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EDITORIAL

Com a president del Consorci Segre Rialb 
et presento la vuitena edició del butlletí 
informatiu “Actualitat Segre Rialb”, un 
instrument més de comunicació per a 
informar-te de les actuacions que es 
promouen en aquesta entitat.

Actualment, el Consorci està duent a terme un treball per 
establir models econòmics locals perquè el territori tingui 
oportunitats de desenvolupament social i econòmic per a les 
futures generacions. El Pla Director Urbanístic ha d’explotar les 
potencialitats del territori al voltant de la làmina d’aigua i fixar 
les directrius de dinamització econòmica dels municipis que els 
conformen, però també ha d’intervenir en temes preventius a 
diferents escales, com és el cas de l’aprofitament dels boscos 
i la gestió multi funcional dels mateixos. 

És per això, que la conca del pantà de Rialb ha sigut un cas 
d’estudi dins del projecte SINCERE (‘Spurring Innovations for 
Forest Ecosystem Services in Europe’), “Rialb 2021: boscos i aigua”.  
Aquest  és un projecte cofinançat pel Programa per la Recerca 
i la Innovació de la UE Horitzó 2020 i coordinat per l’Institut 
Forestal Europeu (EFI), i del qual el propòsit  és donar-ne suport 
a la provisió dels serveis ecosistèmics dels boscos, mitjançant la 
implementació de mecanismes innovadors que promoguin forests 
multifuncionals gestionats de manera sostenible, amb l’objectiu 
de posar en valor el paper dels serveis ecosistèmics dels boscos 
i la seva gestió en relació a l’aigua, ajudar a visibilitzar el binomi 
bosc-aigua i que promoguin noves formes de finançament. Per 
primera vegada a Catalunya s’explora la possibilitat d’implantar un 
mecanisme d’aquest tipus. Fins a dia d’avui, ningú ha aconseguit 
tirar endavant cap iniciativa on es vinculi la gestió forestal amb 
obtenció d’aigua (qualitat i quantitat) així com també dels seus 
serveis culturals i de lleure que també ens ofereix.

En un altre àmbit de coses, des del Consorci tenim clar que hem 
de seguir treballant pel territori. Durant aquests darrers mesos 
hem treballat amb accions de promoció econòmica i cooperació 
amb agents d’altres territoris, amb accions de promoció turística,  
actuant com a ens coordinador i facilitador, i també estem 
immersos en el projecte de recuperació de la memòria històrica 
en relació als fets de la construcció de la presa de Rialb, entre 
altres coses. Cal, però, seguir treballant.

D’aquesta manera, t’animo a que donis una ullada a aquest 
butlletí que el Consorci Segre Rialb elabora per tu i on bona 
mostra d’aquest breu resum el trobaràs seguidament de manera 
més ampliada.

Antonio Reig i Torné
President
Consorci Segre Rialb
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Setembre. El passat 13 de setembre, el pantà 
de Rialb va acollir uns dels concerts de la 
companyia francesa La Volièra, al seu pas per 
Catalunya, amb Le Piano du Lac.

Le Piano du Lac és una formació de 4 artistes 
(veu, dansa, piano, violoncel i  trompeta)
i el seu espectacle girà entorn a melodies 
populars brasileres, dansa i música clàssica, 
amb la singularitat de que la tarima va ser una 
plataforma flotant amb un piano enmig de les 
aigües del pantà de Rialb. L’espectacle, diferent 
i singular, aglutinà unes 150 persones.

LE PIANO DU LAC: CONCERT FLOTANT AL PANTÀ DE RIALB
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PRESENTS A FIRES I FESTES LOCALS
Novembre. El Consorci Segre Rialb ha estat present en diferents esdeveniments locals, com són 
fires i festes tradicionals, mitjançant un estand propi d’atenció al públic. En destaca la Fira de Tots 
Sants d’Oliana. 
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Octubre. El passat 4 d’octubre tècnics de 
l’Agència Catalana de Turisme, responsables 
de la certificació de la Marca Turisme Familiar, 
Natura i Muntanya, van realitzar un treball 
de prospecció pel territori i van visitar vàries 
empreses prestadores de serveis turístics i 
activitat, establiments d’allotjaments, espais 
naturals i algun restaurant, amb la finalitat 
d’obtenir una primera certificació i inici dels 
treballs per l’obtenció de la Marca.

El proper dia 20 de maig tindrà lloc la presentació 
de la Marca amb el sector turístic mitjançant un 
acte que tindrà lloc a Tiurana, i a partir d’aquí 
seguiran els treballs amb el sector i l’ACT.

La certificació de Destinació de Turisme Familiar 
és una marca d’especialització que atorga 
l’Agència Catalana de Turisme a un territori 
(destí turístic) que ofereix uns determinats 
serveis i equipaments adaptats a les necessitats 
de les famílies amb nens. Les destinacions 
certificades amb aquest segell destaquen per la 
seva qualitat i pel seu posicionament davant el 
client familiar.

PROSPECCIÓ  PEL TERRITORI AMB L’AGÈNCIA CATALANA 
DE TURISME
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La presentació comptarà amb la presencia de 
Jordi Secall, director de màrqueting, Cristina 
Llagostera, responsable del producte familiar i
Pablo Rodríguez, responsable de la certificació 
de  projectes, tots tres membres de l’Agència 
Catalana de Turisme.

Informarem, amb més detall, properament.

EL PROPER 20 DE MAIG TINDRÀ LLOC LA 
PRESENTACIÓ INFORMATIVA SOBRE EL SEGELL DE 
“NATURA I MUNTANYA EN FAMÍLIA” DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE TURISME.

PROPERAMENT
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Delegació del Govern a Catalunya
Octubre. El passat 15 d’octubre, representants 
del Consorci Segre Rialb es reuniren amb la 
delegada de govern, la Sra. Teresa Cunillera 
i el subdelegat de Lleida, el Sr. Jose Crespin 
per reivindicar les actuacions pendents i 
fonamentals del “Plan de Restitución Territorial 
por las obras de la presa de Rialb”.

NOVA REIVINDICACIÓ AL GOVERN CENTRAL I A LA 
DELEGACIÓ DE GOVERN PER LES OBRES PENDENTS 
DINS DEL “PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL” DE LA 
PRESA DE RIALB

Dirección General del Agua. Ministeri per 
la Transición Ecológica
Desembre. El passat 12 de desembre 
representants del Consorci Segre Rialb es 
reuniren amb la Dirección General del Agua, 
del Ministeri de Transición Ecológica , a 
Madrid, amb l’objectiu de reivindicar, una 
vegada més, les obres pendents d’execució 
dins del “Plan de Restitución Territorial por las 
obras de la presa de Rialb”.

Les actuacions pendents són derivades de les obres de reposició i compensació per la construcció de 
l’embassament de Rialb, compromeses amb els 6 municipis fa 17 anys. 

En aquests municipis queden pendents, obres com la conversió en regadiu de 2.000 hectàrees, 
actuacions mediambientals, actuacions de lleure i turisme, embelliments d’àrees, construcció 
i millora de camins i perimetrals, o la desforestació del fons de l’embassament, en el qual els 
arbres impedeixen que sigui navegable.
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l’ajuntament de la Baronia de Rialb va 
acollir un taller organitzat pel Centre de 
la Propietat Forestal (CPF) i el Centre 
Tecnològic i Forestal de Catalunya 
(CTFC), en què es van debatre possibles 
recompenses econòmiques per a les 
persones encarregades de cuidar i 
gestionar els boscos, partint de l’àrea 
d’estudi dels municipis de la conca de 
l’embassament de Rialb (Baronia de 
Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i 
Tiurana). Es tractà de buscar la viabilitat 
per imposar sistemes de pagament pels 
serveis ambientals i contribuir així al 
manteniment dels boscos privats, d’utilitat 
pública, o propietat de les administracions 
i per la gestió de l’aigua. 

Teresa Cervera, del Centre de la Propietat 
Propietat Forestal, va assenyalar que 
“és lògic que si els espais naturals ens 
proporcionen un servei com millorar la 
qualitat de l’aigua, la fixació del diòxid de 
carboni i del lleure s’hagi de pagar per 
mantenir-los”.

El taller s’emmarcà en el projecte 
europeu SINCERE  que proposa diferents 
mecanismes per posar en relleu la gestió 
forestal i la gestió de l’aigua. Va assenyalar 
que no només es pot imposar, sinó que 
s’ha de disposar de mitjans per gestionar 
les zones i compensacions justes.

Els participants en aquest taller, una 
quarantena de persones i provinents de 
diferents entitats i administracions, amb 
perfil molt divers, van proposar ahir les 
primeres idees per potenciar els boscos 
com espais transversals d’ús social i 
productiu, com aprofitar l’explotació 
de la massa forestal per a la generació 
d’energia neta i biomassa, i aprofitar 
la biodiversitat del bosc per a rutes 
turístiques, pesca o miradors.

TALLER PARTICIPATIU SOBRE L’APROFITAMENT DEL BOSC 
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RIALB 2021: Identificació de mecanismes innovadors per posar en valor
la gestió forestal en relació a l’aigua a l’embassament de Rialb



8 www.segrerialb.cat

ho
 s

ab
ie

s?
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L

Finalitza la consulta als ajuntaments pel Pla Director Urbanític de Rialb

Antonio Reig, alcalde de la Baronia de Rialb i 
president del Consorci Segre Rialb va explicar 
que la iniciativa coincideix amb la redacció 
del Pla Director Urbanístic de Rialb, que 
d’alguna manera “obre la porta al fet que ja es 
prevegin aquestes mesures de finançament 
per al territori”. En països del nord d’Europa, 
com Finlàndia, és habitual pagar per entrar 
als parcs naturals. Aquest projecte es troba 
encara en una fase embrionària malgrat que 
l’objectiu és aconseguir una regulació sobre 
el pagament dels serveis mediambientals.

Desembre - gener. El passat 17 de desembre  
es va fer entrega del document d’Avanç del Pla 
Director, una primera fase del projecte que 
consta d’un document d’objectius i propòsits 
generals del referit instrument de planejament, 
que per una banda, ha de ser consultat als 
ajuntaments afectats i que conformarà l’inici 
del procediment per a la formulació del Pla. 
Per altra banda, l’òrgan ambiental ha de fer 
la consulta a les administracions públiques 
afectades i al públic interessat sobre els efectes 

que pot comportar el Pla sobre el medi ambient, 
així com l’abast i el grau d’especificació que ha 
de tenir l’estudi ambiental estratègic.

El document d’Avanç inclou uns estudis 
justificatius, la programació de les actuacions 
per aplicar-los, les bases tècniques i 
econòmiques per desenvolupar-los; així com 
plànols d’informació i ordenació i les normes 
que s’han de complir obligadament. 

EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE RIALB ES TROBA A 
L’APROVACIÓ INICIAL



9info@segrerialb.cat

Fases del projecte
- 16 de setembre de 2016. El Conseller de 
Territori i Sostenibilitat inicia i encarrega el 
procediment de formulació del Pla Director 
Urbanístic de l’embassament de Rialb.

- 14 de febrer de 2017. Surt a licitació el PDU.

- 6 d’abril. Adjudicació del PDU

- 17 de desembre de 2018. Entrega del 
document d’Avanç del Pla

-Termini de redacció: es preveu que a finals de 
2019 estigui enllestit el Pla per la seva aprovació 
definitiva.

Comissió de seguiment
Durant la redacció d’aquest Pla s’ha creat una 
comissió de seguiment en la qual hi participa 
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Segre 
Rialb, els arquitectes municipals i l’equip 
redactor amb els seus col·laboradors. L’objectiu 
de la Comissió és fer-ne el seguiment i aportar 
propostes que contribueixin a fer possible el 
desenvolupament del PDU i en reforcin en 
territori.

Estratègies de futur 
Reconvertir la trencadissa que ha generat 
l’embassament de Rialb al territori en la base 
de la futura economia de l’àmbit, aconseguint 
creixement econòmic, generació de riquesa i 
de llocs de treball per tal de revertir l’evolució 
negativa de la població dels municipis afectats 
és l’objectiu sobre el qual pivota la formulació 
del Pla Director i la seva raó de ser. Aquest ha 
de tenir molt present el respecte a les activitats 
tradicionals del territori, que suposen avui en 
dia la seva base econòmica. 

Amb l’objectiu de poder assolir la fita marcada 
es proposa que el Pla i la seva execució 
també complementin el desenvolupament de 
l’agricultura relacionada amb el paisatge i amb 
la prevenció d’incendis, de la ramaderia com 
a complement de l’agricultura, afegint a les 
explotacions mes tradicionals la possibilitat de 
l’aprofitament cinegètic de les finques, cuidant 
el manteniment i la salut de la cabana, que 
aportaria un plus econòmic complementari a 
l’explotació agrària, del sector forestal com 
a millor actiu per preservar el paisatge i per 
col·laborar també a la prevenció dels incendis 
fomentant el consum de biomassa per reduir la 
càrrega de combustible als boscos, potenciant 
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el sector de les energies renovables preveient 
l’auto abastiment de la zona, desenvolupant 
el turisme, l’esport, el lleure, la natura i la 
cultura i permetent la ubicació d’empreses 
agroalimentàries o altres que aprofitin els 
actius de la zona. L’assoliment d’aquestes 
fites comportarà que les actuacions que es 
realitzin per la seva explotació contribueixin al 
manteniment i la millora de les comunicacions 
interiors, que també facilitaran la mobilitat i 
l’accessibilitat. 

De forma paral·lela a la construcció de 
l’embassament anava associada una relació 
d’obres a càrrec de la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre que havien de compensar, en part, 
els perjudicis ocasionats al territori i als seus 
habitants. D’aquestes només s’han realitzat 
una part molt petita i algunes de les executades 

no s’han fet de forma adequada. Així, cal 
valorar la possibilitat de revisar-les i, en cas 
de ser necessari, adaptar-les a les demandes 
actuals del territori per tal de fer-les útils pels 
fins plantejats donat els anys que han passat i 
la redacció del PDU. 

Cal, complementàriament a tots els punts 
anteriors, poder aprofitar tot el potencial 
existent al territori, sobretot en l’entorn rural, 
potenciant la rehabilitació de les construccions 
existents facilitant la implantació d’altres usos 
dels propis del sòl no urbanitzable, posant en 
valor el patrimoni natural i cultural, material i 
immaterial.
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EVOLUCIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE NAVEGACIÓ A 
L’EMBASSAMENT DE RIALB

2014
2016
2018
2014
2016
2018
2014
2016
2018

141 rems
209 rems
 220 rems
22 motor
24 motor
27 motor

2 vela
2 vela
1 vela

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT

Poble/Any 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Baronia de Rialb (La) 0 7 17 22 23 24 26

Bassella 2 2 3 6 7 7 8

Oliana 4 4 4 3 3 4 5

Peramola 3 3 7 7 9 9 10

Ponts 5 5 8 8 8 9 8

Tiurana 0 0 1 2 2 3 5

TOTAL 14 21 40 48 52 56 62

NOVA CREACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA 2018
1. Cal Soldevila (Tiurana). Habitatge d’us turístic
2. Cal Jan (Tiurana). Habitatge d’us turístic

Val a dir que el 90% d’aquestes autoritzacions són de caràcter empresarial, no individual.
Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

da
de

s

Alberg Allotjament 
rural

Habitatge d’Us 
Turístic Hotel Càmping Total 2018

Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places

Baronia
de Rialb

2 64 6 68 18 201 26 333

Bassella 4 44 2 14 1 6 1 70 8 134

Oliana 2 15 2 56 1 102 5 173

Peramola 1 7 6 28 3 134 10 169

Ponts 1 40 2 22 5 214 8 276

Tiurana 5 49 5 49

TOTAL 3 104 11 119 35 329 11 410 2 172 62 1.134
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El passat mes d’octubre 
van finalitzar les obres 
de rehabilitació de la 
rectoria de la Torre de 
Rialb, de la Baronia de 
Rialb. La rectoria de 
la Torre és un espai 
municipal que es 
converteix a partir d’ara 
en alberg turístic. 

La rehabilitació d’aquest edifici té, com altres 
objectius, servir de contrafort a l’església i 
campanar de la Torre, ja que presentaven 
esquerdes i mostres de moviment. Amb aquesta 
rehabilitació s’ha posat contraforts i ha quedat 
totalment fixada tant l’església com la rectoria. 

Aquesta instal·lació, ara de caire turístic,  ofereix 
una capacitat de 38 persones, distribuïdes en 
lliteres. La gestió es durà des de l’Ajuntament 
en la modalitat de lloguer íntegre de l’edifici 
sencer, la qual cosa serà interessant tan per 
grups de joves d’escoles o entitats, com també 
per grups de famílies per gaudir d’un entorn ple 
de natura al costat del pantà de Rialb.

L’actuació ha tingut un cost de 150.840,16 € 
i ha estat possible gràcies a una subvenció 
del 72,50% de la inversió, provinent dels ajuts 
LEADER. El Grup d’Acció Local Noguera-Segrià 
Nord per al desenvolupament local participatiu 
ha estat l’organ encarregat de la tramitació dels 
ajuts europeus, en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

REHABILITACIÓ DE LA RECTORIA DE LA TORRE

Església de Sant Iscle i santa Victòria 
de la Torre, s.XI.

L’antiga rectoria és un edifici annex a l’església 
de Sant Iscle i Santa Victòria, una de les esglésies 
més singulars de la Baronia pel fet d’allunyar-
se dels corrents dominants de la seva època. 
El conjunt d’església i rectoria de la Torre són 
d’estil romànic i daten del segle XI, tot i que no es 
descarta per a l’església una datació.

Ma Dolors Caelles
Regidora de l’Ajuntament

de la Baronia de Rialb
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El passat mes de febrer, 
l’ajuntament de Bassella 
va adjudicar, després de 
tres concursos, l’obra de 
construcció de la nova 
seu consistorial que 
s’ubicarà al nucli d’Ogern, 
el més poblat del terme 
municipal de Bassella. 

L’actual seu consistorial 
és un magatzem, ubicat a 
tocar de la C-14, a prop del 
Museu de la Moto, cedit 
per un veí del municipi 
de forma desinteressa i 
que ocupa aquest espai des de fa vint anys, des 
que es van iniciar les expropiacions per a la 
construcció de l’embassament de Rialb.

La futura seu consistorial, pressupostada en 
gairebé mig milió d’euros, es preveu que estigui 
finalitzada en set mesos, amb l’objectiu que 
entri en funcionament a finals d’any. L’obra, 
que va a càrrec de la firma d’Oliana Ribalta i 
Fills, S.A tindrà una superfície d’uns 300 metres 
quadrats, els quals estaran distribuïts en una 
sola planta amb l’objectiu de facilitar l’accés a 
les persones amb mobilitat reduïda. 

BASSELLA ADJUDICA L’OBRA DE L’EDIFICI DEL NOU AJUNTAMENT

L’equipament comptarà amb un arxiu, tres 
despatxos, una recepció i una sala de plens. 
Aquesta darrera tindrà un caire multifuncional 
ja que, segons les necessitats, quedarà oberta 
al vestíbul per tal de guanyar espai.

En la primera licitació, el setembre de l’any 2018, 
l’ajuntament va fixar el pressupost del contracte 
en 299.996 euros i un termini per poder construir 
l’edifici en sis mesos. Així doncs, la data per poder 
inaugurar el nou edifici ha viscut un important 
retard que no permetrà a l’equip de govern disposar 
d’aquest de cara a les eleccions del proper mes de 
maig, tal com preveien en un primer moment.

Actual seu consistorial.

Maqueta nova seu consistorial
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El grup de percussió “BatoKatú” inicia a Oliana 
aquest projecte amb l’objectiu clar de treballar 
la música i el ritme a través del joc com a 
eina d’aprenentatge i introduint llocs amb 
encant de l’entorn d’Oliana. Sense oblidar-
se de treballar valors com són el treball en 
equip, el companyerisme, la disciplina i la 
responsabilitat.

Després d’una gran acceptació per part de 
molts pares i mares de nens i nenes d’Oliana, 
el passat mes de gener van iniciar aquests 
tallers amb un feedback molt positiu i amb 
moltes ganes de treballar-hi de valent.

Finalment, s’ha aconseguit poder formar dos 
grans grups. Un grup de 34 nens i nenes de 3 a 
8 anys i un altre amb 24 nens i nenes de 9 a 12 
anys. Un total de 58 alumnes.

Inicialment, el projecte estava pensat o 
dissenyat amb nens i nenes d’Oliana però, la 
demanada ha acabat permeten ampliar el radi, 
amb inscripcions de pobles veïns com són Coll 
de Nargó, Organyà i Ponts.

Tal i com manifesten els seus organitzadors 
“Comencem el projecte amb una gran 
responsabilitat pel que fa a la confiança que 
se’ns ha dipositat. Sent conscients que el treball 

ELS NIMFS DELS TAMBORS, UN PROJECTE EDUCATIU A TRAVÉS 
DE LA MÚSICA, JA ÉS UNA REALITAT.

amb infants és molt gratificant però a la vegada, 
molt delicat ja que són edats en les que es creen 
i s’aprenen valors vitals i importants en el seus 
futurs”.

La despesa inicial del projecte ha estat una 
cinquantena de tambors adequats per tamany 
a les edats dels nens i nenes inscrits en els 
tallers. Són instruments de música de la mateixa 
qualitat que el grup de percussió “BatoKatú” 
utilitza per realitzar tot tipus d’actuacions 
arreu de Catalunya, Espanya i inclús a nivell 
internacional. 

El Nimfs dels Tambors en un futur.

Reiterant la gran acceptació rebuda pel 
projecte, un cop finalitzat aquest “curs” que 
tot just acaba de començar i després de fer 
una valoració dels objectius aconseguits, no 
descarten obrir fronteres i expandir aquests 
tallers a pobles veïns o, qui sap, a altres indrets 
del territori català.
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La idea de realitzar una cursa a Peramola 
sorgeix de la inquietud d’uns amics, aficionats 
a l’esport i corredors de curses de diferents 
modalitats, des de 10 Km els més moderats 
fins als 170 Km el més agosarat, passant per 
altres distàncies.

Aquesta afició i estima pel poble de Peramola 
va empènyer a organitzar la Volta Peramola 
per dos motius: donar a conèixer els magnífics 
paisatges d’aquesta contrada i gaudir de 
l’esport i la natura.

Paral·lelament, es veu oportú vincular la 
cursa a una causa solidària. L’any 2016 es 
col·laborà amb l’Associació Somriures Valents 
(Malaltia de Duchenne), el 2017 amb Sant Joan 
de Déu (Malalties minoritàries) i el 2018 amb 
l’associació “Muevete por los que no pueden”. 
Enguany destinarem 1€ de cada inscripció a 
l’Associació Catalana de Fibrosi Quística.

En cada edició es tenen en compte els 
suggeriments anteriors per a millorar 
la següent edició, per a fer de #VP un 
esdeveniment on tothom hi tingui cabuda i en 
facin una cita inel·ludible cada any. 

Recorreguts:
• VP21km, s’ha eliminat pràcticament tota 
la pista i s’ha afegit desnivell positiu, més 
corriols i trams tècnics, 4 avituallaments i 
més controls de pas.

• VP10km, cursa més explosiva, però igual 
d’exigent que la seva germana gran. Apte per 
a caminadors.
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VOLTA PERAMOLA-ESPORT I NATURA. 20 ABRIL 2019

• VP5km, menys km i menys desnivell, però 
amb paisatges d’igual bellesa pels corredors 
novells o pels caminadors.

• VPXics, on els runners de 3 a 12 anys també 
volen arribar a la meta! La Volta Peramola és 
un esdeveniment per a tota la família.

En aquesta edició la bossa del corredors 
vindrà equipada amb una samarreta exclusiva 
de TUGA dissenyada per Eudald Navarro i un 
formatge de cabra artesà (50g) de Castell-
Llebre (La Penella).

Els Xics també tindran una recompensa ben 
dolça a l’arribada.

Podeu seguir-nos i trobar més informació 
a les nostres xarxes: voltaperamola.cat, 
facebook i instagram.
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De l’1 al 5 de març de 2019 Ponts va celebrar una 
nova edició de les Festes del Ranxo i Carnaval. 

El gran protagonista de les festes del Carnaval 
a les Terres de Ponent i, perquè no, arreu 
del territori català té un nom propi: Lo Ranxo 
de Ponts. Una festa gastronòmica més que  
reconeguda i que ja forma part del Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya. 

Entre els molts i variats actes que han omplert 
el programa oficial d’aquesta edició podríem 
destacar l’actuació musical del grup Dr. Prats, 
un dels referents del panorama musical català 
actual, i l’assaig-taller de la colla castellera 
Margeners de Guissona. Aquesta darrera ha 
substituït el Concurs de Colles Sardanistes que 
per aquest 2019 es celebrarà a Ponts al llarg 
de la Festa Major que tindrà lloc del 13 al 15 de 
setembre.

La Festa de lo Ranxo se celebra, com cada edició, 
el dimarts de Carnestoltes. L’Avinguda Font de 
Valldans es converteix en l’escenari principal 
d’aquesta festa. De manera puntual a les sis del 
matí es comença a encendre el foc per fer bullir 
les calderes. És aquest un dels moments més 
màgics de la nostra festa on la penombra de la 
nit juntament amb les flames i el daurat de la 
seixantena de calderes ben disposades crea una 
llum màgica que queda marcada per sempre a la 
memòria d’aquells que ho han vist i ho han viscut. 
La resta del dia gira entorn de la cocció del nostre 
tresor més preuat: lo ranxo. Les firetes, la ballada 
de sardanes, l’exposició, el concert, el ball llarg 
i el mercat gastronòmic que té lloc al Passeig 
són els altres ingredients culturals i lúdics que 
vesteixen el nostre dia gran.

EL RANXO DE PONTS 

Cap a dos quarts de dues del migdia tingué lloc 
la benedicció del ranxo i el tast d’autoritats. Una 
taula que feia goig de veure ja que principalment 
estava presidida, com en la darrera edició, pels 
membres de les associacions i entitats del 
nostre municipi. Un fet molt positiu ja que es 
una deferència cap a totes aquelles persones 
que tiren al capdavant la vida cultural i social del 
nostre municipi.

Un cop dut a terme el tast del ranxo per les 
autoritats convidades es començaren a servir les 
més de 12.000 racions a pontsicans, pontsicanes 
i forasters. 

Des d’aquí aprofitem per felicitar a totes aquelles 
persones que, d’una manera o altra, han participat 
i han fet un èxit de la nostra festa. Moltes gràcies 
a totes i a tots!

Narcís Cercós
Ajuntament de Ponts
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aDe l’1 al 23 de desembre, cada cap de setmana, 
Tiurana va gaudir d’uns boscos màgics on tots els 
nens i nenes amb les seves famílies i/o amics van 
venir a buscar el seu tió. Es tracta d’una iniciativa 
de l’Ajuntament de Tiurana, gestionada per 
l’empresa caçations.cat.

El caçations és 
una activitat en la 
què s’amaguen 
tions pel bosc 
de Tiurana per a 
què les famílies 
vagin a buscar-
lo amb l’ajuda 
d’un mapa i de 
les coordenades 
GPS. Aquesta 
informació la 
reben uns dies 
abans del dia 
que han reservat. 
Quan arriba 

el dia,  només han d’anar a Tiurana, seguir les 
indicacions del mapa enviat anteriorment per 
l’empresa i acostar-se al punt on tenen el seu 
tió esperant-lo, que estarà marcat a l’aplicació 
del  mòbil google maps gràcies a les coordenades 
GPS que també tindran. El Tió té una nota 
personalitzada que les famílies han fet arribar a 
l’empresa que ho gestiona en el moment de fer 
la reserva, de forma que l’experiència és molt 
màgica i emocionant.

Les reserves es podien fer des de la web
www.caçations.cat, seleccionant Tiurana i 
omplin totes les dades requerides. El preu de 
l’activitat era per Tió que volguessin trobar, no 
per persona que hi participés i, evidentment, 
incloïa el Tió que se ‘l van emportar  a casa. En 
fer la reserva, fan el pagament.

El Caçations de Tiurana es va poder realitzar tots 
els caps de setmana entre l’1 i el 23 de desembre 
incloent el pont de la Puríssima (6, 7, 8 i 9 de 
Desembre).

El resultat d’aquesta iniciativa, segons l’Ajuntament 
i l’empresa caçations.cat va ser molt satisfactòria 
ja que de 40 tions que havia demanat prèviament 
l’Ajuntament a l’empresa abans de començar la 

campanya se’n van amagar 35. Aquí us deixem el 
resum de la campanya:

Dades resum de la campanya de Tions 2018:
 Tions amagats: 35 (aproximadament  140 

persones participants)
 Reserves de restaurant: 48 persones
 Promoció de Tiurana:
 Visites a la pàgina web de Caçations de 

Tiurana: 1.201 (entre 30/10 i 16/12). 
 També hi ha hagut cites positives a les xarxes 

socials citant a Tiurana.

Esperem poder millorar el resultat de cara l’any 
que ve! 

Anaïs Capellades.
Ajuntament de Tiurana.

CAÇATIONS A TIURANA
La recerca del tió, tots els caps de setmana de desembre a Tiurana
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APLECS, FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...

Març 2019
3  Motocròs de Ponts - Campionat de Catalunya de nens
5 Festa del Ranxo. Ponts
5 Ranxo de Carnestoltes. Peramola
5 Ranxo de Carnestoltes. Gualter
5 Dinar de Carnestoltes. Oliana
6 Sopar de l’Arengada. Oliana
9 - 1a Copa Catalana d’eslàlom d’aigües braves a Ponts. Competició autonòmica
23 - 2a Copa Catalana d’eslàlom d’aigües braves a Ponts. Competició autonòmica.

Abril 2019
7  III Pedalada de Politg. La Baronia de Rialb
7 Caminada Oliana- Cambris. Organitza GEO (grup excursionista d’Oliana)
14 Ponts Trail  https://circuitdeobaga.wordpress.com/ Ponts
14 Aplec de Sant Ermengol. Tiurana
19 Ruta turística: Descobrim el Romànic. La Baronia de Rialb
19 Fira del Griu – Artesania autòctona. Peramola
19  Aplec a la Mare de Déu de Sant Mer. Bassella 
19 Representació de la Passió Viva (25è aniversari). Oliana
19  La Processó del Silenci. Ponts
20 Cursa de muntanya “Volta a Peramola” http://voltaperamola.cat/   Peramola
20 Segre Cup a Ponts. Competició internacional
21 Cantada de Caramelles (després de la Missa). Oliana, Peramola, Ponts i Tragó
28 Aplec a Sant Marc de Pallerols. La Baronia de Rialb 
28 Aplec Mare de Déu de Castell-llebre. Peramola

Maig 2019
1 Aplec a Sant Pere de Ponts
1 Festa del Roser d’Ogern
1 Aplec de Santa Eulàlia de les Anoves. Oliana
5  VIII Concentració aeronàutica de Tiurana
5 Roser de Palau de Rialb. La Baronia de Rialb
12 Cursa de l’Obaga de Tiurana (1/2 marató, canicros, 12 km, marxa nòrdica)
 https://circuitdeobaga.wordpress.com/
19 Caminada i Cursa de Politg. La Baronia de Rialb
26 Festa de la Trinitat a la Torre. La Baronia de Rialb

Juny 2019
1 i 2  Festa del Roser de la Cirera de Gualter
9 XIII Rally dels Museus. Museu de la Moto de Bassella. Més info. www.museumoto.com  
15 1a Copa Promeses d’eslàlom d’aigües braves a Ponts. Competició autonòmica.
16  Festa Major de Politg. La Baronia de Rialb
23  Festa de Corpus. Oliana
23 Revetlla de Sant Joan. Tiurana
24 Ruta turística: Descobrim el Romànic. La Baronia de Rialb
30 Festa del Roser de Ponts
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El Segre Rialb
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APLECS, FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...

Juliol 2019
12  Caminada nocturna a Castell-llebre. Organitza GEO (grup excursionista d’Oliana)
14 Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol. Oliana
19 Lo Festeto. Ponts 
20 Trobada Cultural al monestir de Sta. Maria de Gualter
20 Caminada a la llum de la lluna de Tiurana
27  Campionat de Catalunya d’eslàlom d’aigües braves a Ponts. Competició autonòmica.
28 Aplec a Sant Jaume de Graell. Oliana

Agost 2019
1-4 Festa Major d’Oliana
8  V Premi Guillem de Belibasta – Tragó https://afict.weebly.com/guillemdebelibasta.html   
9-11 Festa Major. Tragó
15 Festa Major de Palau. La Baronia de Rialb
16 Sant Roc. Missa a Palau. Baronia de Rialb
16-19 Festa Major de Peramola
18 Sant Agustí. Festa Major de Bellfort. La Baronia de Rialb
17 i 18 X Festival del Conte. Tiurana
23-25 Festa Major de Tiurana

ag
en

da

Activitats culturals i religioses

Activitats infantils i familiars

Activitats esportives

Activitats juvenils i/o d’oci

Festes majors

Fires i mercats

Visites guiades - Ruta turísitica
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Ramon Gaspà, cuiner i propietari,  
és l’artífex de la cuina d’aquest 
establiment familiar que ha anat 
evolucionant a mesura que el Ramon 
ha anat coneixent i aprofundint amb 
els productes de la terra, del seu 
voltant. El guia un objectiu, el de 
la qualitat i té molt clar que aquest 
s’aconsegueix amb el millor producte 
tractat amb el màxim de rigor, precisió 
i professionalitat.

En l’actualitat,  Ramon Gaspà i la 
seva esposa, Montse Junyent, són 
els responsables de cuina i la sala 
d’aquest establiment que aposta 
de forma decidida pel producte de 
proximitat.

RAMON GASPÀ
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L’entrevista…
Han passat més de trenta anys del “Ponts”, 
des que es va obrir com un de tants 
restaurants “parador de carretera” per 
donar servei a la gent de pas cap Andorra, 
als esquiadors, als autocars…. Com van ser 
aquells inicis?
Per un costat molta feina i moltes hores i 
per  un altre molta curiositat, búsqueda, 
formació i anar consolidant una idea de 
negoci que cada cop teníem més clara

En què es diferencia la cuina o el concepte 
de restaurant de les 2 generacions de 
la família Gaspà que han regentat el 
negoci?
Quan la segona generació es feu càrrec del 
negoci, l’antic Ponts, va passar a denominar-
se amb el “Lo” al davant per deixar palesa 
la seva intenció de fer una cuina que parlés 
del territori. Lo Ponts és un projecte familiar 
basat en la cuina. Una cuina que s’inspira 
en la tradició de les terres d’interior i que 

busca elaborar els seus productes amb el 
màxim de rigor i precisió

En què es basa aquest restaurant “més 
gastronòmic”, Lo Ponts?
Ens agrada versionar plats tan populars 
de la cuina d’interior, com per exemple les 
coques de recapte, els arrossos a la cassola 
de peix o com el de confitat, els rostits... 
sempre amb el repte de trobar el millor 
producte per elaborar-los.

