2
1
1 1
1
1
1

1

Vacant

Dedicació

0

Completa

1
0

Completa

1 Completa
1
Completa
Vacant
0
1
1 Parcial
1

Parcial
Parcial
Dedicació
Completa/Parcial
Parcial
Completa
Completa

Parcial

1 places Vacant0 Dedicació Completa
Núm.
1 Completa/Parcial
Completa
2 1
0
6
4
Completa
1
1
Parcial
1
0
Parcial
1

1

Completa

C2

1

1

Completa

AP

6

0

Completa

A2
AP
C2
A1 C2
AP
Grup
C2 AP
C2
AP A2
AP: AP
Peó
AP: A1
Oficial
C2
Grup
C2
C2
C2 C2

Completa
Completa

1
1
2
0
1
0
Completa
1
0 Completa
1
1
6 Núm. places4
Completa
Vacant
1 2
0
0 Parcial
3
0
0 Completa
1 6
1
2
0
3
3 Parcial
1 2
0
2 Completa
1
0
Núm. places Vacant Dedicació
1
0
2
0
Completa
1
1 Completa
3
0

Completa
Parcial
Completa
Dedicació
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Parcial
Parcial
Completa

Butlletí Informatiu- 5

TURISME i ESPORTS
Setembre

Agost
Servei continuat de les 8 h a les 19 h. El temps

08.00 h

08.15 h

09.00 h

09.15 h

11.00 h

11.30 h

12.30 h

13.00 h

14.30 h

15.15 h*

15.45 h*

16.30 h*

17.00 h*

18.00 h

18.30 h

19.00 h**

d’espera entre cada viatge serà aproximadament
d’1 hora.

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

Tiquet telefèric
Adult:

 Anada i tornada: 18 €

Nens: (menors de 10 anys)

 Un trajecte: 12 €

 Anada i tornada: 12 €

 Un trajecte: 9 €

Tiquets familiars (anada i tornada)
 2 adults + 2 nens (menors de 10 anys): 50 €

 Famílies nombroses i monoparentals (fills menors de 18):

 2 adults + 1 nen (menors de 10 anys): 45 €

descompte 50% sobre preu final. Cal aportar el títol de

 1 adults + 2 nens (menors de 10 anys): 40 €

família nombrosa/monoparental

Tiquet conjunt telefèric + museu (visita lliure o guiada)
Adult:

 Anada i tornada:

19 € (visita lliure) 21 € (visita guiada)

 Un trajecte:

14 € (visita lliure) 16 € (visita guiada)

Els grups de més de 20 persones podran reservar el viatge (juliol i setembre). Els descomptes no són acumulables.

Informació per a les persones empadronades al municipi
Els veïns i veïnes empadronats poden gaudir d’un preu més reduït en el forfait:
Adult: 40 € Infantil (menors de 10 anys): 20 €
També poden beneficiar-se d’un descompte del 30% en els tiquets. Ho podran tramitar de les següent maneres:



Comprant el tiquet a l’Ajuntament, on es comprovarà que l’interessat/da està empadronat/da al municipi.
Trucant a l’Ajuntament (973663001), on es confirmarà que aquella persona està empadronada i se’n comunicarà al punt de
venda de tiquets a Sallente el nom i la data en què vol pujar amb el telefèric.



En el cas que l’interessat/da vagi al telefèric i no hagi fet cap dels dos passos anteriors, haurà de pagar el preu sense
descompte, i se li abonarà la diferència presentant el tiquet a l’Ajuntament, quan s’hagi comprovat que està empadronat/da a la
Torre de Capdella.
HORARIS

TARIFES

De l’1 de juliol a l’últim diumenge d’agost
Visita guiada. Dj. i Ds. a les 11 h / Dj. Dv. i Ds. a les 18 h / Dg. a les 12 h
Visita lliure. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. i Dg, d’11 a 14 i de 17 a 20 h

Individuals
Visita lliure: 3,5 €
Visita guiada: 5 €

De l’última setmana d’agost a l’11 de setembre
Visita guiada. Dijous: 11 h / Dissabte: 18 h
Visita lliure. Dt. Ds. Dj. Dv. I Ds. d’11 a 14 i de 17 a 20 h / Dg.

