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MUNICIPAL

salutació
GOVERN OBERT

Bon dia veïns i veïnes,
Gràcies al bon confinament que hem fet a la
nostra comarca i concretament al nostre
municipi, hi ha hagut pocs casos de
Coronavirus.
Tot i això, us animo a no relaxar les mesures
de seguretat i seguir com fins ara, mantenint
les distàncies de seguretat, l’ús dels sistemes
de protecció com a mascaretes i extremar les
mesures d’higiene.
Cal evitar un rebrot de casos, protegir les
persones més vulnerables, i garantir el
seguiment adequat de les persones afectades
i dels seus contactes.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I
TURÍSTICA
mobilitat i territori
equipaments municipals
carrers, places i parcs
cultura

esports

ramaderia i medi ambient
serveis socials i salut
educació
seguretat ciutadana

Sònia Bruguera Diego
Alcaldessa
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GOVERN OBErt
Aprovació del codi de conducta
de càrrecs electes.

PLE TELEMÀTIC
El
dijous
dia
7
de
maig
l’Ajuntament de la Vall de Boí
celebrà el seu primer Ple telemàtic,
que a més a més va ser transmès en
directe a través de you tube i que
està disponible a través de la web
http://www.ajuntamentvalldeboi.cat

L'alcaldessa i regidors visiten
els pobles de la vall
Amb aquestes visites s'ha volgut
recollir i veure de primera mà
les necessitats de tots els pobles
de la vall.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURÍSTICA
PRESENTACIÓ DE LA NOVA WEB
WWW.VALLBOI.CAT
Aprofitant la reunió anual del
Patronat de Turisme s’ha fet la
presentació
de
la
nova
web
www.vallboi.cat ,
La
web
de
promoció de la destinació que
ofereix una imatge renovada, molt
actual i molt seductora, al mateix
temps que molt respectuosa amb
el moment que estem vivint,
especialment difícil per al sector
turístic.
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EMPRESARIS DE LA VALL DE BOI
EN REUNIÓNS VIRTUALS PER
ENCARAR JUNTS EL FUTUR
Més de 46 empreses de la Vall de
Boí es reuneixen virtualment de la
mà del patronat de Turisme
i
l’Ajuntament per tal de definir
accions pel 2020.
El Patronat ha presentat el resum
de l’any 2019 i també noves
propostes pel 2020, propostes que
van en la línia de la promoció
turística de la destinació i també
mesures de suport a les empreses
per a la gestió de la crisis del Covid19.
S'ha iniciat un procés de treball
conjunt amb les empreses per tal
de fer un front comú a la situació i
treballar junts per esvair dubtes i
preocupacions
per
la
situació
actual.

TROBADA VIRTUAL DELS
EMPRESARIS DE LA VALL DE
BOI AMB DAVID ESTELLER
Més 54 empresaris de la vall
s'han trobat en un webinar amb
el consultor i expert turístic, David
Esteller, de l’empresa Tourislab,
amb el títol “ El Turisme després
del Covid, com ens adaptem a la
nova situació des de la Vall de
Boí”.
Trobada
virtual
per
resoldre
dubtes sobre protocols en matèria
turística, presentar estratègies de
treball adaptades al Covid-19 i
sobretot, tenir una visió conjunta
del sector per intentar adaptarnos a la situació,
sempre
prioritzant els criteris de seguretat
i confiança, tant pels empresaris
com als visitants.
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ENTREGA DE MATERIAL PER A
LES EMPRESSES DE LA VALL
DE BOÍ

Des del Patronat, i per tal de
facilitar la feina a les empreses del
municipi, s’ha fet l’entrega de
suports d’hidrogel ,
que
s’han
destinat a les entrades de les
empreses de la Vall de Boí i estan
fets sobre uns troncs de fusta de
roure i personalitzats amb la marca
Vall de Boí.
Així
mateix
s’han
fet
unes
mascaretes personalitzades amb
la marca de la destinació que a
més, es posen a la venda des de
l’oficina de turisme i han estat fetes
seguint el disseny corporatiu i de
comunicació de la Vall de Boí

SOSTENIBILITAT
VISITA A SALDES.
PROJECTE BIOMASSA
Visita juntament amb alcaldes i
alcaldesses de l'Alt Pirineu i l'Aran
per conèixer de primera mà el
projecte de La Mancomunitat de
Municipis Berguedans per a la
Biomassa, amb la visita al poble de
Saldes de la planta de valorització
de fusta, a Cercs per veure com es
fa l’estella i la central de Biomassa
del polígon de Berga.
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MOBILITAT I TERRITORI
MILLORA EN LA SENYALITZACIÓ
DE LA L-500
Entre els mesos de maig i juny el
Servei Territorial de Carreteres de
Lleida ha millorat la senyalització
de les cruïlles de la carrerera L-500
als nuclis de Cóll, Cardet i Erill La
Vall . Aquesta millora arriba després
de què des de l'ajuntament és fes
palesa
la
perillositat
d'aquests
encreuaments
i
la
necessitat
d'actuar-hi per evitar ensurts i reduir
el perill d'accidentabilitat.
La millora ha consistit en la
reducció de la velocitat de 70 a 60
km/h , la instal·lació d'un senyal de
Stop així com una que indica el gir
a la dreta i la prohibició del gir a
l'esquerra.

