segrerialb.cat
agost 2020 - febrer 2021

LA CONCA DEL SEGRE MITJÀ
S’AGRUPA PER UN PAISATGE
VIU I RESILIENT

EMPRENEDORIA:
LLUÍS I LAURA BARNIOL,
CÀMPING OLIANA

LLUM VERDA AL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC
DE L’EMBASSAMENT DE RIALB

12

3

ho sabies?

Llum verda al Pla Director
Urbanístic de
l’embassament de Rialb

7

8

Finalitza l’acolliment
de l’exposició
Segre Endins pels
seus pobles

comarques

mirades

9

15

Els ajuntaments de l’Alt Urgell
volen dinamitzar el
parc d’habitatges per
atraure nous veïns

16

15

l’emprenedor

seccions

5

editorial

17
www.segrerialb.cat

LA CONCA DEL SEGRE MITJÀ
S’AGRUPA PER UN PAISATGE
VIU I RESILIENT

EMPRENEDORIA:
LLUÍS I LAURA BARNIOL,
CÀMPING OLIANA

12

LLUM VERDA AL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC
DE L’EMBASSAMENT DE RIALB

EDITORIAL

editorial

segrerialb.cat
agost 2020 - febrer 2021

Com a presidenta del Consorci Segre
Rialb et presento la dotzena edició del
butlletí informatiu “Actualitat Segre Rialb”
elaborat amb l’objectiu d’informar-te de les
actuacions que es promouen en el territori.
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25791 Tiurana
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L’any 2020 serà recordat com un dels més
colpidors que ens ha tocat viure, però tot i això, no ens podem
deixar endur per l’amenaça de la pandèmia i hem de ser capaços
de superar aquest episodi amb esforç, tenacitat, cooperació i
intel·ligència.
Aquest any que hem deixat enrere hem finalitzat la redacció del
Pla Director Urbanístic de l’embassament de Rialb, tot planificant
una estratègia unitària vers la dinamització econòmica d’un
territori amb gran potencial, però al mateix temps amb febleses
i fragilitats, com ho és el despoblament. Els territoris rurals,
heterogenis per naturalesa, i les dinàmiques poblacionals
tendeixen amb els anys a que el creixement natural de la població
no sigui suficient per “mantenir” els serveis de la pròpia població.
Cal, per tant, atraure població d’altres zones cap a territoris rurals
per fixar la població actual i revertir el procés de despoblament i
l’envelliment de la població.
I és l’administració local la que hauria de tenir un pes important
en el lideratge de totes aquelles accions encaminades a fer
atractius els territoris rurals. És per això, que analitzar els
recursos endògens dels territoris rurals esdevé una estratègia
de desenvolupament socioeconòmic aportant valor, economia i
enfortint la identitat local. En aquest sentit, els productes agraris
locals, basats en circuits curts de distribució i comercialització,
l’activitat turística sostenible, les energies renovables i la gestió
dels boscos són exemples generals d’economia que s’han
contemplat en el Pla Director.
L’any que acaba de començar ve carregat de noves oportunitats
i nous reptes. Cal saber-los detectar. Amb l’objectiu de treballar
pels territoris rurals continuarem impulsant accions per
dinamitzar l’economia i estar més al servei de les persones i dels
pobles. En aquesta edició de la revista t’informem de les accions
més característiques dutes a terme i aprofitem per apropar-te
a alguns dels projectes que s’impulsen des de les respectives
comarques.
Gemma Orrit i Capdevila
Presidenta
Consorci Segre Rialb

info@segrerialb.cat
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ho sabies?

A REDACCIÓ EL PLA D’USOS DE RIALB
Setembre 2020. El passat setembre de 2020
es va adjudicar la redacció del Pla d’Usos de
l’embassament de Rialb a l’empresa Urbanisme
i enginyeria Gurrera i Associats, SL (URBEG) per
un import de 7.900 €, IVA exclòs, i que té com a
objectiu establir com a criteri de planificació el
caràcter de l’embassament de Rialb: ordenació i
gestió dels usos.
Donada la diferent naturalesa entre el Pla d’Usos
i el PDU, i essent aquest segon un document
menys flexible i més complicat d’adaptar de forma
ràpida a la realitat canviant dels usos entorn
l’aigua i l’embassament, s’acordà diferenciar
aquests dos documents.
Es preveu que el Pla d’Usos estigui finalitzat al
mes de setembre d’enguany.
L’embassament de Rialb és un embassament
catalogat com a tipus A (embassament amb
presència comprovada de musclo zebra), per
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la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i té
restriccions per a la navegació a vela i a motor.
Pel que fa a la navegació a vela, ara es permet
amb una alçada de 5 m de pal, i vist que per
afavorir el creixent interès per part d’empreses
i promoure activitat recreativa i esportiva,
el Consorci ha sol·licitat a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre un augment d’aquest fins
a 9m d’alçada.

