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Els Reis d'Orient
tornen a passar
per Nalec

Obres en la xarxa
d'abastament d'aigua a la Vall
Èxit absolut en la venda
d'óli
Un Sant Concordi, especial
Foto: Redacció

Neix el suplement
cultural 'La Peixera'

Per segon any consecutiu, Ses Majestats els Reis d'Orient
han tornat a passar per Nalec fent les delícies dels infants,
pares, mares i padrins que els van anar a veure al
poliesportiu.

Nalec notícies

En aquesta ocasió, la visita va perillar pels problemes que
han tingut els Reis per a desplaçar-se pels pobles i mantenir
les normes de seguretat i distància amb tots els nens i nenes
que volien veure'ls, però finalment, tot s'ha pogut arreglar
amb una visita sense cavalcada i de forma estàtica.

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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El que sí és ben segur, és que si fins i tot en un any de
pandèmia com aquest han volgut tornar, mai més tornaran a
deixar de fer-ho i cada nit del 5 de gener, els tornarem a tenir
aquí, disposats a repartir regals i il·lusió a tothom.
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Un clorador nou
pel dipòsit d'aigua
L'Ajuntament de Nalec, ha observat un
deteriorament en el clorador d'aigua
del dipòsit municipal (el que està situat
al camí de Sant Roc) i per aquest motiu,
vol demanar una subvenció a l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA) per a
canviar-lo.
Foto: Redacció

L'aigua que abasteix els pobles de la
Vall del Corb arriba sense clorar i degut
al deteriorament i el pas del temps, el
clorador que hi ha actualment ja
comença a no fer bé la seva feina.

Rebutgen avançar el
finançament per
rehabilitar 'Cal Miró'
Després de molts mesos de gestions,
finalment, aquest passat desembre, el
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
de la Generalitat (PUOSC), ha rebutjat
l'avançament al 2021 del pressupost de
250.000€ ja atorgat, per a la rehabilitació
de l’edifici històric de ‘Cal Miró’.
Donada la situació de perill en què es
troba l'edifici, l'Ajuntament de Nalec
havia demanat l'avançament al 2021
d'una part dels diners atorgats per al
2024 i així poder començar les tasques
d'afiançament del immoble.
Amb aquesta negativa, el consistori està
treballant en altres opcions per tal de
començar a actuar-hi dins del primer
trimestre del 2021.

02

El cost total del canvi del clorador és
d'aproximadament 10.000€ i, a hores d'ara,
l'Ajuntament no sap encara si els podran
donar la subvenció i si aquesta seria per al
total del cost o només per una part.

Millores en la xarxa
d’abastament d’aigua
de la Vall del Corb
Durant el primer trimestre de 2021, el
Consell Comarcal de l'Urgell ha d'iniciar les
obres de millora de la xarxa d'abastament
d'aigua a la Vall del Corb que compten
amb un pressupost de 347.689€, finançats
en gran part per l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA).
Aquestes obres que es desenvoluparan als
municipis del curs alt del Corb, han de
pal·liar els problemes que des de fa temps
afecten diverses poblacions com, per
exemple, els ocasionats per les intenses
pluges d'anys anteriors. Aquestes pluges
van provocar que l'aigua de les basses
d'emmagatzematge s'enterbolís.
Les obres estan ara en fase d'exposició
pública i han d'acabar abans de l'estiu.
Més info, aquí.
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Nalec lluitarà
contra la violència
de gènere
El Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya ha
atorgat una subvenció a l'Ajuntament de
Nalec per un valor de 1.000€ per a activitats
de prevenció, suport i lluita contra la violència
masclista en l’àmbit familiar amb càrrec al
fons del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere.

La Comissió de Festes de Nalec decidirà
quina activitat es realitzarà durant el primer
semestre del 2021 amb aquests fons

ÀLBUM

de fotos

Us és familiar aquest lloc?
Segur que sí... tot i que hi
falta una mica d'asfalt, una
rotonda i un dipòsit metàl·lic.
Es tracta d'una fotografia feta
al 1.889 per en Lluís M. Vidal
(MDC-AFCEC) de l'actual C-14
en el tram entre 'La Portella' i
l'encreuament amb la L-241
cap a Guimerà. Podem
observar el pont sobre el riu
Corb i Ciutadilla al fons.
Per cert... per a qui tingui
bona vista, la vila encara era
emmurallada i als peus del
carrer que baixa del poble
s'hi observa una església i un
convent. Sabeu quin és?

Si tens fotografies antigues de Nalec i
vols compartir-les, envia-nos-les a
nalecnoticies@hotmail.com
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Èxit de venda d'oli
La Cooperativa de Nalec podrà penjar
aquest any el cartell de 'tancat' a principis
d'any, ja que l'oli verge extra que elabora
ha venut gairebé tota la seva producció.
Les darreres olives van entrar a la premsa
el 23 de desembre i, a uns dies després
d'aquesta publicació, es calcula donar
definitivament per venuda tota la collita.
Fonts de la Cooperativa ens han comentat
que hi ha hagut algun moment en què
s'han arribat a concentrar més d'una
vintena de vehicles a la seva porta per a
comprar-ne.

Foto: Redacció

14F: Eleccions
autonòmiques
Un Sant Concordi
especial
Com cada any, arriba la data del 10 de
gener i a Nalec ens disposem a celebrar la
Festa de Sant Concordi.
Enguany, però, les mesures higièniques i
de seguretat faran que la tradicional
benedicció de la 'Coca de Sant Concordi' i
l'habitual projecció d'una pel·lícula al cafè
no es celebrin.
Mossèn Lluís Nogueró, rector de la
parròquia de Sant Jaume de Nalec, ha
confirmat a Nalec notícies que es farà la
missa a l'interior del temple.
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El proper 14 de febrer es celebraran a tot
Catalunya les eleccions autonòmiques.
Seguint les normes de seguretat i de
salut requerides, a Nalec es faran al lloc
habitual (La Llar de Jubilats 'El Cafè'),
però amb unes mesures especials per tal
de garantir que no hi haurà contagis de
Covid19.
S'hauran de seguir els torns d'horaris
anunciats per la Generalitat, només hi
podrà haver un votant dins del recinte, la
cua es farà al carrer amb marques senyalitzades per a respectar la distància de
seguretat i el local romandrà ventilat
totes les hores que la mesa electoral
estigui oberta.
A l'hora de tancament d'aquesta edició
encara no es té notícia per part de la
Generalitat, de si caldrà que les persones
que seran a les meses hagin d'haver
passat un test d'antigens o haver-se
vacunat.
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Allotjaments, Molins
i Cellers de l'Urgell
L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de
l’Urgell acaba de publicar un nou catàleg
de Cellers, Molins i Allotjaments a la nostra
comarca.
Amb ella, s'ha volgut donar una visió completa i
detallada de l'oferta actual, amb l'objectiu de
promocionar totes les experiències vinculades
amb l’elaboració de l'oli i del vi, fomentar el
turisme i les pernoctacions a la comarca, i promocionar els productors locals.
Podeu consultar-la en línea en aquest enllaç.

Neix el suplement
cultural 'La Peixera'

Amb aquesta tercera entrega del 'Nalec
notícies' trobareu adjunt el primer
exemplar de la revista 'La Peixera'. Amb
ella, pretenem ampliar l'oferta informativa
del butlletí i fer-vos arribar articles sobre
temes vinculats a la Vall del Corb i l'Urgell.
En el primer número, parlem dels ocells
que podem trobar als pobles de la Vall, de
la visita d'un historiador per aquestes
terres a finals del segle XIX i d'un
interessant Mossèn que va regir la
parròquia de Nalec al segle XV.
Animeu-vos a escriure els vostres articles!

Ja segueixes Nalec
notícies a les
xarxes socials?
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Des del passat mes de novembre el nostre
butlletí compta amb dues xarxes socials gestionades per na Laia Farré. Seguiu-nos a Twitter
@NNoticies i a Instagram @nnoticies i esteu al
corrent de totes les notícies que passen a Nalec!
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fotos: Ajuntament de Nalec

Un any més, el mes de desembre ve
acompanyant Nalec del tradicional guarniment amb il·luminació nadalenca. Ja
son més de 30 anys els que portem
gaudint-la... i aquest any, amb pandèmia o
sense, no ha fallat.
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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

Estació d'Autobusos de
Tàrrega
902 422 242

Els Sentits de Vallbona (Observació
de FAUNA local)
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