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En aquesta edició...
Rehabilitació de la
'Creueta'

nº 2

Una segona vida
per a 'Cal Miró'

Nalec signa per la suficiència
financera dels ens locals
Comença la collita
d'olives
Mor el nostre veí,
en Joan Balasch
Foto: Redacció

Al gener, suplement
cultural 'La Peixera'

Després de molts mesos de feina de despatxos i un referèndum
entre els habitants de Nalec (que va aprovar-ne la rehabilitació i no
enderroc), tot apunta que les obres d’enfortiment i sanejament de
l’edifici, començaran aviat.

Nalec notícies

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat
(PUOSC), ha aprovat finalment un pressupost de 250.000€ per a
la rehabilitació de l’edifici històric de ‘Cal Miró’ (segle XVII).

Redacció: Albert Barba i Costa
Xarxes socials: Laia Farré i Corbella
Correu-e: nalecnoticies@hotmail.com
@NNoticies
@nnoticies

Si voleu proposar-nos temes, articles per a
publicar o teniu qualsevol dubte o aportació,
escriviu-nos!
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L’aprovació econòmica, que passava obligatòriament per a
destinar una part de l’edifici a serveis, no es farà efectiva fins 2.024
i davant el perill d’esfondrament i el mal estat del immoble, el
consistori de Nalec ha demanat un avançament d’aquest
pressupost al 2021. S’espera tenir-ne una resposta a mitjans o
finals de novembre.
(segueix a la pàgina 02)
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Foto: Redacció

Cal sumar-hi també, un altre projecte que s’ha
sol•licitat i que ja està aprovat. Es tracta del Pla
de Dinamització Local de la Diputació de
Lleida, que aportarà 29.461€ i que, en cas que
el del PUOSC no arribés fins el 2.024, ha de
permetre iniciar les obres d’enderroc de les
cobertes i forjat de Cal Miró i evitar que es
malmeti encara més.
El projecte total és de 340.000€ i, per tant,
caldrà cercar algun altre tipus de finançament
que el complementi.
Segons l’alcaldessa, Agnès Corbella, ‘és tracta
d’un projecte a llarg termini i de gran
envergadura per al poble’ i, tant ella com els
tècnics que han elaborat l’informe, es posen
d’acord en la urgència d’iniciar les obres de la
primera fase, ja que l’estat de l’edifici cada dia
és pitjor.

Cal Miró, declarat 'bé
cultural d'interès local'
En el Ple del passat dijous dia 29, el Consell
Comarcal de l'Urgell, va declarar l'edifici de 'Cal
Miró', com a 'Bé Cultural i d'Interès Local' (BCIL)
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Aquesta primera fase consistirà en l’enderroc
de la coberta (teulada) i els forjats. En una
segona fase, es procediria a l’adequació dels
baixos per tal d’instal•lar-hi una agro-botiga
que ajudi a millorar l’actual local situat a
l’Ajuntament i així poder alliberar-ne aquest
espai per a d'altres usos.
També es preveu, en aquesta segona fase, la
futura obertura d’un carrer (no transitable
per a vehicles) i d’altres millores urbanístiques encara no confirmades, així com la
remodelació de les plantes superiors de Cal
Miró per tal d’habilitar-les com a vivenda.
Corbella va destacar també que ‘cal
solucionar els problemes de despoblament
de Nalec i aquestes noves vivendes, que
oferirem a un preu assequible, ens permetran atreure a noves famílies que vulguin
venir a viure al municipi’

La Consellera Comarcal Ivonne Pont ha
explicat que 'es tracta d’un edifici que data
del segle XVII amb molt valor patrimonial i
arquitectònic'. L’objectiu de la declaració
com a BCIL és, segons Pont, contribuir a la
seva preservació i consolidació com a
patrimoni visitable de Nalec.
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Tanquen l'escola de St
Martí per la Covid-19

ÀLBUM
de fotos

Avui recuperem una imatge força
oblidada. Es tracta del paper moneda que va emetre l'Ajuntament de
Nalec l'any 1937 amb permís de la
Generalitat de Catalunya, juntament
amb altres 720 municipis catalans i
que va estar operatiu fins al final de
la guerra.

Foto: Google Earth

L'escola 'El Tallat' de Sant Martí de Maldà s'ha vist
obligada a tancar des del passat dia 29 d'octubre,
arran de donar com a positius de Covid-19 dos dels
seus mestres. Juntament amb la de Maldà, són les
dues primeres escoles al país que han tancat les
seves portes.
En el cas d'El Tallat, la mesura afecta a alguns nens i
nenes de Nalec que hi cursaven estudis, així com a
la resta de la vuitantena d'alumnes de pobles de la
vall del Corb i ZER que hi acudien diàriament.
De manera preventiva, s'han clausurat també les
aules de la Llar d'infants 'El Petit Confit' ja que en
gran mesura, son germans/es dels més grans i
l'equip docent també hi té relació.

Arriba la cita d'ITV
per a maquinària
agrícola

Si tens fotografies antigues de Nalec i
vols compartir-les, envia-nos-les a
nalecnoticies@hotmail.com

El proper dia 15 de desembre, entre les 11 i
les 14h, es podrà passar la revisió de la
Inspecció Tècnica de Vehicles (en aquest
cas de maquinària agrícola) amb la unitat
mòbil que desplaça Applus Iteuve a Nalec.
Cal cita prèvia passant, o bé, per les oficines
de l'Ajuntament o trucant al 973-303129
(abans de l'11 de desembre).
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Denegada la subvenció
per restaurar la ‘Creueta’
Tal com informava Nalec notícies en el número anterior,
l’Ajuntament de Nalec, arran de l’afectació causada per
un llamp a la creu de terme del poble, va demanar a la
Generalitat de Catalunya una subvenció de 5.000€ per a
la seva restauració. Finalment, aquesta ha estat
denegada i, a hores d’ara, l’Ajuntament treballa en altres
opcions. S’ha fet una petició als fons Estatals previstos
per a problemes causats pel temporal ‘Glòria’ i, a l’hora
de tancament d’aquesta edició, encara no es té resposta.
En cas de no poder accedir a aquests fons, l’Ajuntament
es planteja poder recórrer a ajuts de la Diputació. En tot
cas, des del consistori, ens confirmen la seva ferma
intenció de reparar-la i deixar-la en el seu estat original
el més aviat possible.
Foto: Regidoria d'Urbanisme. Ajuntament de Nalec

Nou desfibril·lador
a les piscines
Amb una subvenció de la Diputació de
Lleida, el passat 23 d'octubre es va
instal.lar un segon desfibril·lador a Nalec
per part de l’empresa NEOSALUS. Dins
del pressupost s’hi inclou l’aparell, el
cost de la instal·lació i el manteniment
del primer any.
En aquest cas, l’Ajuntament ha decidit
col·locar-lo a la zona de les piscines i
poliesportiu, atesa la gran afluència de
gent en aquell espai durant els mesos
d’estiu. Com en el cas del que ja està
instal·lat a la façana de l’ajunta-ment, es
farà una formació del seu funcionament a deu persones voluntàries
de Nalec.
Foto: Ajuntament de Nalec
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Obres de reparació
al paviment de Nalec
Aquest mes d’octubre passat, l’Ajuntament de Nalec ha
procedit a la reparació dels desperfectes que s’havien anat
acumulant en el sòl dels carrers Calvari i de Vallbona. Les
reparacions han estat de petit format i concentrades només
en les zones afectades, cobrint sots i esquerdes en el ciment.
En un pla futur, i encara sense data, el consistori té la intenció
de renovar totalment el paviment del raval que considera ja
molt desgastat i de millorar-ne l’aspecte general i fer-lo
menys auster.

Mor el nostre veí
Joan Balasch
El passat 22 de setembre va
morir a l’edat de 72 anys el
nostre veí Joan Balasch a causa
d’una llarga malaltia. El cos va
rebre sepultura al cementiri de
Nalec.
Aquest butlletí vol donar el seu
més sentit condol a la seva
vídua i filles, així com a tots els
familiars. EPD.

Des de la publicació del n1
de ‘Nalec notícies’, molts i
moltes heu sigut els que
ens heu parlat de les
fotografies antigues que
vam publicar (de la creu de
terme i de l’arcada de la
‘bassota’). Ens agradaria
molt tornar a convidar-vos
a que remeneu els vostres
àlbums de fotos i ens
pugueu enviar les imatges
antigues de Nalec que
tingueu i que us agradi
compartir.
Foto: Redacció

Animeu-vos!

Rebuig a la sentencia
d’inhabilitació del
President Quim Torra
En el passat ple de l’Ajuntament de Nalec del
dia 29 d’octubre, va decidir-se per majoria
l’aprovació d’una moció de rebuig a la
inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya, el M.H. Sr. Quim Torra per part del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
ratificada pel Tribunal Suprem espanyol.
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Nalec s’adhereix al manifest sobre la
suficiència financera dels ens locals

En el mateix ple del passat dia 29 d’octubre,
l’Ajuntament de Nalec ha volgut adherir-se a
la moció per la suficiència financera dels ens
locals que van presentar conjuntament
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) el
passat mes d’agost.

Amb aquesta moció, l’Ajuntament ha volgut
expressar el seu rebuig a la mesura que
pretenia que els ajuntaments no poguessin
disposar dels seus romanents i estalvis per a
destinar-los a la reactivació socioeconòmica
que determinessin.
Més informació, aquí.

Recollida de taps a
benefici de l’escola Alba
L’escola Alba d’educació especial de Tàrrega, ha posat
en marxa el projecte ‘Tapeja’ consistent en la recol·lecció
de taps de plàstic d’envasos reciclables per tal de poder
endegar projectes a la seva escola i millorar el material
escolar i informàtic, subvencionar nous projectes
educatius i activitats terapèutiques. Amb aquest motiu,
els nois i noies de l’escola d’entre 16 i 21 anys han iniciat
el repartiment i gestió d’una sèrie de contenidors per a
recollir aquests taps. A Nalec, està ja col·locat a les
instal·lacions de l’Ajuntament.
Us convidem a tots i totes a fer aplec d’aquests taps i
dipositar-los en aquest contenidor. Amb aquest simple
gest, ajudarem força a l’Escola Alba i als nois i noies que
hi estudien.
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Acabades les obres
del nou carrer de
Nalec

La cavalcada de Reis
de 2021

Tal com està previst, aquest
mes de
novembre acabaran del tot les obres
d’adequació i obertura del nou carrer que
uneix el carrer del Forn amb la plaça de
l’església.
El carrer, que no és transitable per a
vehicles, compta amb uns trams d’escales
de ferro i pedra que salven el desnivell
existent i amb una zona enjardinada. En
els propers dies, s'acabarà d'enllestir la
col.locació d'una barana i de bastir la zona
de jardí.

A un any de la recuperació de la cavalcada de
Reis a Nalec (que havia deixat de fer-se els
darrers 66 anys), la de 2.021 plantejava força
dubtes pel que fa a la seguretat sanitària dels
assistents.
Tot i així, la comissió organitzadora i el
‘Ponent Actiu’ (el programa del Patronat de
consistori, han decidit tirar-la endavant
Promociò
Econòmica
la davant
Diputació
sempre
que finalment
no de
estem
unade
Lleida)encara
ha ofert
unes
subvencions
per tal de
situació
més
complicada,
i comptant
amb
totesles
lespeixeres
mesuresdelderiuseguretat
millorar
Corb. En que
el cas
siguin
necessàries.
de Nalec,
seràn 3.500€ que es destinaràn a

fer una intervenció de consolidació i reforç

Així doncs, si tot va com volem, ses Majestats
trams
de càrreus
superiors
elsdels
Reisdos
Mags
tornaran
la nit del
5 al 6 de
de la
peixera,
ja que
es troben
en molt
estat
gener
a visitar
Nalec.
L’Alcaldessa
elsmal
rebrà
i i
elsperillava
entregarà
claus
de les cases del poble.
la les
seva
estabilitat.
El que si és segur, és que no es farà l’entrega
Segons comenta l'Albert Gaset, regidor
de regals al cafè del poble i tampoc es
d'urbanisme de l'Ajuntament de Nalec,
llençaran caramels des de la carrossa. La
també de
s'estudia
la possibilitat
de ferdeun
Comissió
festes estudia
la possibilitat
ferbuidatge
petits manual
paquetsdede
llaminadures
la meitat
esquerraque
de la
s’entregarien
individualment
infant. molts
zona d'aigua,
ja que a cada
acumula

sediments i es creu que s'hi podria aplegar
molta més aigua.
Fotos: Redacció
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Segueixen llençant
deixalles fora dels
llocs adients
Des de fa mesos es segueixen reproduint
imatges com la de la fotografia. Muntanyes
de deixalles abocades fora de lloc i en el
moment en que no hi ha el contenidor de
reciclatge de voluminosos.
Tot i que és difícil treure'ns de sobre les
andròmines, mobles vells i trastos que ens
destorben, recordem que hi ha habilitats
per aquesta retirada, tant la deixalleria de
Tàrrega com els contenidors que sovint (i
de manera fàcil de consultar) es col·loquen
a l’era de la bàscula.
foto: Ajuntament de Nalec

Al gener, suplement
cultural 'La Peixera'

Amb el proper ‘Nalec notícies’ del mes
de gener, trobareu adjunt el suplement
cultural 'La Peixera' que de manera
trimestral acompanyarà aquest butlletí.
En ell volem incloure tot d’articles
vinculats al territori de Nalec, Vall del
Corb i Comarca. Us convidem a
proposar-nos temes i a escriure’ls
vosaltres mateixos/es!
Sabeu qui era Mossèn Matheu?
Coneixeu tots els ocells que viuen amb
nosaltres i on veure’ls? Qui era el padrí
del meu padrí i quan va néixer? Aquests
i molts altres temes... a “La Peixera”.

... I ara també,
Nalec notícies a
les xarxes socials
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A partir d'aquest mes de novembre el nostre butlletí
es complementa amb dues xarxes socials gestionades per na Laia Farré. Seguiu-nos també a Twitter
@NNoticies i a Instagram @nnoticies i esteu al corrent de totes les notícies que passen a Nalec!
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Reportatge

Temps
d'olives

S'

acosta el final d'any i amb ell, la
collita d'olives arbequines. Enguany, tot i
que a primer cop d'ull els arbres semblen
voler tocar terra forçats pel pes dels seus
fruits, no s'espera una collita excepcional
pel que fa a la quantitat d'oli.
Segons comenta a aquest butlletí l'Antoni
Figuerola, President de la Coopèrativa de
Nalec, tot i que a la primavera va ploure
molt i va fer que les olives es fessin molt
grosses, aquestes darreres dates de tardor,
més fredes i poc plujoses, han fet que
maduressin molt ràpidament i passessin
del verd estival, al negre madur en pocs
dies, saltant-se l'etapa de color groc. Això
farà que, tot i que hi hagi molta fruita,
potser doni menys oli del previst
inicialment.
Com sempre, la Cooperativa avisarà als
pagesos i pageses de quan es comença la
collita que, enguany, es preveu els primers
dies de novembre i, per tant, a posar ja en
marxa el premsat aquella mateixa
setmana.

Segons Figuerola, calculen que cap a la
segona o tercera setmana de novembre ja
estarà oberta la venda d'oli.
També crida l'atenció, el cada cop major
nombre de persones que venen de fora del
país (Marroc, França...) a comprar oli de
Nalec venint expressament a buscar-lo
aquí i, sovint, amb força volum de compra.

Pel que fa al preu, s'ha decidit deixar-lo al
mateix de l'any passat.
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Les dades
Antoni Figuerola

La Cooperativa del camp es fundà
l'any 1929 i s'encarrega de l'elaboració i
la venda de l'oli d'oliva verge extra. Va
crear-se en una època en què els
moviments obrers i el sindicalisme feia
veure les coses de manera diferent i,
en aquells moments, un grup de
pagesos, van decidir crear-la.
Com es feia abans de 1929?
Fins aquell moment, els pagesos
collien les seves olives i, un cop
acabada la jornada, havien d'anar a
algun dels molins existents a Nalec,
vendre-les i fer-les xafar. En aquella
època, al poble trobaríem encara els
molins de l'Arrufat, el de Ca l'Escarrer
o el de Cal Molí a la bassota.
Aquests pagesos, van veure que
ajuntant-se i creant la Cooperativa,
podrien marcar ells els preus i decidir
sobre tot el procés.... fins avui.
Per tant, ha estat una millora per als
pagesos i pageses de Nalec...
I tant! Pensa que si no fos per ella, ara
hauríem d'anar a Sant Martí a
vendre-les, fer cua i xafar-les... i que
ens paguessin el preu que ells decidissin.

"

"Si no fos per la
Cooperativa, ara
hauríem d'anar a Sant
Martí a vendre-les, fer
cua i xafar-les... i que
ens paguessin el preu
que ells decidissin"
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La pedra que veiem ara xafant al
molí... es també de 1929?
Jo crec que no... diria que es va agafar
d'algun dels altres molins més antics i
es va re-aprofitar, però no ho sé del
cert.
En tot cas, a només nou anys del seu
centenari el que sí és segur, és que l'oli
de Nalec és únic i especial, i amb el
sistema tradicional de premsat i
decantació no en trobarem gaires
iguals.
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NALEC
INFO
e-NALEC
Troba aquí, la conectivitat que busques

Nalec notícies @NNoticies
Consell Comarcal de l'Urgell @cc_urgell
Ass. Vall del Corb @ass_valldelcorb
Vins del Riu Corb @VinsdelRiuCorb

Telèfons d'interès
Ajuntament de Nalec
973-303129

@nnoticies
@lavalldelcorb
@ajuntamentdenalec
@cooperativadenalec
@piscinesnalec

Botiga de Nalec
630759012 (Ma. Àngels)
CAP Tarrega
973-310852
C. Comarcal de l'Urgell
973- 500883

Pàgina oficial de l' Ajuntament de
Nalec

Els Sentits de Vallbona (Observació
de FAUNA local)

Estació d'Autobusos de
Tàrrega
902 422 242

Reciclatge de voluminosos
Del 12 al 18 de desembre
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