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

5

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ARRANJAMENTS
Desbrossar zones municipals dels
pobles.
Neteja de la captació d'aigua d'Erill.
Reparació d'una fuita d'aigua del
subministrament a Boí, Taüll, Erill i
del Pla de l'Ermita.
Es continua desinfectant mobiliari
urbà i espais comunitaris.
Senyalització del nou ús de les fonts.
Neteja i condicionament segons
protocol sanitari de les piscines de
Boí i Barruera.
Reparació arqueta aigües fecals de
Taüll.
Reubicació jardineres de Boí.
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APADRINAMENT
DE JARDINERES
S'ha
engegat
des
de
l'Ajuntament
una
iniciativa
perquè els/les veïns/es de la vall
siguin els que s’encarreguin de la
cura i del manteniment diari de
les
flors
de
les
jardineres
municipals que hi ha repartides
per tots els pobles. L'Ajuntament
és l'encarregat de la compra de
les flors i els veïns i veïnes del reg,
tot amb l'objectiu de millorar la
imatge

CARRERS, PLACES I
PARCS
Acondicionament

del

passeig

de

Barruera (neteja i sanejament dels

punts de llum) i reparació de les
escales.
Senyalització a les entrades de les
esglésies segons protocol sanitari i

millora de l'accés a Sant Joan de Boí.
Adequació

zona

esbarjo

i

jocs

de

Boí

infantils al Pla de l'Ermita.
Adequació

parada

taxis

segons protocol sanitari.
Col.locar senyal de prohibit el pas pel
salencar de Barruera.
Protecció paller en runes a Erill.
Repintat del parking de Taüll.

Instal.lació de dispensadors de gel
hidroalcohòlic

als

banys

públics

i

zones de jocs infantils.
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CULTURA
Reobertura d'esglésies
Han tornat a obrir les esglésies
de la nostra Vall. Primer ha estat
el torn de Sant Climent de Taüll,
després Sant Joan de Boí i Santa
Eulàlia d'Erill respectivament, i
dies més tard Sant Feliu de
Barruera i la Nativitat de Durro.
S’han preparat els protocols que
caldrà complir per assegurar que
les esglésies siguin espais segurs i
lliures de Còvid. S'ha treballat per
disposar d’EPI’s pel personal
d’atenció al públic, materials de
protecció pels visitants i en els
protocols de neteja dels espais
oberts al públic, calculant els
aforaments de cada espai i
dissenyant els circuits de visita
de cada església per assegurar
que els visitants puguin mantenir
les distàncies de seguretat en la
seva visita.
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MODIFICACIÓ DELS
ACTES culturals DE
PRIMAVERA

Festival de patrimonis , previst
pel dia 20 de juny dins del marc
el
20è
aniversari
de
la
declaració del conjunt romànic
Patrimoni Mundial, s’ajornarà al
2021.
Liceu a la Fresca , previst dins
del Festival de Patrimonis, es
cancel·la.
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nou servei de visites
Des del Centre del romànic de la Vall de
Boí s’ha iniciat un nou servei de cara als
visitants, es tracta de les rutes “Un estiu
de cultura i natura”. Una iniciativa que
preveu 5 rutes diferents per la vall amb
guia.
Seguint els criteris de la UNESCO per
esdevenir patrimoni de la Humanitat, la
Vall de Boí relaciona els seu patrimoni,
els temples romànics, amb l’entorn on
es troben. De manera que es proposa
unes rutes on es gaudirà dels paisatges i
es redescobrirà els pobles on estan
ubicats els temples. Els itineraris es
duran a terme cada dia fins al 30
d’agost amb reserva prèvia al Centre del
Romànic i tenen una hora de durada. A
través d’aquestes visites es descobrirà
els racons i secrets de Taüll, Boí, Erill la
Vall, Durro i Barruera.

suspeses totes les
baixades de falles
Davant la situació excepcional de
crisi sanitària per Covid-19, el
consistori i les associacions de de
veïns i veïnes de cada poble han
decidit que el més prudent era
suspendre
aquest
estiu
les
tradicionals baixades de falles. Una
decisió difícil, ja que no només és
un patrimoni immaterial de la
Humanitat per la UNESCO, sinó
una tradició ancestral i un
sentiment molt arrelat entre els
veïns i veïnes, els quals esperen
impacients la baixada del 2021.
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ESPORTS
MODIFICACIÓ DELS ACTES
esportius DE PRIMAVERA
Vista l’evolució de la situació
actual i actuant d’acord a les
directrius
marcades
per
les
autoritats sanitàries i també fent
un acte de responsabilitat envers
la
població,
l'Ajuntament
decideix modificar el calendari
d’activitats següent:

- Buff Mountain Festival , previst del 9 al 12 de juliol, es celebrarà del 4
al 6 de setembre. Al festival, i sempre que les autoritats sanitàries ho
permetin, es faran les proves esportives previstes (42 Km, 26 Km i 12 Km)
i no es farà dins del marc del festival, el Km vertical. També es faran
totes les activitats familiars complementàries al festival.
- Campionats del mon d’SkyRunning , previst dins del marc del
festival, ajornat al juliol de 2021, amb el mateix format que estava
previst (Ultra, Marató y Km Vertical en combinat i equips).
- Cursa Vertical Cara Amon , prevista per 6 de maig es farà 22 d’agost.
- Copa Catalana de BTT , prevista per 6 i 7 de juny es farà el 26 de juliol.
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comissió assessora de l'Alta
Ribagorça
1a reunió de la Comissió Assessora de
l’Alta Ribagorça amb totes les entitats
públiques i/o privades del territori que
mantenen algun tipus de vinculació en
l’activitat de l’estació de Boí Taüll, abans
de que es formalitzés la integració de Boí
Taüll a FGC, per tal de fer balanç de la
temporada 2019-2020, les actuacions de
promoció de l’estiu de 2020 i l’Estratègia
d’estació de muntanya 2020-21, entre el
que cal destacar:
. Sostenibilitat.
. 100 % fiabilitat del maquinari.
. Innivació del 90% del domini.
. Millora dels accessos i aparcaments.
. Digitalització.
. Porta del Parc Nacional i socis del
territori.
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RAMADERIA I MEDI
AMBIENT
Aprovació
inicial
de
l' Ordenança
d'animals
de
companyia.
Manteniment de les tanques
de la muntanya Erill-Barruera i
Durro-Taüll.
Manteniment de les pistes de
Barruera, Erill i Durro.
Nova pista per a l'aprofitament
forestal.
Disseny d'un díptic de bones
pràctiques amb la ramaderia.
Neteja del barranc de Taüll.
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SERVEIS SOCIALS I
SALUT
HOMENATGE AL VEÍ DE DURRO
JOSEP PLAZA ALTURO PELS
SEUS 100 ANYS.
L'Entitat Descentralitzada de
Durro-Saraís i l’Ajuntament de la
Vall de Boí, juntament amb els
veïns i veïnes del poble de
Durro, han ret un homenatge al
veí d’aquesta localitat que ha fet
100 anys durant el confinament
A l’acte, mantenint totes les
mesures de distanciament i
seguretat establerets per l'estat
d'alarma, se li ha fet entrega
d’una placa commemorativa, un
ram de flors i un pastís.

PADRINES I PADRINS
CONNECTATS
Per iniciativa de l’Ajuntament i
amb
la
col·laboració
d’una
terapeuta que ja coneix als
padrins i padrines, s’ha donat
continuïtat
als
tallers
de
manteniment de memòria i
forma física que, de manera
regular i des de fa més de 15
anys es fan als diferents pobles
del
municipi,
però
aquesta
vegada de manera telemàtica.
Gairebé 30 padrines i padrins de
la Vall de Boí, han pogut
compartir entre ells, en una
videoconferència, el que estan
vivint i sentint en un període tan
especial.
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Repartiment l' EPIS sanitaris
a comerciants i empreses.
Repartiment
d' informació
sobre violència masclista
en estat de confinament.
Repartiment de mascaretes
casolanes a tots els veïns/es
que ho han demanat, fetes
per un grup de voluntaris/
àries.
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EDUCACIÓ
suport a l'escola de la vall
Durant el confinament s'ha fet
imprimació de material escolar i
la brigada municipal n'ha fet la
seva entrega juntament amb llibres
d’educació infantil i primària als
infants de la Vall de Boí.
S’han beneficiat 26 nens i nenes
d’educació infantil i 12 nens
i nenes d’educació primària.

Reobertura de la llar
d'infants
La Llar d’Infants de la Vall de Boí
juntament amb l’Ajuntament de la
Vall de Boí aposta per reobrir el
centre aquest juny.
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DIGUES LA
TEVA!!!
Espai 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

Comissaria 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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