
 El 8 de juny de 2015, el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals va comunicar a l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella que acceptava la sol·licitud de modi-
ficació dels nuclis de la Torre de Capdella, la Central de 
Capdella, Capdella i Obeix.

El 2013 es va iniciar el procés de canvi dels nuclis esmen-
tats, i del nucli d’Envall per Emball, que finalment no va 
prosperar a petició del mateix poble. 

Es va al·legar, entre altres coses, que els veïns i les veï-
nes del municipi no havien deixat d’escriure mai Capde-

lla amb p, malgrat 
que en el procés 
de normalització 
lingüística Capde-
lla s’havia passat 
a escriure Cabdella. Així mateix, en tots aquests anys, 
l’Ajuntament sempre ha escrit Capdella amb p en tota la 
documentació que ha emès i fins i tot en els senyals de 
carreteres de titularitat municipal. Era una reivindicació 
històrica i finalment s’ha donat la raó a la gent del municipi.

CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE LA TORRE DE CAPDELLA

La Generalitat de Catalunya accepta 
Capdella amb P i Obeix amb B
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 El 24 de maig van tenir lloc les 
eleccions municipals, en les quals 
la Torre de Capdella va registrar 
una elevada participació amb un 
75,53%, és a dir, 497 persones van 
exercir el seu dret a vot, de les 658 
persones que tenen dret a votar. El 
resultat, pel que fa al número de 
vots, va ser el següent:

Partit dels Socialistes de Cata-

lunya – Candidatura de Progrés 
(PSC-CP), 250 vots, Convergència i 
Unió (CiU), 119 vots i la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), 106 vots, 1 
vot nul i 21 vots en blanc. Segons 
aquests resultats, PSC-CP comp-
taria amb 4 regidors, CIU, amb 2 i 
CUP, amb 1 regidor.

El dissabte 13 de juny es va cele-
brar a la sala de plens del Consis-

tori la constitució de l’Ajuntament. 
En aquest acte, els set regidors van 
prometre el seu càrrec. A continua-
ció, es va convidar als partits que 
integren l’Ajuntament a presentar 
les candidatures a l’Alcaldia. Es van 
presentar dues candidatures, Jo-
sep Maria Dalmau pel PSC-CP i Riel 
Afonso per la CUP. Dalmau va ser 
elegit alcalde amb 4 vots a favor, 
mentre que Afonso va tenir 1 vot.

L’Ajuntament es va constituir de 
la següent manera: Josep Maria 
Dalmau, alcalde, i Pilar Juanmartí, 
Lluís Peroy, Joan Boneta, Marc Peró, 
Joaquim Llorente i Riel Afonso, com 
a regidors de l’equip de govern.



L’AJUNTAMENT INFORMA

Resum dels acords dels plens municipals

L’Ajuntament de la Torre de Capdella va signar el passat 8 de juny un conve-
ni de col·laboració amb el Projecte Home per reforçar el Servei d’Atenció de 
les Addiccions de Lleida.

L’acord ajudarà a millorar l’atenció a les persones amb problemes d’addiccions 
de les comarques lleidatanes, amb especial atenció a aquelles residents a l’àrea 
pirinenca. 

El Servei d’Atenció de les Addiccions de Lleida, ubicat a Tremp, es va inau-
gurar l’octubre de 2014 i ja ha realitzat prop de 50 atencions des de la seva 
obertura.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella acollirà el proper setem-
bre la XXIIIa edició del curs de guies interpretadors organitzat 
pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Aquest curs té com a objectiu principal la formació de personal especialitzat en el coneixement i la divulgació dels 
valors del Parc i de la seua zona d’influència. S’adreça fonamentalment a la població local i especialment a persones 
treballadores per compte propi o en petites i mitjanes empreses.

Té una durada de 108 hores distribuïdes en 62 h teòriques i 46 h de pràctiques repartides en 4 sortides els caps 
de setmana.

Les preinscripcions es poden fer fins al 15 de juliol a les Cases del Parc d’Espot, Boí, al Centre de Capacitació Agrà-
ria del Pallars i a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.  Preu del curs és de 75 € (no inclou transports ni allotjament).

L’Ajuntament de la Torre de Capdella col·labora amb el Projecte Home

Curs de guies del Parc a la Vall Fosca
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Les actes dels plens es poden consultar íntegrament al web de l’Ajuntament, www.torredecapdella.org
Sessió extraordinària del 29 d’abril de 2015

* Formació de la Mesa per a les eleccions municipals del 24 de maig. * Aprovació del padró del cànon de l’aigua per a l’anualitat 2015. * Aixeca-
ment de la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació de les Normes Subsidiàries del nucli de Pobellà. * Aprovació del conveni de col·
laboració amb el festival de música antiga dels Pirineus. * Adjudicació l’obra millora de l’accés rodat al nucli d’Aguiró. * Sol·licitar a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro la concessió de l’aigua necessària del riu de Filià per al proveïment d’aigua de boca al nucli de la Central de Capdella.

Sessió ordinària del 16 de març de 2015
* Acceptació de la sol·licitud de pròrroga de l’aprofitament de la caça de l’àrea local L·20.016 de la Torre de Capdella. * Convocatòria plans 
d’ocupació. Convocatòria per a la contractació de quatre peons per a tasques de neteja de vegetació. * Aprovació de la renovació del pla tècnic 
de gestió cinegètica de l’àrea local de caça de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. * Aprovació de la taxa de clavegueres per a l’any 2015. 
* Aprovació de la segona validació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de l’àmbit de la Central de 
Capdella i es trasllada l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida.

Sessió extraordinària del 5 de febrer de 2015
* Aprovació de les Modificacions puntuals del nucli de Pobellà. Es valida el Text Refós i es trasllada l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de 
l’Alt Pirineu i Aran.

Sessió extraordinària de l’11 de desembre de 2014
* Aprovació del pressupost per a l’anualitat 2015. * Aprovació del Text Refós de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament 
en referència a l’àmbit de la Central de Capdella. * Requeriment a Endesa a fi que procedeixi al compliment de l’acord de l’Ajuntament del 15 
de desembre de 2011 sobre la correcta facturació de la llum. * Considerar la necessitat d’aprovar una modificació de les normes subsidiàries 
en l’àmbit de la UA LP1 (nomenclatura actual PA LP1), passant de sòl urbà a sòl no urbanitzable per la falta d’execució d’obres segons llicències 
atorgades. * Aixecament de la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del nucli de Mont·ros. * Informes de l’alcaldia. L’alcalde informa 
al Ple dels temes següents: El projecte de Senyalització de la Vall Fosca, que es va presentar al Parc Nacional, ha rebut una ajuda de 30.000 € 
per un pressupost de 34.000 € sense IVA.

Sessió extraordinària del 10 de novembre de 2014
* Aprovació provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11: Reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o aprofitament es-
pecial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local.

Sessió extraordinària del 30 d’octubre de 2014
* Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica. * Aixecament de la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del 
nucli de Molinos. * Informes de l’alcaldia. L’alcalde informa al Ple dels temes següents: Patents a favor de l’ajuntament de les marques “Vall Fosca” 
i  “la Vall Fosca”. L’ACA ha emès l’informe favorable referent a la neteja i adequació dels prats de ribera. Compte de resultat del telefèric. Hi ha 
hagut una partida important de beneficis, ja que després de restar les despeses, s’ha comptabilitzat un benefici d’uns 70.000 € aproximadament.

Sessió extraordinària del 2 d’octubre de 2014
* Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. * Adhesió 
al conveni de col·laboració entre la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales y Embalses amb la Direcció General del 
Cadastre.  * Aixecament de la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del nucli de Paüls de Flamisell. * Sol·licitud al Departament 
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya de la gestió dels habitatges de protecció oficial que s’ubiquen al carrer de la Murriera del nucli de la 
Plana de Mont·ros. * Informes de l’alcaldia. L’alcalde informa al Ple dels temes següents: Reunió amb l’AMPA de l’escola Vall Fosca. L’Ajuntament 
pagarà el 50% del que no pagui la Diputació de Lleida per ajudar al menjador escolar. Concessió d’un ajut d’uns 7.000 € en concepte d’ajuda 
a la biodiversitat, d’un pressupost de 14.000 € per arreglar carreteres del municipi. Queda saldat el deute que el Consell Comarcal tenia amb 
l’Ajuntament d’unes subvencions del PUOSC. La Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses després de la reunió que 
es va fer a Madrid es va concretar que els ajuntaments de la Conca de l’Ebre continuaran cobrant BICES

Sessió extraordinària del 25 de setembre de 2014
Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
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OBRES

Campana restaurada de
St. Esteve d’Antist

Restauració i remode-
lació del campanar de 
St. Esteve d’Antist

Urbanització voral carretera L·503 a la Pobleta de 
Bellveí

Rehabilitació de la teulada i reforç del campanar de 
St. Julià d’Espui

    

 Obres realitzades 201 Obres realitzades 201 Obres realitzades 201 Obres realitzades 2014444::::    
(segon semestre 2014)        

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost     
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    

Empresa Empresa Empresa Empresa     
adjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatària    

MilloresMilloresMilloresMillores    SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
subvenciósubvenciósubvenciósubvenció    

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

 Restauració i remodelació del 
campanar de Sant Esteve dʼAntist 32.587,25 € CONS. LLIMIÑANA 

S.L.U. - 
12.000,00 € 

Institut dʼEstudis 
Ilerdencs 36,82 % 

20.143,69 € 
Reforç de 
lʼestructura i 
restauració de la 
campana  

 Nova pavimentació i serveis als 
carrers  de Paüls. Fase I 222.678,34 € CONSTR. ESPOT 

CARDÓS, S.L. 12.882,21 € - - - 

 Rehabilitació del campanar de 
Sant Jaume dʼEnvall 13.587,67 € CONSTR. ESPOT 

CARDÓS, S.L. - 2.404,05 € 
Bisbat dʼUrgell 17,69 % - 




Urbanització voral carretera L-503 a la Pobleta de Bellveí Rehabilitació de la teulada i reforç del campanar  

de St. Julià dʼEspui 

 Obres  Obres  Obres  Obres en execució:en execució:en execució:en execució:    


Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost     
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    

Empresa Empresa Empresa Empresa     
adjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatària    

MilloresMilloresMilloresMillores    SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
subvenciósubvenciósubvenciósubvenció    

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

 Pista dʼaccés als Obacs 
dʼObeix 55.333,91 € XAVIER FORGA 

GORDÓ - - - - 

 Rehabilitació de la teulada i 
reforç del campanar de St. 
Julià dʼEspui 

53.240,00 € CONS. LLIMIÑANA 
S.L.U. - - - - 

 Urbanització voral carretera L-
503 a la Pobleta de Bellveí 9.920,57 € PEP CANAL 

CONSTRUCCIONS - - - - 

 Rehabilitació del teatret de 
Mont-ros 39.461,21 € CONSTR. ESPOT 

CARDÓS, S.L. - - - - 

 Accés rodat al nucli dʼAguiró 
228.402,61 € 228.402,61 € EXCAVACIONS 

FCO VELA 29.300 € - - - 

 Restauració i remodelació 
interior de les antigues escoles 
de Mont-ros 

60.066,24 € CONSTR. ESPOT 
CARDÓS, S.L. - 

23.333,33 € 
Institut dʼEstudis 

Ilerdencs 38,84% - 

Campana restaurada de St. Esteve dʼAntist Restauració i remodelació del campanar de St. Esteve dʼAntist 

    

 Obres realitzades 201 Obres realitzades 201 Obres realitzades 201 Obres realitzades 2014444::::    
(segon semestre 2014)        

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost     
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    
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de St. Julià dʼEspui 
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Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost     
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    

Empresa Empresa Empresa Empresa     
adjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatària    
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dʼObeix 55.333,91 € XAVIER FORGA 

GORDÓ - - - - 

 Rehabilitació de la teulada i 
reforç del campanar de St. 
Julià dʼEspui 

53.240,00 € CONS. LLIMIÑANA 
S.L.U. - - - - 

 Urbanització voral carretera L-
503 a la Pobleta de Bellveí 9.920,57 € PEP CANAL 

CONSTRUCCIONS - - - - 

 Rehabilitació del teatret de 
Mont-ros 39.461,21 € CONSTR. ESPOT 

CARDÓS, S.L. - - - - 

 Accés rodat al nucli dʼAguiró 
228.402,61 € 228.402,61 € EXCAVACIONS 

FCO VELA 29.300 € - - - 

 Restauració i remodelació 
interior de les antigues escoles 
de Mont-ros 

60.066,24 € CONSTR. ESPOT 
CARDÓS, S.L. - 

23.333,33 € 
Institut dʼEstudis 

Ilerdencs 38,84% - 

Campana restaurada de St. Esteve dʼAntist Restauració i remodelació del campanar de St. Esteve dʼAntist 
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OBRES

Algunes imatges d’obres realitzades per la brigada municipal:

  Captació de Paüls Ampliació enllumenat a la Central de Capdella

 Obres pendents d’execució: Obres pendents d’execució: Obres pendents d’execució: Obres pendents d’execució:    
        

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost     
d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    

Empresa Empresa Empresa Empresa     
adjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatàriaadjudicatària    

MilloresMilloresMilloresMillores    SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
subvenciósubvenciósubvenciósubvenció    

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

Nova pavimentació i desviació 
puntual de la segla de reg del carrer 
de la Font de la Pobleta de Bellveí 

36.009,60 € PEP CANAL 
CONSTRUCCIONS - - - - 

Ampliació de serveis a la Central de 
Capdella 50.000,00 € - - - - 

Aquesta obra la 
farà la Brigada 

municipal 

Asfalt i reparació de diversos trams 
de les carreteres municipals 40.000,00 € MIQUEL RIUS, S.A. - - - - 

Reparació del carrer a lʼentrada del 
nucli dʼAguiró 12.000,00 € - - - - - 

Estabilització i reparació de la 
carretera dʼaccés a Obeix 30.000,00 € - - - - - 

Algunes imatges dʼobres realitzades per la brigada municipal: 


                              Captació de Paüls   Ampliació enllumenat a la Central de Capdella 

 
Font i safareig de Beranui

 
Reconstrucció dʼun mur i escala de Mont-ros

Font i safareig de Beranui

Reconstrucció d’un mur i escala de Mont·ros
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HISENDA

Pressupost 2015 per capítols        Ajuntament de la Torre de CapdellaPressupost 2015 per capítols - Ajuntament de la Torre de Capdella !
INGRESSOS DESPESES

CAPITOL 1. Impostos directes  
IBI-rústica, IBI-urbana, IBI-BICES, I. Vehicles 
T. M. I. sobre l’increment de valor dels 
terrenys urbans i Bices, I.A.E.

1.773.500 €

CAPITOL 1. Despeses de personal 
Retribucions bàsiques i complementàries, 
personal laboral fix, personal laboral temporal 
(Sallente-telefèric), assegurances socials 
personal Ajuntament, plans d'ocupació local

742.800 €

CAPITOL 2. Impostos indirectes  
Impost s/.construccions i impost sobre 
vedats

20.500 €

CAPITOL 2. Despeses corrents en béns i 
serveis  
Lloguer de terrenys i béns naturals, lloguer 
d'edificis i altres construccions, lloguer d'edificis 
(Sallente), lloguer de la fotocopiadora, 
Reparació d’infraestructura, reparació d’edificis i 
altres c., reparació de maquinària, instal·lacions 
/ telefèric, Reparació maquinària, instal·lacions, 
material de transport, reparació i conservació 
de mobiliari (cultura), material d'oficina 
Ajuntament / Sallente / telefèric, preu 
concertat del telefèric, subministraments 
consul tor is , submin is t raments esco la, 
subministraments, comunicacions ajuntament / 
Sallente / telefèric, transports, primes 
d’assegurances bar, primes d’assegurança 
telefèric, assegurances ajuntament, tributs 
ajuntament - Sallente – telefèric, despeses 
diverses ajuntament / Sallente / telefèric, 
despeses diverses escola i llar d'infants, 
despeses diverses pel benestar comunitari, 
ajudes a la ramaderia del municipi, despeses 
diverses turisme, despeses Museu, despeses 
Fira Pobleta, despeses diverses cultura, treballs 
realitzats per altres empreses:  bar, organisme 
autònom, serveis tècnics municipals, escola, 
serveis tècnics externs, benestar comunitari, 
gestories i assessories, locomoció i dietes equip 
de govern, locomoció i dietes personal i 
retribucions alts càrrecs

957.719,07 €

CAPITOL 3. Taxes preus públics i altres 
ingressos 
Taxa servei de clavegueres, cànon de l'ACA, 
t a xa l l a r d ' i n f an t s , t a xa obe r t u ra 
d'establiment, taxa ocupació via pública, taxa 
expedició de documents, taxa visites museu, 
vendes als bars-restaurant-telefèric, vendes 
telefèric, recàrrec d’apressament, interessos 
de demora, altres ingressos diversos

217.900 €
CAPITOL 3. Despeses financeres 
Interessos de demora, altres despeses 
financeres

3000 €

CAPITOL 4. Transferències corrents  
Transf. Estat, Transf. CCAA, Transf. CCAA – 
Depart. de Treball, Transf. CCAA – Depart. 
Ensenyament, Transf. d'ens locals, Transf. 
d'Institucions sense ànim de lucre

345.100 €

CAPITOL 4. Transferències corrents  
Associació catalana de municipis amb centrals 
hidroelèctriques, transferències al Consell 
Comarcal, ajuts a institucions diverses, 
aportació cànon de l'ACA, ajut al menjador 
escolar, atencions benèfiques i assistencials 

89.500 €

CAPITOL 5. Ingressos patrimonials 
Interessos de dipòsit, arrendament de 
finques urbanes, Arrendament de bens 
immobles, aprofitaments agrícoles-forestals

21.300 € CAPITOL 5. Fons de contingències  
Fons de contingències 150.000 €

CAPITOL 7. Transferències de capital  
PUOSC D ipu tac ió - a r rendament – 
subministrament, PUOSC Governació 
manteniment, Diputació inversió - nova 
pavimentació carrers Espui, Diputació Canvi 
Xarxa d'aigua a Espui, Diputació Canvi de la 
xarxa d'aigua de Paüls, Subv. Bisbat 
reparació diverses esglésies 

91.687,79 €
CAPITOL 7. Transferències de capital  
Consell Comarcal, obres i inversions al municipi 7000 €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.469.987,79 € TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.469.987,79 €
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TURISME i ESPORTS

Aquest any el telefèric presenta com a novetat preus reduïts per a famílies. A més es manté la fre-
qüència de viatges que ja es va incorporar l’any passat i es continua reforçant la comunicació i difusió, 
a través dels materials específics amb la imatge i informació del telefèric que es va crear al 2014 (car-
tell, fulletó en 4 idiomes i bitllets del telefèric amb disseny propi). 

A més també es realitzen insercions de publicitat en premsa d’àmbit local i general, per tal de pro-
mocionar el recurs que porta més visitants a la comarca, i que ajuda a donar a conèixer la Vall Fosca.

Els aspectes que es destaquen són l’accés únic en telefèric al Parc Nacional i la imatge de la Vall 
Fosca com a destinació de turisme familiar.

A més del descompte en els forfaits, les persones empadronades al municipi de la Torre de Capdella poden gau-
dir del descompte del 20% ens els tiquets tant d’anada i tornada com d’un sol trajecte, de les següent maneres:

•  Comprar el tiquet directament a l’Ajuntament, on es podrà comprovar que l’interessat està empadronat    
  al municipi.
•  Trucar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, on es comprovarà que aquella persona està empadronada i es  
 comunicarà al punt de venda de tiquets a Sallente el nom de la persona i la data en què vol pujar amb el  
 telefèric.

TELEFÈRIC DE LA VALL FOSCA

Informació important per als empadronats al municipi

L’oficina d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a Estany Gento, que inclou 
una exposició permanent sobre el Parc Nacional, estarà oberta tot l’estiu fins al 30 de setembre i ofereix, 
com cada any, servei d’informació i guiatges per l’entorn d’Estany Gento.  

TELEFÈRIC DE LA VALL FOSCATELEFÈRIC DE LA VALL FOSCATELEFÈRIC DE LA VALL FOSCATELEFÈRIC DE LA VALL FOSCA    

Aquest any el telefèric presenta com a novetat preus reduïts per a famílies. A més es manté la freqüència de 
viatges que ja es va incorporar l’any passat i es continua reforçant la comunicació i difusió, a través dels 
materials específics amb la imatge i informació del telefèric que es va crear al 2014 (cartell, fulletó en 4 idiomes i 
bitllets del telefèric amb disseny propi).  
 
A més també es realitzen insercions de publicitat en premsa d’àmbit local i general, per tal fer promocionar el 
recurs que porta més visitants a la comarca, i que ajuda a donar a conèixer la Vall Fosca. 
 
Els aspectes que es destaquen són l’accés únic en telefèric al Parc Nacional i la imatge de la Vall Fosca com a 
destinació de turisme familiar. 
 

 

HORARISHORARISHORARISHORARIS    
Juliol, agost i setembreJuliol, agost i setembreJuliol, agost i setembreJuliol, agost i setembre    
Pujades: 8 h, 9 h,  10 h*, 11 h, 12.30 h*, 14.30 
h, i 15.45 h*, 17 h*, 18.30 h** 
Baixades: 8.30 h, 9.30 h, 10.30 h*, 11.45 h, 
13.00 h, 15.15 h*, 16.30 h*, 18 h, 19 h** 
*Viatges a partir de 10 persones 
**Al juliol i agost 
TARIFESTARIFESTARIFESTARIFES    
AnAnAnAnada i tornadaada i tornadaada i tornadaada i tornada        
Adult: 18 €   Infantil (menors de 10 anys): 12 € 

AnadaAnadaAnadaAnada                       
Adult: 12 €     Infantil (menors de 10 anys):   9 € 
Gratuït per als menors de 3 anys 
FamíliesFamíliesFamíliesFamílies (anada i tornada) (anada i tornada) (anada i tornada) (anada i tornada)    
2 adults + 2 nens: 50 € 
2 adults + 1 nen: 45 € 
1 adult + 2 nens: 40 € 
BicicletesBicicletesBicicletesBicicletes 
Preu per trajecte: 5 € (màxim 5 
persones/bicicletes per telefèric. Per més de 6 
bicicletes cal fer reserva. 
Informació i reserves (grups): Tel. 973663001 

FORFAIT                                        Preu públic generalFORFAIT                                        Preu públic generalFORFAIT                                        Preu públic generalFORFAIT                                        Preu públic general     
(Venda a l’Ajuntament)                  Adult: 70 €   Infantil (menors de 10 anys): 35 € 

  Preu empadronats/des  Preu empadronats/des  Preu empadronats/des  Preu empadronats/des     
  Adult: 40 €     Infantil (menors de 10 anys): 20 € 
    

Informació iInformació iInformació iInformació importantmportantmportantmportant per als empadronats al municipi! per als empadronats al municipi! per als empadronats al municipi! per als empadronats al municipi!    

A més del descompte en els forfaits, les persones empadronades al municipi de la Torre de Capdella poden gaudir del descompte 
del 20% ens els tiquets tant d’anada i tornada com d’un sol trajecte, de les següent maneres: 
- Comprar el tiquet directament a l’Ajuntament, on es podrà comprovar que l’interessat està empadronat al municipi. 
- Trucar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, on es comprovarà que aquella persona està empadronada i es comunicarà al 
punt de venda de tiquets a Sallente el nom de la persona i la data en què vol pujar amb el telefèric. 
 

 
L’oficina d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a Estany Gento, que inclou una exposició 
permanent sobre el Parc Nacional, estarà oberta tot l’estiu fins al 30 de setembre i ofereix, com cada any, servei d’informació i 
guiatges per l’entorn d’Estany Gento.   
  

 

    

HORARISHORARISHORARISHORARIS    
De l’1 de juliol aDe l’1 de juliol aDe l’1 de juliol aDe l’1 de juliol a    llll’’’’11111111 de setembre de setembre de setembre de setembre    
Visita lliure:Visita lliure:Visita lliure:Visita lliure:    

Dimarts - dissabte: 11 h - 14 h  
      18 h – 21 h   

Diumenge:              11 h – 14 h 
Visita guiada:Visita guiada:Visita guiada:Visita guiada:    

Dijous: 11 h   Dissabte: 18 h 

    
    

Del 1Del 1Del 1Del 12 de setembre2 de setembre2 de setembre2 de setembre al 3 al 3 al 3 al 31111 de  de  de  de ddddeeeessssembreembreembreembre    
Visita guiada: Visita guiada: Visita guiada: Visita guiada: dissabte  12 h    
 
TARIFESTARIFESTARIFESTARIFES                
Visita lliure: 2,5 €   Visita guiada: 4 €   Visita guiada: 3,5 € 
(grups a partir de 25 persones. T. 973663001) 
Entrada gratuïta: menors de 9 anys i empadronats al 
municipi.    
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Aquest any el telefèric presenta com a novetat preus reduïts per a famílies. A més es manté la freqüència de 
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TURISME i ESPORTS

Ferrocarrils de la Generalitat ha 
cedit una vagoneta al Museu Hi-
droelèctric de Capdella, a través 
d’un conveni signat pel president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, Enric Ticó i l’alcalde de 
l’Ajuntament de la Torre de Cap-
della.

La vagoneta que s’ha recuperat 
s’usava per transportar material 
des de la cambra d’aigües fins a 

Estany Gento i anava acoblada a la 
Rubia. 

Als anys 80 va ser traslladada per 
formar part del museu del trans-
port a Castellà de N’Hug, i FECSA 
en va perdre la propietat.

Finalment la vagoneta no es va 
incorporar al Museu, i va quedar a 
Ribes de Freser, des d’on s’ha tras-
lladat ara a la Vall Fosca.

El Museu incorpora una vagoneta a l’espai
exterior al costat del funicular

La Vall Fosca estrena nou web 
amb imatge i continguts renovats. 
El web inclou ara els diferents iti-
neraris de senderisme amb les se-
ves ressenyes, plànols, tracks, els 
miradors, etc.

Amb el nou disseny i estructu-
ra, el web té com a  objectiu ser 
una eina de promo-

ció atractiva i 
amb informació 
pràctica que 
faciliti als visi-
tants progra-
mar una estada 
a la Vall Fosca 
(activitats, allot-
jaments, boti-
gues, empre-
ses d’activitats, 
preus i horaris 
del Museu i el 

telefèric, etc.).

S’han volgut destacar els atrac-
tius principals de la Vall amb acces-
sos directes a través de banners: 
Telefèric, Museu, senderisme, pa-
trimoni cultural (esglésies, tradi-
cions, etc.) i Parc Nacional 
d ’ A i -

güestortes i Estany de Sant Mau-
rici.

Els serveis de la Vall Fosca tenen 
el seu espai, on poden incorpo-
rar fins a 5 imatges, més una altra 
de destacada, i la informació que 
futurs visitants puguin necessitar 
per programar la seva estada (con-
tacte, preus, fotos, web, etc.)

Una de les incorporacions més 
importants és que el nou web és 
autogestionable i els canvis de 
continguts es poden realitzar amb 
més facilitat. D’aquesta manera, 
el web també és més dinàmic, i 
s’adapta a les tendències actuals 
en aquest àmbit.

La Vall Fosca renova la imatge del 
web www.vallfosca.net
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TURISME i ESPORTS

La Vall Fosca va participar per 
segon any consecutiu al Saló de 
l’Esport i Turisme de Muntanya. En 
aquesta edició es va optar per un 
estand més gran i impactant, que 
permetés destacar recursos turístics 
de referència: el telefèric, el Museu 
Hidroelèctric i la zona dels estanys. 

Per tal d’aconseguir aquest efecte 
es va col·locar una imatge de 8 m x 
3 m de la presa de Sallente i el tele-

fèric, i es va traslladar la Rubia, una 
locomotora que feia el trajecte del 
carrilet i que ara es pot veure al mu-
seu. La Rubia va ser un reclam per al 
públic, en especial per a l’infantil que 
va assistir a la Fira. A més, l’estand 
estava ubicat a l’entrada de la Fira i 
era un dels primers que es trobava.

Per tal d’atraure la visita de turis-
me a la Vall Fosca, tant a l’estiu com 

durant tot l’any, es van sortejar entra-
des pel Museu i tiquets pel telefèric.

La Vall Fosca al Saló del Turisme i Esports de Muntanya a Lleida

El 28 de febrer es va celebrar la 13a edició de l’Open Vall Fosca-
Millet, organitzat pel Club d’Esquí de la Pobla de Segur i l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella. En aquesta edició la cursa es va iniciar al 
pla de tuberia. L’itinerari es va traçar per una zona segura al voltant 
de la Coma d’Espòs i la Pala Pedregosa, tenint en compte l’alt risc 
d’allaus el dia de la cursa.

Aquest any, l’Open va ser la segona prova de la 31a Copa Catalana 
d’esquí de muntanya FEEC-Millet per equips. El recorregut tenia una 
distància de 15 km i un desnivell acumulat de 1.450 metres.

L’equip dels germans andorrans Joan i David Albós, amb 1 h i 38 min, va ser 
el guanyador. En segon lloc van quedar la parella formada per Gerard Garreta, 
guarda del refugi de Colomina, i Gerard Vila, amb un temps d’1 h 42 min; i 38 
s després, Andreu Prost i Joan Reyné, del Club d’Esquí Camprodon.

En la categoria femenina, les vencedores van ser l’esquiadora local, Rosa 
Aitana Guivernau, i Montse Bacardit del Club d’Esquí de La Pobla de Segur 
amb 2 h 36 min. En segona posició amb un temps de 2 hores i 37 minuts, van 
quedar Pilar Caixach i Roser Ostes, del Taga Team; i en tercera posició, 12 
minuts més tard, les andaluses Asunción Yanguas i la Mariona Aubert. 

13a Edició de l’Open Vall Fosca-Millet

Un total de 353 aspirants van realitzar el 8 de juny la 
prova de desnivell de 1500 m d’excursionisme, orga-
nitzada pel Departament d’Ensenyament a través de 
l’Institut d’Educació Secundària La Pobla de Segur, per 
accedir als estudis de tècnic de muntanya i escalada.

La prova, que va començar a les 7 del matí a la Central 
de Capdella, i que va durar fins a primera hora de la 
tarda, va acollir estudiants de tot Espanya, de França 
i d’Andorra.

Els aspirants van fer un llarg recorregut que començava 
al nucli de la Central de Capdella, des d’on van pujar 

a Capdella aprofitant els camins recuperats per l’Ajun-
tament, i des d’allà van anar fins a la cambra d’aigües 
que enllaça amb el carrilet de la Vall Fosca, i van pujar 
fins al Montsent de Pallars.

Proves d’accés als estudis de tècnic 
de muntanya i escalada.

Aquesta edició del butlletí de manera excepcional no inclou l’apartat d’opinió dels grups municipals, ja que en el moment d’edició 
d’aquesta publicació, l’ajuntament estava en procés de constitució.

Els grups municipals opinen....................................................................................................................
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT

 L’Ajuntament va comprar l’any passat 30 passos, pensats per ser 
instal·lats en punts que travessen camins públics del municipi. Aquest 
tipus de passos es tanquen sols després de passar-hi una persona o un 
cotxe, i permeten mantindre el pas del corrent elèctric.

 Avui ja en podem trobar 
en alguns punts de camins 
que són transitats pel 
turisme que vista la Vall 
Fosca. Aquestes portes 
eviten que les persones 
que passen puguin deixar 
passos oberts, i d’aquesta 
manera els animals no 
s’escapen dels espais 
on han d’estar i així 
s’afavoreix la convivència 
entre la ramaderia i el 
turisme. 

Us recordem que els ramaders que estiguin interessats a 
instal·lar alguna d’aquestes portes en un pas que passi per 
un camí, només s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament 
i demanar-la.

Pont del càmping de la Torre de Capdella

Instal·lació de passos per a ús ramader

L’Ajuntament de la Torre 
de Capdella ha obtingut 
l’autorització de la Confederación 
Hidrogràfica del Ebro i l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a la 
recuperació dels prats de ribera 
del municipi. Les polítiques 
proteccionistes de la Generalitat 
de Catalunya dels darrers anys, 

molt restrictives pel que fa a la 
tala d’arbres, han provocat el 
creixement de bosc en prats 
contigus riu. Fa 50 anys la majoria 
d’aquests prats no tenien ni un sol 
arbre i s’aprofitaven íntegrament 
per a ús ramader. 

Actualment, si el propietari d’un 

prat de ribera el vol recuperar i 
tallar els arbres que hi han crescut, 
ho pot fer seguint les indicacions 
que des de l’Ajuntament se li 
donaran, en col·laboració amb 
el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural a través del cos 
d’Agents Rurals.

Recuperació de Prats de Rivera

  Aquest any s’han continuat les tasques de neteja 
de la llera del riu. S’ha fet la neteja del pont del 
càmping de la Torre de Capdella que se suma, a les 
neteges que es van iniciar al 2012: pont de Molinos 
fins al de les Mines a la Torre, barranc de la Solaneta 
d’Espui, barranc de Paüls a Pobellà, barranc del 
Solà, barranc d’Antist, pont de la Plana i un tram del 
barranc d’Envall.

També es repassaran algunes zones que es van 
netejar anteriorment, com la del pont de Molinos, 
per garantir-ne el manteniment.

Aquestes neteges són necessàries per tal d’evitar 
que en moments que el riu creix degut al desgel o a 
fortes pluges, els ponts quedin obstruïts per troncs 
i branques d’arbres, i el riu es pugui desbordar.

Neteja de les lleres dels rius
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Durant l’hivern i la primavera s’han realitzat diversos tipus d’activitats en el marc de l’agenda cultural: caminades, 
activitats infantils, concerts, xerrades, tallers de danses, etc. A continuació us en mostrem una selecció:

Espectacle infantil, carter reial i reis mags

Presentació Projecte Home Caminada i sortida familiar d’observació de la natura i l’entorn

Taller de roses i poesia musicada per Sant Jordi

Aquest curs s’han iniciat al mu-
nicipi classes d’acordió diatònic a 
través de l’Escola Folk del Pirineu, 
que ha traslladat un professor de 
l’escola per fer classes al municipi 
una vegada a la setmana.

Una quinzena d’alumnes d’edats 
molt diverses, des de 5 anys fins 

a adults jubilats han seguit els 
cursos. A aquest grup s’hi sumen 
alguns alumnes més que han co-
mençat a tocar la gralla i el vio-
lí folk també amb professors de 
l’Escola Folk, però a la Pobla de 
Segur.

Des de l’agenda cultural, paral-
lelament s’han organitzat aquesta 
primavera dos tallers de danses 
tradicionals en col·laboració amb 
l’Escola Folk del Pirineu, per tal de 
recuperar i aprendre a ballar les 
danses que antigament es balla-
ven als Pirineus.

Música i danses tradicionals a la Vall Fosca
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El passat dia 9 de maig de 2015, al Palau Sant Jordi 
de Barcelona i dins dels actes de la Fira BioCultura, 
l’Escola La Vall Fosca va rebre un accèssit del III 
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 
impulsat per l’Associació Vida Sana i organitzat pel 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya. 

El guardó, consistent en material pedagògic per 
l’hort de l’escola es va donar a un projecte anomenat 
“Apadrinament de llavors autòctones de la Vall Fosca” 
i té la funció d’oferir, des de l’hort de l’escola, un banc 
de llavors per a tots els habitants de la Vall Fosca que 
així ho desitgin.

Es tracta d’un projecte multiedat i que sorgeix a partir 
d’una tesi doctoral l’any 2011. En un principi té una 

continuïtat de cinc anys però vista la bona acollida que 
ha tingut fins ara, no es descarta continuar-lo. Gràcies 
a això, els 39 alumnes que actualment formen part 
de l’Escola La Vall Fosca (englobada en la ZER Pallars 
Jussà), desenvolupen matèries de medi, sostenibilitat i 
inclús plàstica i matemàtiques.

El premi és molt valuós, sobretot des del punt de 
vista de la singularitat del projecte i tenint en compte 
que el jurat valora molt més allò portat a terme en 
un àmbit més urbà. A més serà un bon incentiu per a 
donar a conèixer les varietats de llavors tradicionals 
cultivades a la Vall Fosca i la feina de recuperació per 
part dels seus habitants.

L’Escola La Vall Fosca rep un accèssit del III Premi Escola, 
Agricultura i Alimentació Ecològica 

Els alumnes de l’Escola La Vall Fosca van visitar abans d’acabar el curs 
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per l’entrada 
d’Espot.

Els alumnes van 
pujar en tot terrenys 
fins a l’estany de Sant 
Maurici i allà van fer 
una excursió per 
visitar la cascada de Ratera.

També van fer un joc de percepció, que consistia en 
organitzar-se en parelles, un d’ells s’embenava els ulls 
i l’altre el guiava fins a un arbre. El qui portava els ulls 
tapats havia de tocar l’escorça, les branques, el terra i 
després havia d’endevinar quin arbre havia tocat.

Passejant i fent baixada, van arribar a l’ermita de Sant 
Maurici, on van fer la parada per dinar.

L’Escola La Vall Fosca, d’excursió al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici
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SERVEIS DE LA VALL FOSCA 

HOTELS / RESTAURANTS / BARS                     ALBERGS I REFUGIS
Hotel Arturo / Rest. - La Pobleta       973 661721 Alberg La Torre – La Torre de Capdella 684 133970
Braseria l’Era del Marxant - La Pobleta 973 661735 Refugi Tacita - La Central de Capdella 973 663121
Aparthotel l’Estança de l’Era  
del Marxant - La Pobleta 973 661735

Refugi Colomina - Estany de Colomina 973 252000

Apartaments Casa Gallart - La Plana 649 380014 COMERÇOS I ALTRES
Hotel Vall Fosca/Rest. - Molinos 973 663024 Forn de pa Felip - La Pobleta de Bellveí     973 661706
Bar Les Mines - La Torre de Capdella 689 289526 Galeria d’Art i Antig. Gigó - La Pobleta              606 345709
Hotel Montseny / Restaurant - Espui    973 663060 Casa Antema - La Pobleta de Bellveí 973 661844
Bar Ubla - Espui 973 663082 Casa Antema - La Plana de Mont-ros 973 663055
Bar-Rest. Vall Fosca 1750 - Sallente 973 252231 Franc Alou Eng. Ambiental - Envall 617 634090 

TURISME RURAL Brunec. Vedella Ecològica - Pobellà 973 663022 
Casa Teixidó-La Plana de Mont-ros 973 663119 Casa Fonso - La Torre de Capdella 973 663038
Casa Teresina-La Plana de Mont-ros 973 663114 Sabateria Villaverde - La Torre de Capdella 973 663171
Casa Macianet-Beranui 973 252414 EMPRESES D’ACTIVITATS
Casa Raons-La Torre de Capdella 973 663171 Excursions Vall Fosca - La Pobleta 622 260349 
Casa Ramon - Mont-ros 973 663004 Guies Vall Fosca - La Pobleta 626 532511
Borda de Turell - Pobellà 973 663027 TRANSPORTS
Casa Agulló - Pobellà 973 663015 Taxi - 4x4 R. Afonso - La Plana 609 804976
Casa Sarrado - Obeix 973 663185 Taxi - 4x4 C. Moyes - Capdella   649 442181
Casa Sastre - Espui 973 663082

CÀMPINGS
Càmping Vall Fosca - La Torre 973 663002        

Info Vall Fosca 
www.vallfosca.net  / www.torredecapdella.org 

SERVEIS DE LA VALL FOSCA