Grups (més de 25 persones)

Del 12 de setembre al 12 d’octubre

Visita lliure: 3 €
Visita guiada: 4 €

Visita guiada. Dissabte: 12 h Visita lliure. Diumenge, d’11 h a 14 h

Grups (menys de 25
persones)

Del 13 d’octubre al dijous de Pasqua
Visita guiada. Dissabte: 12 h

Visita lliure: 75 €
Visita guiada: 100 €

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

VISITES A L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA
Aquest estiu les portes de l’església de Capdella estarà oberta fins al 13 de setembre tots els dies excepte els
dimarts. L’església es podrà veure des del cancell, però no es realitzaran visites guiades periòdicament.
En
el cas
grups que
vulguin
realitzar
una visita
guiada,
hanlade
trucaralal973663001
973663001 per a més informació.
Sí que
es de
realitzaran
visites
guiades
per grups,
i caldrà
fer-ne
reserva
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TURISME i ESPORTS
HORARIS DEL SERVEI DEL BUS DEL PARC
El bus del Parc funciona aquest estiu per segon any consecutiu de l’1 de juliol al 30 de setembre.
D
1
2
3
D
1

2

3

11:00

18:00

19.00

17.30

Pantà de Sallente- telefèric

10.45

17.50

18.50

17.25

11:03

18:27

19.27

17.57

Capdella

10.18

17.23

18.23

16.58

11.30

18.30

19.30

18.00

Central de Capdella

10.15

17.20

18.20

16.55

11.32

18.32

19.32

18.02

Espui

10.13

17.18

18.18

16.53

11.39

18.39

19.39

18.09

Torre de Capdella

10.06

17.11

18.11

16.46

11.43

18.43

19.43

18.13

Molinos

10.02

17.07

18.07

16.42

11.49

18.49

19.49

18.19

Plana de Mont-ros

9.56

17.01

18.01

16.36

11.57

18.57

19.57

18.27

Pobleta de Bellveí

9.48

16.53

17.53

16.28

12.03

19.03

20.03

18.33

Senterada

9.42

16.47

17.47

16.22

12.15

19.15

20.15

18.45

Pobla de Segur (tren)

9.30

16.35

17.35

16.10

12.20

19.20

18.50

Pobla de Segur (est. autobusos)

9.25

16.30

17.30

16.05

20.20
D: diari

1: de Dilluns a dijous

2: divendres

3: dissabte, diumenges i festius

ACTIVITATS D’ESTIU I ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

El passat 6 de març es va dur a terme una presentació presentació a l’Ajuntament
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DE L’ÀREA D’ESQUÍ DE
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I RAQUETES
i Raquetes de Neu.
L’explicació vaDE
anarNEU
a càrrec de Jordi Gavaldà, el tècnic que
ha realitzat el projecte.

El passat 6 de març es va dur a terme ATES, que el que fa és classiuna presentació presentació a l’Ajunta- ficar el terreny en funció del
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ACTIVITATS D’ESTIU I ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Tota la informació cartoCom a activitats d’estiu, aquest any s’han mantingut elgràfica
Festival
Senderisme
Vall Fosca
es va canviar
de
Per a– laPirineus,
properaque
temporada
es publiesde
troba
publicada
data. Estava previst del 9 al 12 de juliol, i es va canviar també
per celebrar-lo
del
30
de
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al
2
d’agost.
a la web www.ates- caran a la web les propostes d’itineraris,
maps.org, que és un visor classificats segons el nivell
El Festival consisteix en una sèrie d’activitats guiades on els participants coneixen millor la Vall a través dels seus camins i
amb l’ajuda d’un/a guia interpretador/a que aporta els coneixements de tot tipus (flora, fauna, geologia, astronomia,
tradicions, saviesa popular, etc.).
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El Festival de senderisme és un tipus d’esdeveniment que no ha patit grans modificacions, ja que des dels seus inicis es
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amb l’ajuda d’un/a guia interpretador/a que aporta els conei- grups. I finalment, els participants han de seguir les normes
xements de tot tipus (flora, fauna, geologia, astronomia, tradi- establertes: rentat de mans freqüent, ús obligatori de la mascions, saviesa popular, etc.).
careta quan el guia explica alguna cosa i cal estar més junts.
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
PROJECTE DE CAMINS
El Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar l’octubre
del 2019 a l’Ajuntament una
subvenció d’11.000 €, per contractar una persona dins del
programa de Garantia juvenil.
La persona contractada tenia
la formació d’enginyer forestal
i va desenvolupar tasques en
l’àmbit dels camins del municipi.
El treball que va realitzar
l’enginyer forestal, va consistir
en analitzar els camins i crear
una fitxa per a cadascun. Dins
d’aquesta fitxa es va incloure
informació bàsica del tipus:
registre cadastral, codi dins
l’inventari de camins, distància,
desnivell, amplada del camí,
nivell de dificultat, temps estimat del recorregut. A més
d’aquesta informació, també
es van identificar els elements

d’interès patrimonial, com les
fonts, els metres de parets de
pedra seca o els metres de
trams empedrats. També hi ha
una descripció de la flora, la
fauna, i el nivell de protecció
del camí, és a dir, si forma part
d’una zona d’especial protecció, parc nacional, etc.
En un altre apartat
s’identifiquen els passos i tancats (filat de filferro d’arç, somiers....) i la senyalització existent en el cas que el camí en
tingui.
Finalment es recullen les
incidències i es proposen millores i s’inclou una descripció
del tipus de manteniment que
necessitarà cada any el camí
en funció de les seves característiques.

Projecte
de senyalització
D’altra banda, dins de les
tasques que va realitzar la
persona contractada, es troba la memòria de senyalització dels camins que es van
obrir al 2019, i la millora de
senyalització d’altres camins
ja senyalitzats, per un valor
de 32.636,79 €.
La millora va des de reformulació dels continguts
de senyals fins a canvis de
senyals trencats o incorporació de senyals nous.

Millora de la senyalització existent
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Aquest projecte ha servit per sol•licitar una subvenció al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, dins la línia
d’ajuts destinats als espais
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020. L’ajut atorgat ha
estat de 22.845,75 €, el 70%
del cost total de l’actuació.

CULTURA I EDUCACIÓ
ACTIVITATS
Durant l’hivern es van realitzar totes les activitats en el marc de l’agenda cultural fins al 14 de març, abans de la
declaració de l’estat d’alarma: carter reial, reis mags, xerrades, tallers, etc.
A continuació us en mostrem una selecció:

Espectacle infantil i Carter reial

Reis Mags

Concert corals de la Vall Fosca i la Verge de Ribera

Sant Antoni

Dia Internacional de les dones: cine fòrum i maridatge
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CULTURA I EDUCACIÓ
Agenda cultural de primavera i estiu
Les activitats de l‘agenda de primavera van patir quasi en la seva totalitat l’estat d’alarma i es van haver de cancel•lar.
Una de les activitats, Sant
Jordi, es va realitzar a través
de les xarxes socials i amb la
col•laboració de persones de
la Vall i d’escriptors vinculats
amb la Vall Fosca, com van
ser Martí Boneta, Pep Coll,
Albert Elfa, Anna Garcia, Carles
Mentuy i Jaume Albert Ollé, a
qui agraïm haver volgut formar
part d’aquesta diada amb la
gent de la Vall Fosca i els nostres
seguidors a les xarxes.
Els escriptors que van
col•laborar, són autors i autores que han publicat obres inspirades en la Vall Fosca o que
d’alguna manera, les mateixes
autores i autors estan vinculats
amb el municipi. Tots ells van
gravar un vídeo on explicaven
la seva vinculació amb la Vall i
recomanaven algun dels seus
llibres.
Així mateix es va publicar un
vídeo amb un recull de dibuixos
relacionats amb Sant Jordi, que nenes i nens de la Vall van fer per mostrar el seu
agraïment a totes les persones que estaven treballant en els serveis mínims. El vídeo anava acompanyat per la música de les Fonts del Segre, tocada amb acordió
diatònic per Elena Vega. Tant aquest vídeo com els dels escriptors i escriptores es
poden veure el canal de youtube vallfosca.
Per a l’agenda d’estiu s’han pensat activitats amb aforaments limitats, i evitant
les aglomeracions de gent. Es mantenen activitats com el cinema a la fresca, controlant en tot moment com s’asseuen les persones, i acotant molt bé els espais.
S’han potenciat més activitats a l’aire lliure sempre amb aforament limitat i amb
la inscripció prèvia, com els anellaments d’ocells, tallers de pesca, observació d’estrelles, etc.

Festes majors i àpats populars
Aquest estiu, per evitar situacions de perill de contagi del virus de la COVID-19, l’Ajuntament de la Torre de
Capdella no cedirà els locals socials ni es permetrà l’ocupació de la via pública amb la finalitat de fer cap tipus
d’esdeveniment de caire festiu. Per tant, la celebració de festes majors no serà possible.
Pel mateix motiu, no es deixarà material com la carpa, l’escenari o taules i cadires, per evitar el contagi a
través de materials que pot manipular tothom.
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OPINIÓ
Benvolgudes veïnes i veïns.
Primerament donar el condol a totes les persones que han perdut algun familiar, amic o conegut com a conseqüència de la
Covid.
Són temps difícils en què haurem de fer un esforç tan gran com si volguéssim arribar al cim d’una muntanya amb un fort
pendent.
Durant els mesos de confinament, hem treballat el millor que hem sabut, teletreballant, buscant solucions, adquirint productes que han esdevingut de primera necessitat com les mascaretes, gel hidroalcohòlic... i repartint-ho als establiments i
particulars.
El nou equip de govern, conjuntament amb l’Alcalde, estem acostumats a gestionar empreses privades i sabíem que la burocràcia d’un ens públic és complicada, però ens hem trobat que encara ho és més quan et fiquen pals a les rodes.
El que pot ser àgil i ràpid en una empresa privada, en un ens públic és lent i farragós, i si a més li sumem la Covid i una oposició que l’únic que vol és que fem una mala gestió, tot es complica.
En el ple celebrat el 17 de juliol en què es van aprovar subvencions per fer front als estralls causats pel virus a les famílies, a
les empreses i uns vals per tots i totes les empadronades per ajudar i a la vegada incentivar l’economia de la Vall, el grup de la
CUP el volia dinamitar, impugnant-lo i fent que les ajudes no arribin a tothom. Sabem que no es quedaran parats i que el que
hem tirat endavant es pot veure frenat per la CUP, però lluitarem perquè no sigui així i arribin les ajudes econòmiques el més
aviat possible a tothom.
El que era normal fins abans de la pandèmia, ja no ho és, així que us recordem que per poder anar a l’Ajuntament s’ha de
demanar cita prèvia.
Hem obert un nou canal de comunicació, l’eBando. Si teniu dubtes amb l’app, fiqueu-vos en contacte amb el personal de
l’Ajuntament. Així mateix, continuem alimentant els altres canals de comunicació com és el whatsapp “Treballant x la Vall
Fosca” i les xarxes socials en l’àmbit més turístic, perquè sempre esteu informats i puguem ser el més transparents possible.
Amb tot això, us desitgem que passeu un estiu el millor possible, que mantingueu les distàncies de seguretat i que no us
relaxeu, entre tots i totes ho podem fer possible i ENS EN SORTIREM!!
SALUT!!
Aquest 2020 està marcat per l’excepcionalitat de la pandèmia mundial i el confinament de tres mesos que també ha sofert
el nostre municipi, afectant la gent de la Vall, xics i grans, perdent familiars i amics, mig curs escolar, llocs de feina i posant
en risc la situació personal i econòmica de molts veïns i veïnes i un fràgil sector turístic que ha sofert, com cap altre, les conseqüències d’aquesta crisi sanitària.
Si bé hem pogut comprovar que la qualitat de vida al món rural pot ser superior a la d’entorns urbans, malgrat l’escassetat
de serveis, no hem pogut veure mesures concretes de suport, reactivació o estímul de la nostra administració més pròxima.
Tot i que ens consta que s’ha tingut cura de l’atenció a la gent més vulnerable, també hem vist com l’equip de govern ha
aprofitat l’estat d’alarma per confinar en la total opacitat la seva acció o inacció de govern. Portem sis mesos sense realitzar
cap ple, es podria pensar que és una mesura d’estalvi, però des que l’alcalde i el nou equip de govern va canviar les condicions
per poder seguir cobrant de manera legal via juntes de govern, cobren gairebé 900 euros mensuals sense fer cap ple i fent
dues reunions d’una horeta al mes per cobrir l’expedient.
Potser perquè en l’últim ple (gener de 2020) hi va haver una mica de desgavell s’ha perdut l’afició mensual de debatre, decidir i informar als veïns en un entorn democràtic: al senyor Porta se li va escapar que és amic de la infància i va anar a estudi
amb el senyor Forteza (qui segueix cobrant de l’ajuntament sense contracte), l’alcalde va contractar a dit l’empresa del seu fill
per enregistrar els plens oblidant-se de fer un procediment legal de contractació i es va posar a licitació una altra gran obra a
Guiró de centenars de milers d’euros sense estudi geotècnic... Potser aquests desgavells explicarien perquè ara no es convoca
cap ple, ni tan sols els que marca la llei com a obligatoris, sense ni plantejar l’opció de fer-los telemàtics durant el confinament.

Sobre virus i aprenentatges
Som a les portes de l’estiu i el gran maldecap de l’hivern encara el tenim ben viu. I tot i que ens van dir que, amb la calor,
aquells efectes minvarien. Després, en la desescalada que ens havia de dur a la ‘nova normalitat’, hem vist com alguns
rebrots tornaven a aconsellar el confinament (del Segrià, per exemple) i ens tornaven a prendre la confiança d’haver, si no
vençut, sí, al menys, haver controlat aquesta pandèmia.
Nosaltres, tenim la sort de viure en un entorn natural privilegiat, sense massificacions (llevat de casos i moments ben
puntuals), que ens permet de viure una certa normalitat —també aquest estiu, esperem— i on cadascú assumirà els riscos
que la seva responsabilitat li aconselli. Des d’aquestes ratlles, però, no podem menys que, a més de desitjar-vos un bon estiu,
aconsellar-vos tota la prudència.
A banda de lamentar tot el que aquest virus ens ha pres, però, (que ha estat molt i, molts, fins i tot, n’han patit pèrdues
familiars, sempre irreparables), una de les coses que n’hem après, com a persones, és la nostra vulnerabilitat, un virus que
ens ha redreçat el nostre sistema de valors i ens ha endreçat les prioritats. Fins i tot ens ha posat en crisi les dinàmiques en el
treball. Com a persones. Però com a administració, com a ajuntament, què n’hem après? I, en funció del que hem après, de
quina manera plantegem el futur per al nostre territori?. Aquella pregunta que ja us proposàvem la passada legislatura sobre
quina Vall Fosca volíem de llavors a vint anys, avui, necessita d’unes respostes que, ja llavors, les consideràvem urgents. I no
el veiem per enlloc, aquest plantejament de futur, més enllà d’anar fent a remolc dels esdeveniments. Avui, per exemple, amb
una temporada d’estiu que és curtíssima i havent consumit la meitat de juliol, encara no tenim data d’inici del telefèric, un dels
nostres atractius, ni hem previst cap alternativa.
Certament, aquest virus ens ha fet evidents una sèrie de mancances, però n’hi ha d’altres, de mancances, que ja venen de
molt més lluny, de molt abans d’aquest temps de coronavirus…
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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
649 380014
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
Borda de Turell – Pobellà
Apartaments Senallé – Capdella
Apartaments Casa Mora – Aiguabella

649 380014
973 663027
686 455665
644 344189

COMERÇOS I ALTRES SERVEIS
Casa Antema - La Pobleta de Bellveí
973 661844
Casa Antema - La Plana de Mont-ros
973 663055
Fusteria Alegret – La Plana de Mont-ros
973 663041
Franc Alou Eng. Ambiental – Envall
617 634090
Brunec. Vedella Ecològica – Pobellà
973 663022
Casa Fonso - La Torre de Capdella
973 663038
Calçats Villaverde - La Torre de Capdella
973 663171
Bugaderia Karmepuntnet - La Pobleta 973 661874 / 618 133236
Espai Mi (centre d’estètica)
653 660 499
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

Amb la col·laboració de:

