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SALUTACIÓ
 

Benvolguts/benvolgudes,
 
Seguint amb el nostre objectiu de transparència,
comunicació i participació veïnal, us fem a mans el
primer Butlletí de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
 
La nostra idea és que aquest Butlletí sigui trimestral i
que en ell hi pugueu trobar tot el que des de
l’Ajuntament hem anat realitzant.
 
Esperem que sigui del vostre interès i us encoratgem a
fer-lo vostre, que feu les aportacions i comentaris que
considereu per tal de millorar-lo. En definitiva, que
sigui una eina, no sol de comunicació, sinó també de
participació ciutadana.
 
Salutacions cordials.
 
Sònia Bruguera Diego
Alcaldessa
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GOVERN OBERT
 
- Creació d'una una nova web de l'Ajuntament amb més informació i on poder fer més
participació ciutadana . www.ajuntamentvalldeboi.cat
- Reunions amb associacions de veïns i veïnes . A Durro per parlar de la cessió de Ca de
Solé i també per mirar de trobar una ubicació per al panell de zona starlight.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA
 
- Jornada tècnica de la xarxa Pobles amb
Encant d’Europa (Charming Villages of Europe).
La Diputació de Lleida i l’Ajuntament de La Vall de
Boí col·laboren en aquest projecte, que té per
objectiu fomentar el turisme sostenible en zones
rurals, donant suport a la creació d’experiències i
paquets turístics que tinguin en compte
l’autenticitat i el patrimoni cultural i natural del
municipi per tal de comercialitzar-los en mercats
turístics internacionals. Des del febrer del 2019
Taüll ja forma part dels 15 Pobles amb Encant de
Catalunya.
 
 
 
 

- Assistència a FITUR de la mà del
Patronat de Turisme de la Vall de
Boí per a donar a conèixer tota la
nostra oferta natural i cultural. 
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- Seguint amb la promoció de la nostra Vall, també
s'ha assistit a la fira Navartur de Pamplona. És una
de les fires de referència.  Turisme rural i natura,
experiències aventureres, rutes culturals i
històriques, gastronomia i vins, tot un món obert al
visitant.
- Festa de la neu a Tarragona.

 
- L'església de Sant Feliu de Barruera, l'ermita
de Sant Quirc de Durro, Sant Climent de Taüll i
les pistes d'esquí de Boí Taüll van ser escenari
excepcional per a la gravació del videoclip
del nou single “Columnes al cel” del grup
d’Arenys de Munt Lád Cúig. La seva publicació
s'ha fet el mes de març.
 

SOSTENIBILITAT
 
- Durant el mes de gener s'han col·locat
cartells de reciclatge a totes les
papereres dels pobles per tal de
conscienciar la gent de què és cosa de
tots posar els residus al lloc adequat. Així
mateix, s'han instal·lat en els locals
municipals contenidors d'escombraries
selectives.
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- A Barruera s'ha posat en funcionament el punt de
càrrega d'ENDESA per a vehicles elèctrics. Està
previst que en els propers mesos se n'instal·lin més en
altres localitats de la Vall.

MOBILITAT I TERRITORI
 
- Presentació d'al·legacions al Pla Director Urbanístic dels Sòls No Sostenibles de
l'Alt Pirineu. Després del període d'informació pública, l'ajuntament ha presentat
al·legacions al PDU, considerant propostes d'interès general i de benefici comú, com el
manteniment dels vials  projectats  d'accessos als nuclis, claus en la funcionalitat i en
casos d'emergències, o bé la proposta de reservar una part del sòl urbanitzable de
Barruera per a l'ús de les petites indústries i tallers del nostre municipi.
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS
 
- Repintar bancs de Boí i Barruera.
- Sanejament i millora del jardí del local social d'Erill.
- Substitució d'un hidrant malmès al carrer de la Font de Taüll.
- Adquisició d'uns nous equipaments de protecció individuals i col.lectius homologats
per dur a terme treballs en alçada. L'equipament permet ser utilitzat pel personal de la
Brigada Municipal d'Obres i Serveis sense una formació específica i en treballs que
requereixin de poca alçada. D'aquesta manera s'han pogut arranjar les lloses de la
teulada de l'Església de Sant Climent.
- Substitució del protector de la porta d'entrada de la guarderia.
- Rigidització de la campana de Sant Joan de Boí.
- Canvi de la fotocèl.lula de la porta del Patronat de turisme.
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CARRERS, PLACES I PARCS
 
- Barruera: Arreglar passarel·les del camí de l'aigua i salencar
- Boí: Substitució de la barana del jardí de sobre del pàrquing cobert. Arreglar les
escales de l'Església de Sant Joan. Senyalització vertical al Fornet.
- Coll:  Arranjament de la captació d'aigua.
- Durro: Adequació zona de repòs. Arranjament barana de Sant Quirc. Netejar reixes
d'evacuació. Reparació pilastres de fusta de la vora dels gronxadors.       
- Erill: Reparar gronxadors. Arreglar piquet metàl·lic.
- Pla de l'Ermita: Substitució d'una farola per una de nova. Arranjament escales del
carrer de dalt. Arreglar reixes d'evacuació.                 
- Taüll: Millores de seguretat al parc infantil: instal·lació d'una barana de protecció
entre el parc infantil i el pàrquing. Senyalització vertical a la plaça de Santa Maria.
Arreglar palanca de fusta.          
- Barruera i  Pla de l'Ermita: Repintar zones de prohibit aparcar.
- A tots els pobles posar senyalitzacions de control de mascotes.      
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ESPORTS
 
- S’ha celebrat a l’estació d’esquí de Boí Taüll i
als seus voltants, amb prop de 200 participants
vinguts d’arreu de l’Estat, la darrera prova
Individual de la Copa d’Espanya d’Esquí de
Muntanya, l’Open Vall de Boí.
 
 
 
 
 

CULTURA
 
- Des del  Centre del Romànic s'ha acompanyat
l'equip de producció de la Xarxa de Comunicació
Local, entitat que col·labora amb les televisions locals
de Catalunya, que està preparant una sèrie
documental dedicada als Patrimonis que
conformen la realitat social i cultural del país.
Patrimonis monumentals però també humans, naturals
i culturals que defineixen l'essència dels territoris i
gents del país.
S'estrenarà el proper setembre i tindrà 13 capítols,
dels quals un dedicat al Conjunt Romànic de la Vall
de Boí.
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- Estem amb els joves esportistes de la Vall.
Continuem la col·laboració amb veïns i veïnes d’aquest
municipi que han destacat en alguna modalitat i és per
això que es signa un conveni per  a esponsoritzar a dos
joves promeses del municipi, Rut Fornos Nebot i Arnau
Balcells Puyol, en l'alpinisme i escalada i  esquí de
muntanya i trail running respectivament.

- També a la mateixa estació, s'ha celebrat el 13è trofeu GER Lliga Interclubs amb més
de 200 participants de diferents clubs d’esquí esportius de Catalunya. Les proves
formen part del circuit Interclubs de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

- A l’estació de Boí Taüll, s'ha celebrat el
Dorado Freeride, es tracta d’una pràctica
d’esquí i de snowboard adreçat a nens i nenes
d'entre 11 a 16 anys interessats en aprendre,
millorar i competir de forma lúdica amb el
Frreride. La principal missió del Dorado
Freeride és l'ensenyament i la conscienciació
dels diferents riscos que es poden trobar.
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 RAMADERIA I MEDI AMBIENT
 
- Crema controlada a la muntanya  de Barruera.
 
 
 

SERVEIS SOCIALS I SALUT
 
- Amb l'ajuda de Lleida pels Refugiats
s'ha carregat l'antiga roba d'abric de
l'escola d'esquí de la Vall de Boí que
ha anar destinada als camps de
refugiats de Katsikas i a Càritas.
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- Seguint amb el Pla de municipi cardioprotegit, i per tal
de renovar l’acreditació a les persones formades fa tres
anys, s'ha fet un curs de Suport Vital Bàsic + DEA, per
als diferents col·lectius de la vall, entre els que hi ha el
professorat i personal de menjador de l’escola i llar
d’infants, el personal del Centre del romànic i d’atenció
a les diferents esglésies, treballadors del Patronat de
turisme, de l'associació de taxistes i també els
veïns/veïnes de la vall que hi han estat interessats/ades.
Hi ha instal·lats 6 DEA a diferents punts del municipi.
- Aprovació d'un protocol per a l'ús que se s'ha de fer
del locals socials.
- Es posa en marxa un servei de taxi a demanda per a
la gent gran per tal de poder baixar al mercat, anar al
metge, etc.
 

- Iniciat un nou servei de podologia als consultoris de
Durro, Boí, Erill i Taüll. L’Ajuntament de La Vall de Boí amb
l’autorització de l’ICS ha cedit l’ús d’aquestes instal·lacions
i no es descarta donar continuïtat a aquest tipus de
col·laboracions a diferents especialitats, sempre que els
habitants de la vall ho considerin necessari.
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-Constituïda una Comissió Permanent que funcionarà com a Gabinet de Crisi per a
coordinar totes les accions que s’hagin d’adoptar a través dels comunicats oficials que
afectin a la població i fer front a la crisi del Coronavirus.
- Com a mesura preventiva per combatre la possible presència del Covid19, s'han fet
tasques de desinfecció d’equipaments públics de la Vall, com ara consultoris, el
Patronat de Turisme i el mateix edifici de l’Ajuntament, també elements i mobiliari
urbà susceptibles de ser tocats amb les mans, com és el cas dels contenidors, baranes i
papereres, i dels accessos als establiments de màxima concurrència. 
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EDUCACIÓ
 
- Ampliació de  la llar d’infants municipal amb una nova sala polivalent on es
podran fer les activitats i els tallers amb molta més comoditat, sense que això suposi
una ampliació de la ràtio de nens. Al mateix temps això ha suposat una ampliació del
pati de l’escola, que ara tindrà espai d’herba, sorral i espai tou. 
La llar d’infants  es va posar en funcionament  el 2004 i actualment acull a 18 nens i
nenes residents a la vall  d’entre 0 a 3 anys.
- Millores al pati de l'escola i instal·lació d'un rocòdrom.
- L'Ajuntament no girarà els rebuts de la llar d'infants municipal mentre duri l'estat
d'alarma Covid-19.
 
 SEGURETAT CIUTADANA
 
- Millora d’accés a una part del casc antic de Barruera feta en terrenys particulars 
que només s'utilitzarà en cas d’emergència i que s'ha fet gràcies a la cessió dels
propietaris. Durant aquest any es preveu un nou accés amb les mateixes condicions.

DIGUES LA TEVA
Aquest espai estarà destinat a la participació
ciutadana. Voleu publicar un article, un conte, teniu
fotos antigues que voldríeu compartir? Aquí hi tindreu
un raconet. Podeu enviar-ho a l'adreça de correu:
ajuntament@vallboi.ddl.net amb l'assumpte "digues la
teva" butlletí.
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TELÈFONS D'INTERÈS
 
Ajuntament de la Vall de Boí                              973694018
Serveis Municipals                                               699371299
Patronat de Turisme (Oficina de Turisme)          973694000
Consultori mèdic Barruera                                 973694025
Farmàcia Barruera                                              973694010
CAP del Pont de Suert                       973691159/973691253                             
Col·legi públic de la Vall de BoÍ                         973694142
Llar d’infants de la Vall de Boí                            973604185
Parròquia Vall de Boí                                          973696007
Comissària de Mossos d’Esquadra                     973658850
Bombers del Pont de Suert                                 973690080
Taxis Vall de Boí                                                629205489
Funerària Saura                                                 608398222
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça               973690353
Consorci Patrimoni Mundial                                 973696715          
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