Reivindicació a l’ACA
Aquest Consorci va reivindicar a l’Agència
Catalana de l’Aigua el finançament per la
redacció del Pla d’Usos de Rialb, ja que aquest
organisme financia la redacció d’aquests Plans
dels embassament de les conques fluvials de
Catalunya, i en queden exclosos els pantans de
la conca de l’Ebre, essent l’ACA, també, part
competencial en alguns assumptes.

www.segrerialb.cat

Desembre 2020. El passat 22 de desembre de
2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Catalunya va donar llum verda a la redacció del
PDU de l’embassament de Rialb, aprovant-ne
definitivament el document.
Objecte
L’objectiu general del Pla és crear el marc urbanístic
i territorial adequat que permeti explotar les
potencialitats del territori, compatibilitzant aquestes
finalitats amb les necessitats dels municipis
compresos en l’àmbit territorial: la Baronia de Rialb,
Ponts i Tiurana (comarca de la Noguera), i Bassella,
Oliana i Peramola (comarca de l’Alt Urgell).
Aquest objectiu es sintetitza en els quatre punts
següents:
‐ Crear un marc urbanístic i territorial adequat
que permeti explorar les potencialitats del
territori al voltant de l’embassament de Rialb.
‐ Fixar una mirada supramunicipal del territori
que sigui capaç de generar activitat econòmica.
‐ Incrementar la integració i la coherència dels
diferents desenvolupaments proposats amb els
valors ambientals i paisatgístics del territori.
‐ Identificar els equipaments d’abast territorial
existents i establir les reserves necessàries pels nous.
Esmenes
És en aquest context que el PDU pren especial
rellevància territorial, ja que comprèn el conjunt
de municipis afectats per Rialb i mira de teixir una
mirada comuna que permeti dotar
a aquest territori de l’estructura
urbanística apropiada per fer front
als reptes de futur.

escrits presentats es proposa llur estimació i/o
desestimació en el sentit que recull l’informe de
participació que acompanya el Pla.

ho sabies?

LLUM VERDA AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC
DE L’EMBASSAMENT DE RIALB

Propostes del Pla
En primer lloc, s’inclouen propostes en relació
amb la mobilitat i serveis relacionats amb la
natura i el turisme. Són les propostes que estan
més clarament definides i tenen a veure amb la
xarxa de mobilitat i ús turístic, amb la creació
d’una via blava a entorn de l’embassament,
d’una xarxa d’itineraris per senderisme, BTT i
“portes” d’accés, i d’un punt de creuament de
l’embassament, i amb els serveis relacionats
amb el lleure: miradors, embarcadors i serveis
relacionats amb les activitats esportives.
En segon lloc, s’apunta la previsió que el PDU
faci propostes en relació amb els serveis
relacionats amb la pernoctació, incidint amb el
model de càmpings i hotel-albergs.
En tercer lloc s’apunta la proposta en relació
amb l’activitat rural i l’explotació de recursos
naturals. Per exemple, es valorà la possibilitat
d’establir directrius per a una gestió forestal
multifuncional i preveure l’emplaçament
de centres de transformació i valorització
agroforestal.
En quart lloc, s’inclouen actuacions de protecció
civil i prevenció d’incendis, com és el cas de la
consolidació d’una base permanent per a la
prevenció i definició dels punts estratègics de
gestió forestal.

Durant el període d’informació
pública es comptabilitzarem 33
esmenes al document, i totes
aquestes, informes i al·legacions
van ser valorades pels tècnics
redactors del Pla.
De totes aquestes esmenes només
dos han estat desestimades, 26
han estat estimades i 5 han estat
estimades en part. De tots els
info@segrerialb.cat
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ho sabies?

LA CONCA DEL SEGRE MITJÀ S’AGRUPA
PER UN PAISATGE VIU I RESILIENT
Desembre 2020. El Consorci Segre Rialb de la mà
del Centre de la Propietat Forestal té previst crear
una associació forestal de la conca del Segre
Mitjà per implementar de forma participada i
agrupada una gestió forestal multifuncional amb
el suport de les entitats públiques.
En el marc dels projectes europeus SINCERE
i LIFE CLIMARK, fa anys que el Consorci i el
Centre de la Propietat Forestal treballen plegats
per promoure una gestió forestal multifuncional,
que posi en valor la fusta i altres serveis com la
provisió d’aigua, la fixació del carboni, la millora
de la biodiversitat i sobretot que redueixi les
emissions de carboni amb una bona prevenció
vers els grans incendis forestals.
Tots aquests serveis s’han de poder quantificar
i posar en valor per tal que la gestió pugui ser
cofinançada, tant per part d’entitats privades com
públiques, per aquelles que tenen un fort impacte
en els recursos ambientals com per aquelles que
creuen en la necessitat de tenir un paisatge resilient
davant el canvi climàtic, mantenint i promocionant
els valors culturals i turístics del territori.
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La propietat privada en aquest àmbit és majoritària
i compta actualment amb una associació forestal
que engloba el municipi de la Baronia de Rialb.
Ara s’aposta per promoure’n una de més gran,
que inclogui els boscos de Ponts, la Baronia de
Rialb, Tiurana, Peramola, Bassella i Oliana, ja
que el paisatge de l’entorn de l’embassament
de Rialb constitueix per si mateix un valor de
l’expressió cultural del territori que cal mantenir
viu i resilient davant el canvi climàtic.
Els boscos en formen part i poden contribuir a
aquesta voluntat a partir d’una gestió forestal
integradora, que permeti adaptar-los al canvi
climàtic i posar en valor el conjunt de serveis
ecosistèmics que ofereixen. Per gestionar el
territori, la creació d’una associació amb la
propietat forestal pot ajudar i ser el primer pas
per complir amb aquests objectius. La resposta
per part dels propietaris forestal ha aglutinat 38
propietaris de finques forestals interessats.

www.segrerialb.cat

Desembre 2020. L’exposició “Segre endins”,
impulsada pel Consorci Segre Rialb, ha difós
al llarg de l’any 2020 el record de tot allò que
quedà inundat pel pantà de Rialb, les formes
de vida d’unes terres del Segre Mitjà que van
desaparèixer en nom del progrés, el procés
de construcció i les reaccions i protestes,
que van constituir un dels principals focus
de mobilització cívica a tota la demarcació de
Lleida des de l’inici de la Transició.

4500

L’exposició, que commemorà els 20 anys
de la construcció de la presa i de l’expulsió
definitiva de les famílies que vivien en aquests
terrenys, va ser acollida pels pobles afectats:
nucli de Mirambell, on s’inaugurà, Tiurana,
Ponts, Peramola, Gualter, Oliana, Tragó, i
Ogern. Va finalitzar la seva obertura al públic
al mes de desembre, amb l’assistència d’uns
4.700 visitants i 4.500 visualitzacions a YouTube
del documental lligat a l’exposició. Es preveu
que durant aquest any, quan la situació de la
pandèmia ho permeti, la puguin acollir les
dos capitals de comarques, Balaguer i la Seu
d’Urgell.

ho sabies?

FINALITZA L’ACOLLIMENT DE L’EXPOSICIÓ
SEGRE ENDINS PELS SEUS POBLES

Algunes imatges que recull l’exposició

Vista del Perotillo i de la Clua. Any 1980. Procedència Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Fons: Marcel Ribera

Façana de la “casilla” de peons caminers dita
de la Vetlla de Tiurana poc abans de
ser enderrocada. Any 1982.
Autor: Ma Carme Solé.

info@segrerialb.cat
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A finals de 1982, el Consell de Ministres va
declarar l’inici urgent de les obres del pantà
de Rialb i aprovà les primeres expropiacions
forçoses. Demolició del poble de Tiurana.
Any 1999. Procedència: diari Segre.
Autor: Elena Vallés.

Manifestació multitudinària a Ponts contra el pantà
de Rialb, el 17 de maig de 1986.
Procedència: diari Segre. Autor: Josep de Moner.

LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE
AUGMENTA LES RESTRICCIONS DE NAVEGACIÓ
Febrer de 2021. La Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) ha augmentat les restriccions
per navegar a alguns dels pantans de la conca
de l’Ebre, entre ells el pantà de Rialb, per
aconseguir més protecció davant de l’expansió
d’espècies invasores, principalment del
musclo zebra. A efectes de navegació, el
pantà de Rialb s’ha vist reclassificat, passant
de tipus “C” a tipus “A”: pantà amb presència
comprovada de musclo zebra.
Amb aquests pantans s’aprova el confinament
de navegació i implica que els usuaris han
d’escollir un únic embassament i un termini
mínim de navegació per un any, excepte
les activitats o competicions
puntuals.
S’exigeix també la neteja i desinfecció de les
embarcacions amb quatre casos:
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- La primera vegada que s’entri a la l’amina
d’aigua declarada “A”.
- Al sortir de la làmina d’aigua declarada quan
l’usuari decideixi navegar a una altra massa
d’aigua de la conca de l’Ebre.
- Al sortir de la làmina d’aigua declarada “A”
quan l’usuari decideixi navegar a una altra
massa d’aigua d’una altra conca hidrogràfica,
i a l’entrar novament a la massa d’aigua
declarada “A” inicial.
- En cas d’esdeveniment i competicions
esportives puntals: a l’entrar i al sortir de la
massa d’aigua declarada “A”.

www.segrerialb.cat

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, en la
reunió del passat 30 de setembre, va dedicar
una part important del seu temps a debatre
les mesures que des dels ajuntaments es
poden aplicar per solucionar l’escassetat
d’habitatges de lloguer a la comarca. En els
darrers mesos, aquest problema ha aflorat
d’una manera més evident en constatar que
persones i famílies disposades a traslladar-se
a viure a l’Alt Urgell s’han trobat amb enormes
dificultats per trobar pisos o cases per llogar.
Es dona la paradoxa que d’habitatges buits sí
que n’hi ha, però molts pocs estan en el mercat
de lloguer, ja sigui perquè es troben en mal
estat de conservació o simplement perquè els
propietaris no els volen llogar.

Per la seva part, el director de l’Institut per al
Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i
Aran (IDAPA), Pere Porta, es va sumar a aquesta
preocupació, comuna a la major part del
territori, i va avançar que des del Departament
de Territori i Sostenibilitat s’ha començat a
treballar per trobar-hi vies de solució.

comarques
ALT URGELL

ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT URGELL VOLEN
DINAMITZAR EL PARC D’HABITATGES PER
ATRAURE NOUS VEÏNS

Alcaldes i alcaldesses de la comarca entenen
que disposar d’habitatges de lloguer és bàsic
per atraure nous pobladors en una època en
què, a causa de la pandèmia, està creixent el
nombre de persones interessades a canviar
l’entorn urbà pel rural. Una oportunitat que no
es volen deixar perdre.
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Els alcaldes i alcaldesses van aprovar la
proposta que va posar sobre la taula la
presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa
de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, en el
sentit que cada ajuntament elabori un inventari
d’habitatges buits del municipi. “Abans
d’emprendre qualsevol acció hem de tenir
una radiografia, el més detallada possible,
de l’estat de la situació”, va exposar Lladós.
Un dels ajuntaments que ja ha fet aquesta
feina és el de Peramola. La seva alcaldessa,
Gemma Orrit, va explicar que han recomptat
una vintena d’habitatges vuits però que, un
cop han parlat amb els propietaris, només
quatre d’ells s’han mostrat oberts a posarlos a lloguer. El cas de Josa i Tuixent és molt
similar, tal com va explicar la seva alcaldessa,
Marta Poch.
La manca d’habitatge de lloguer als pobles de
l’Alt Urgell preocupa també els alcaldes i les
alcaldesses davant la perspectiva de poderse acollir al projecte Viure a Rural, que té
com a finalitat el repoblament del món rural
a Catalunya, el qual va ser exposat durant la
reunió per part de la gerent del Consorci GAL
Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font. “Si no podem
oferir habitatge, difícilment podrem entrar en
el programa”, es va constatar a la reunió.

info@segrerialb.cat
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comarques
LA NOGUERA

EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA COMENÇA
LA FASE DE DIAGNOSI PER ELABORAR EL PLA DE
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA NOGUERA
Demana la col·laboració de les empreses i autònoms de
la comarca responent una enquesta disponible a la web
www.ccnoguera.cat fins al 22 de març
El passat mes de novembre el Consell Comarcal
de la Noguera es va adherir al programa
d’ajuts per a l’elaboració i execució dels plans
de reactivació socioeconòmica COVID-19, que
a banda de comptar amb el suport del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, també té el
suport del Servicio Público de Empleo Estatal i
el Fons Social Europeu.
Aquests plans han de permetre identificar les
actuacions necessàries i urgents per contenir
l’impacte derivat de la crisi provocada per
la COVID-19 i així impulsar la reactivació
socioeconòmica de la comarca i l’activitat
productiva del teixit empresarial.
Actualment s’està treballant en la fase de
diagnosi que realitzen conjuntament el Consell
Comarcal de la Noguera i l’empresa encarregada
de l’elaboració del pla. Una de les accions
inicials consisteix a conèixer la situació real i
actual de les empreses del territori i, per aquest
motiu, s’ha redactat una enquesta dirigida al
teixit empresarial de la Noguera. Aquesta ha
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de permetre recollir el màxim d’informació
possible per poder elaborar la diagnosi de la
comarca i determinar futures actuacions per
mitigar els efectes de la covid-19.
L’enquesta, que ja està disponible al web del
Consell Comarcal de la Noguera, també es farà
arribar a les empreses per correu electrònic,
se’n farà difusió a través de les xarxes socials i
en altres mitjans de comunicació de la comarca
o bé es pot respondre directament a través
del següent enllaç: Enquesta de reactivació
socioeconòmica Covid-19.
L’enquesta estarà oberta fins al 22 de març
del 2021 inclòs. Des del Consell Comarcal de
la Noguera es demana la màxima col·laboració
per poder disposar d’una bona base prèvia a la
redacció del Pla amb informació detallada i de
qualitat directament des del sector empresarial
de la Noguera.
Consell Comarcal de la Noguera

www.segrerialb.cat

L’Ajuntament de la Baronia de Rialb, conscient
de la importància de continuar amb la millora
de les vies de comunicació dins el municipi, ha
finalitzat l’actuació de millora i revestiment del
camí del riu Rialb – Massanés. Aquest camí, com
molts d’altres, dona accés a nuclis i habitatges
disseminats, essent aquest un eix vertebrador
de les comunicacions dins del municipi, i les
masies que estan situades al voltant del camí
de Massanés, camí que dona accés a una sèrie
d’explotacions agropecuàries i forestals i un
establiment de turisme rural, essent alhora
també una via que dona accés a punts d’interès
turístic o paisatgístic i cultural.

El tram de camí revestit va tenir el seu inici al
camí del riu, en la cantonada nord-est de la
piscifactoria del Molí Nou, en el punt on finalitza
un tram pavimentat amb formigó, tocant al riu
Rialb i amb una longitud de 920m, essent el tram
a revestir el que estava més deteriorat i que més
trànsit té. Aquest camí té una amplada mitjana
de 4,00 m amb un ferm irregular per efecte de
l’aigua que va arrossegar el ferm de graves
existent en algunes zones del camí. El cost de
l’obra ha sigut de 45.040,07 €.
En els darrers anys, aquest municipi ha millorat
la seva xarxa de camins amb actuacions
puntuals i generalitzades, revestint-los amb una
capa de graves, ampliant-los i canalitzant les
torrenteres, actuacions que permeten millorar
la xarxa viària del terme, a més de revestir amb
granulat asfàltic determinats camins.

mirades
Una mirada a La Baronia de Rialb

FINALITZADA L’OBRA DE REVESTIMENT DEL
CAMÍ DEL RIU RIALB - MASSANÈS

Conseqüència de la millora de la xarxa viària
del municipi, s’han potenciat les activitats
lligades amb la natura i esports d’aventura
com a complement de l’activitat agropecuària i
forestal del municipi, i en aquests moments en el
municipi hi ha una oferta d’uns 25 establiments
d’allotjament turístic que disposen d’uns bons
accessos.
Ajuntament de la Baronia de Rialb

info@segrerialb.cat
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mirades
Una mirada a Bassella

BASSELLA PROJECTA UN MIRADOR A SANT SIMEÓ
L’Ajuntament de Bassella ha aprovat, inicialment,
l’execució de diverses obres previstes pel
municipi, entre les quals en destaca l’adequació
d’un mirador a l’entorn de l’església de Sant
Simeó de Castellnou. L’antic poble de Castellnou
de Bassella va desaparèixer per la construcció
de l’embassament de Rialb i tan sols en queda
l’edifici religiós i alguna masia disseminada.
Aquest petit emplaçament gaudeix, ara, d’unes
excel·lents vistes al poble de la Clua i pretén ser
un atractiu turístic pels milers de vehicles que
passen per la carretera C-14. El projecte inclou la
millora de l’entorn de l’església i compta amb una
subvenció de la Diputació de Lleida. El pressupost
és de 45.632 €.
Una altra de les actuacions és la posada en
marxa d’un conjunt de senyalització direccional
i informativa dins del terme municipal, i que
compta amb un pressupost de 46.823 €.
Amb aquesta actuació es vol facilitar la localització
dels equipaments públics, els nuclis, les masies
disseminades i els llocs d’interès tenint en compte
que és un municipi extens d’uns 70 km2 i amb una
població dispersa. La decisió també té en compte
que en alguns indrets del terme municipal la
cobertura de telefonia mòbil és feble, per la qual
cosa es vol fer més fàcil i intuïtiu l’accés a tots
aquests punts.
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L’alcaldessa, Cristina Barbens, afegeix que s’ha
pensat en una senyalització “senzilla, ordenada
i coherent, sense intenció de farcir-ho tot de
senyals”. L’acció anirà acompanyada de la
instal·lació de cartelleres en cada nucli, perquè
veïns, institucions i entitats hi puguin anunciar
activitats i actes de manera ordenada.
Els projectes han estat
Tècnics Municipals, i un
d’informació pública si
al·legacions, l’acord ja
aprovat.

redactats pels Serveis
cop finalitzat el termini
no s’hi ha presentat
quedarà definitivament

Ajuntament de Bassella

www.segrerialb.cat

A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, l’Institut
Català de la Salut ha posat en marxa a Oliana,
entre altres poblacions, el primer mòdul de
suport als centres d’atenció primària (CAP) per
tal de traslladar l’activitat relacionada amb el
coronavirus fora dels equipaments sanitaris.
A Oliana, la instal·lació va començar el passat
divendres 19 de febrer i a hores d’ara ja
està instal·lat, amb l’objectiu de no separar
l’assistència als pacients amb simptomatologia
respiratòria de l’atenció a la resta dels usuaris
del CAP.
L´emplaçament es troba a una part de carrer
sense sortida que deixa un pas lliure de 2,50 m.
d´ample per permetre el pas de vehicles cap
a una era particular. El fet que estigui annex,
però separat, del Centre d´Atenció Primària i a
5 minuts del centre del poble ho fa accessible i
fàcil de trobar.
El mòdul és propietat de CatSalut i està gestionat
per l´Institut Català de la Salut, amb autorització
de l´Ajuntament d´Oliana. Ocupa un espai públic
de 45 m2 de superfície i consta d’una consulta de
respiratori, 2 punts per a la realització de proves
PCR i un espai d’atenció al pacient.

info@segrerialb.cat

L’ús dels mòduls es preveu que tinguin una
durada de dos a quatre anys. La seva distribució
s’ha basat en la capacitat dels centres de poder
separar circuits d’activitat de pacients amb
sospita de Covid en la disponibilitat d’un espai
exterior proper que compleixi els requisits
necessaris per acollir una instal·lació d’aquestes
característiques.

mirades
Una mirada a Oliana

INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL DE SUPORT AL CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA D’OLIANA PER A L’ACTIVITAT COVID

Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària
El desplegament de mòduls s’emmarca en el
Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció
Primària que inclou un seguit d’accions i mesures
estructurals i de futur, com la incorporació de
professionals de diverses especialitats. Al CAP
d’Oliana s’hi han incorporat dues persones.
El Pla també inclou implantar noves eines
tecnològiques per guanyar accessibilitat
telefònica i digital, optimitzar i redefinir
processos de treball per ser més resolutius, i
habilitar espais de treball dins i fora dels CAP
per afrontar l’actual situació de pandèmia; així
com, millorar l’atenció al pacient crònic.

Ajuntament d’Oliana
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mirades
Una mirada a Peramola

PERAMOLA PRETÉN FRENAR LA DESPOBLACIÓ I
ATRAURE NOVES FAMÍLIES
L’Ajuntament de Peramola ha posat en marxa
un pla per frenar la despoblació rural centrat en
tres eixos: accés a l’habitatge, treball i escola.
Per tal d’abordar el primer, l’Ajuntament i
el Bisbat d’Urgell han arribat a un acord que
preveu la cessió de l’antiga rectoria del poble
que disposa de dos habitatges perquè puguin ser
llogats “a un preu social” a famílies nouvingudes
o joves que es vulguin instal·lar al municipi.
L’alcaldessa, Gemma Orrit, argumenta que la
localitat no disposa d’una oferta d’habitatge
de lloguer i que espera que aquests dos pisos
serveixin de reclam per a famílies interessades
a traslladar el seu lloc de residència.
El més gran, de quatre habitacions, està llest per
entrar-hi a viure i el segon, de tres habitacions,
es rehabilitarà. El Consistori prepararà les bases
per poder optar-hi i calcula que tindrà una renda
de 250 euros i prioritzaran famílies amb fills
o joves. Paral·lelament, l’Ajuntament negocia
amb propietaris d’immobles tancats perquè els
rehabilitin i els lloguin com a primeres residències.

14

La rectoria també compta amb dos petits locals
que es cediran a les associacions del poble.
Es calcula que Peramola té fins a 38 habitatges
buits. Tres s’han acollit a la prova pilot d’ajuts
de la Generalitat per a municipis de menys de
500 habitants i els seus propietaris rebran una
subvenció de fins el 60% del cost de la reforma.
Peramola treballa també per potenciar l’escola
del municipi i recentment hi ha portat a terme
obres de millora. Subvenciona els llibres de
tots els alumnes inscrits, actualment quinze.
Així com, el servei de monitors i el local
destinat al servei de menjador (els alumnes
porten en carmanyoles el menjar des de casa).
Durant les properes setmanes llançaran també
una nova línia d’ajuts per als treballadors
autònoms.
Ajuntament de Peramola

www.segrerialb.cat

Una mirada a Ponts

Degut a l’augment del risc de rebrot en el
conjunt de Catalunya, durant el passat mes de
febrer, el PROCICAT va prohibir totes aquelles
celebracions de caràcter popular i tradicional,
fet que va ocasionar que l’Ajuntament de Ponts
decidís suspendre tots els actes culturals i
tradicionals, en format presencial, que s’havien
preparat per a la celebració de les Festes del
Ranxo i Carnestoltes a la nostra població.
Cal recordar que aquesta festa només s’ha
hagut de suspendre en molt poques ocasions
com foren durant la guerra civil i els primers
anys de la dictadura franquista.
L’Ajuntament de Ponts, després d’anys
d’història, es va negar a renunciar a la festa
més emblemàtica de la nostra població. Per
aquest motiu es va organitzar un format de
Ranxo, online, on els pontsicans i pontsicanes
van poder seguir a través de les xarxes, la
preparació i elaboració del Ranxo. La primera
setmana de febrer es va repartir, casa per
casa, un díptic que explicava com es duria a
terme aquesta edició i on hi havia la relació
de tots els ingredients per tal que, tots i totes,
poguéssim elaborar des de casa el Ranxo
2021. Comptàvem amb les indicacions de
la cuinera, Rosa Boix, que anava donant des
del pati de l’Escola de Ponts on es van cuinar
dues calderes destinades per repartir als
restaurants del poble.

mirades

RANXO DE PONTS, EN FORMAT ONLINE

Jordi Vidal, el regidor Emili Palà i l’alcaldessa
Solés Carabasa. Aquesta tertúlia, va combinar
explicacions històriques amb el visionat de
diferents vídeos i fotos. També es van comentar
diferents edicions de la Festa del Ranxo de Ponts
de diferents èpoques (abans de l’esclat de la
Guerra Civil, durant el franquisme, la transició
democràtica i l’època actual).

Aquest visionat es va poder veure pel canal de
Youtube de l’Ajuntament de Ponts.
L’acte es va desenvolupar en dos escenaris
diferents:
- El pati de l’Escola de Ponts es va convertir
en una gran cuina on es va elaborar el Ranxo.
L’acte fou conduït i presentat pel regidor Antoni
Sala que, de manera conjunta amb la cuinera
Rosa Boix, anaven indicant els diferents passos
de l’elaboració.
- L’altre escenari es va desenvolupar a les
instal·lacions de Ràdio Ponts, ubicada a la Sala
1 d’Octubre, i va comptar amb la participació de

info@segrerialb.cat

Fotografies: Agustí Cucurulls

En definitiva, un Ranxo molt diferent que
recordarem de ben segur. Un Ranxo no només
marcat per la pandèmia de la COVID-19, sinó
també per un altre esdeveniment que pot
encaminar el futur del nostre país. Les eleccions
al Parlament de Catalunya que tingueren lloc el
14F, diumenge de Carnestoltes.
Ajuntament de Ponts
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mirades
Una mirada a Tiurana
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FINALITZEN LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE
LES PINTURES MURALS DE TIURANA
El mes de desembre va finalitzar la
darrera fase de restauració dedicada a
la recuperació de les pintures murals
barroques de l’ermita de la Mare
de Déu de Solés a Tiurana. Aquesta
actuació s’ha centrat en la cúpula i
petxines del temple i ha consistit en
l’eliminació dels diversos repintats que
s’han fet a l’església al llarg del segle
XX i que amagaven a sota importants
restes de la pintura original barroca.
La restauració ha permès descobrir
en les petxines la representació d’un
Tetramorf, és a dir, els símbols dels
quatre evangelistes, i també decoracions
pictòriques que simulen marbrejats. Tot i que
es tracta de representacions de tipus popular,
la progressiva restauració de l’interior de
l’ermita posa de manifest que conserva un
important llegat popular de pintures murals
amb una cronologia compresa entre principis
del segle XVII i fins al segle XIX. Aquestes
pintures són fruit de la gran devoció que els
tiuranencs i tiuranenques tenien en vers la
Mare de Déu de Solés.

No endebades, el nou poble de Tiurana s’edificà
al voltant de l’ermita de Solés, un indret
privilegiat amb impressionants vistes sobre
la vall del Segre Mitjà. Aquest fet converteix a
l’ermita de Solés en un ‘unicum’ dins les terres
de Lleida i en un destí ineludible pels amants
de l’art i la natura. Les obres d’aquesta segona
fase han tingut una durada aproximada de tres
mesos i un pressupost de 36.000 €, dels quals
es compta amb una subvenció de la Diputació
de Lleida per valor de 20.000 €.
Ajuntament de Tiurana

www.segrerialb.cat

Laura Barniol

A mitjans dels anys 90, a només 300
metres d’Oliana s’obria el càmping
Entrellacs, una instal·lació situada en
plena natura en que el nom responia al
fet que estava entre els pantans d’Oliana
i de Rialb, al riu Segre. Descobrir l’entorn
de la comarca de l’Alt Urgell, porta
del Pirineu, era un dels valors afegits
d’aquest establiment tranquil i amb un
ambient familiar, i que disposava de
bungalous i espai per a caravanes. En els
seus voltants hi tenien cabuda tota mena
d’activitats relacionades amb el turisme
actiu, els esports d’aventura i la pesca al
Segre. Un moviment que té continuïtat
en el seu interior, ja que comptava amb
piscina i camps de futbol i bàsquet, a més
de barbacoa i zona infantil.

l’emprenedor

L’HISTÒRIC “CÀMPING ENTRELLACS”

CÀMPING OLIANA
En Lluis Barniol, de Gironella i empresari
turístic amb 25 anys d’experiència, amb la
seva filla Laura, casualment, viatgen un dia
per aquestes terres amb la seva família i
s’assabenten que el càmping Entrellacs
està en venda. Com a professionals del
sector els va picar la curiositat. Després de
fer-hi unes visites van veure-hi que tenia
un gran potencial, malgrat que per posarlo en ple funcionament requeria d’unes
grans inversions.

www.campingoliana.cat
info@segrerialb.cat

L’entrevista…
Com afronteu aquest nou repte?
Aquest repte l’afrontem amb molta il·lusió.
Tenim un llarg bagatge en la gestió de
càmpings, amb 25 anys d’experiència al
davant del càmping Gironella, al Berguedà.
Quins canvis heu fet o teniu pensats fer a
les instal·lacions del càmping?
Vam començar a gestionar el càmping
Oliana tot just farà un any i mig. Aquest
establiment estava molt abandonat degut
a la manca d’inversió i manteniment dels
anteriors propietaris.
D’entrada, vam renovar serveis bàsics com
les instal·lacions de l’aigua i llum, millores
a l’espai de la piscina, bar-restaurant,
recepció, zona esportiva i també amb petites
millores en altres serveis.
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l’emprenedor

El vostre servei va dirigit principalment
a famílies? O també us dirigiu a altres
col·lectius?
El “target” del nostre client principal és
de famílies entre 30 i 45 anys amb nens.
També tenim clients amants de la natura
i l’aventura. Aquesta zona en disposa d’un
ampli ventall d’activitats a la natura, com
l’escalada, el trekking, els esports nàutics, la
BTT, el turisme cultural, l’activitat esportiva
cinegètica, com la caça i la pesca... i tots
aquells que busquen gaudir d’uns espais
naturals privilegiats com són a les comarques
de l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès.
D’on procedeix el vostre principal client?
Actualment el nostre principal client
procedeix de Catalunya. Principalment de
les comarques de Barcelona i Lleida.
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Treballeu per arribar al client estranger?
Acabem d’iniciar els tràmits per estar
presents a la guia ACSI, ja que és una guia
de referència de càmpings d’una bona part
dels turistes de l’Europa central. Tanmateix,
estem realitzant promoció de l’establiment
a través de la nostra web i les xarxes socials.
Què busca el client? Instal·lacions
adequades i contacte amb la natura o
quelcom més?
És evident que el client vol unes instal·lacions
de qualitat per gaudir-les durant la seva
estada. Al mateix temps és molt important
saber gestionar el seu lleure oferint
activitats pels nens i els adults, i sobretot
facilitar-los-hi informació turística de tot el
que podran gaudir durant la seva estada al
càmping.

www.segrerialb.cat

Quins serveis complementaris heu previst
crear com a complement a l’estada del
client?
Tenim previst instal·lar dues pistes noves
de pàdel, tot i que els permisos per part
de les diferents administracions són molt
lents i costosos. I també poder donar un
bon servei WIFI a tot l’espai del càmping
pels nostres clients.

El client que us arriba coneix el destí?
Quines impressions s’emporta?
N’hi ha de tots, però generalment coneixen
poc aquesta zona. És força desconeguda pel
turisme d’interior. Caldria sumar esforços
entre tots els agents, tan per part de les
administracions, com els empresaris turístics
del sector. Des del nostre punt de vista, aquest
territori té un gran potencial i un gran futur si
entre tots fem les coses ben fetes i treballem
junts amb la mateixa direcció.

l’emprenedor

Què és el que ha d’oferir un càmping de
muntanya per tal de que sigui competitiu?
El bungalou és el producte estrella per
curtes estades, ja que a tothom li agrada
anar a passar un cap de setmana en una
“caseta de fusta”. En aquest moment estem
tramitant els permisos per poder instal·larne uns 10 més.

Els clients generalment s’emporten unes
bones impressions, amb ganes de repetir
l’experiència .
Creieu que la tendència d’aquesta opció de
vacances s’anirà consolidant cada vegada
més en territoris de muntanya?
És evident que cada vegada més la gent defuig
de zones massificades com són les la platges,
en busca de destins turístics més tranquils i
amb contacte directe amb la natura.

info@segrerialb.cat
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