El projecte es complementa amb una botiga 
de vins annexa al restaurant. De quantes 
referències de vins disposeu? Quina és la 
D.O. que més predomina?
Disposem d’unes 200 referències de vins 
on predomina la d.o. Costers de Segre i les 
altres denominacions catalanes. També 
hi tenen cabuda vins de la resta de l’Estat 
i d’arreu del mon. I també cada dia entre 
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ells hi ha més referències de producció 
ecològica i biodinàmica així com els vins 
naturals. Caves, xampanys, vins de postres, 
vermuts... intentem que siguin variats i 
buscar novetats tan marques pretigioses 
com de petits cellers.

I la cuina? Ramon, com defineixes la teva 
cuina?
La nostra, és una cuina elaborada, feta al 
moment, on els millors ingredients són 
tractats amb el màxim rigor.

Explica’ns la gran aposta pels productes de 
Km 0 i l’Slow food. 
En la búsqueda d’aquest producte d’alta 
qualitat trobem una ajuda important en el 
col.lectiu Slow Food, sobretot en l’aspecte 
d’intercanvi d’informació entre professionals 
amb una visió de la restauració semblant 
a la nostra. Slow Food a través dels seus 
Restaurants Km0 pretent  promoure un estil 
de restauració basada en la utilització de 
productes ecològics i de producció propera 
i responsable.

Temes d’actualitat. Alimentació,  salut, 
gastronomia... Com es combinen a la vostra 
cuina?
Nosaltres creiem que els cuiners tenim 
responsabilitat en quan a promoure des dels 
nostres establiments uns o altres estils de 
vida. En aquest sentit entenem que estem 
obligats a estar en alerta en tots els fronts 
oberts en aquest aspecte: intoleràncies o 
al.lèrgies, tendències com la reducció de 
greixos i sucres o els productes industrials.

“És una cuina elaborada, 
feta al moment, on els 

millors ingredients
són tractats amb el 

màxim rigor”.
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Com s’engendra la iniciativa dels sopars de 
maridatge?  Quants anys fa que es fan?
Ja fa més de vint anys del nostre primer 
sopar de maridatge que per cert va ser 
íntegrament de postres. Des d’aleshores 
mirem de conjugar la nostra cuina amb un 
productor del mon del vi que ens explica el 
seu projecte i les seves creacions i això ho 
casem amb l’explicació de cada plat maridat 
amb cada vi del sommelier  Jaume Gaspà.

Per tot això, Lo Ponts ha rebut diversos 
premis i mencions al llarg dels anys, com 
el del diploma Turístic de la Generalitat 
de Catalunya. Quins altres premis o 
distincions destacaríeu també?
Doncs referent a la pregunta anterior 
hem de dir que ens feu molta il.lusió el 
que ens vàren donar d’emprenedoria a la 
Nit del Turisme de Lleida per la iniciativa 
dels Sopars de Maridatge, com a pioners 
a les nostres terres d’aquest tipus de 
sopar. Alhora ja han estat unes quantes 
edicions que l’Institut Català del Vi en 
ha otorgat un dels premis CARTAVI com 
a millors cartes de vins de la província 
de Lleida i en dues ocasions el primer 
lloc. A nivell gastronòmic per nosaltres 
és un prestigi estar des de fa 15 anys 
a la Guia Michelin, en els darrers com 
a Bib Gourmand i alhora el que ens 
vagin renovant cada any des de fa set el 
distintiu de restaurant KM0 que evalua 
Slow Food.

Un primer, un segon i uns postres idonis 
per aquesta temporada en que ens trobem.
Un ofegat de carxofes i calamarcets, l’arròs 
de confitat i ceps amb tòfona de la Baronia 
de Rialb i el gelat casolà de mató, fruits 
secs grapinyats i mel.

Pre-Pirineu de Lleida. Quin hauria de 
ser el maridatge que hem de “servir”  
per posar en valor paisatge i turisme 
amb gastronomia? 
En aquest sentit només cal mirar altres 
experiències exitoses a altres indrets. La 
majoria consisteixen en crear sinèrgies 
potents entre els diferents sectors 
turístics: visites a productors, establiments 
hotelers i residències rurals, restauració, 
comerç i recursos culturals i lúdics. Cal 
que ens adonem de l’enorme potencial 
d’aquest camí.

Moltes grà
cies! 

“Iniciativa dels sopars
de maridatge,

com a pioners a les 
nostres terres d’aquest 

tipus de sopar”.



Amb la col·laboració de:


