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BUTLLETÍ
MUNICIPAL

salutació
Bon dia veïns i veïnes,

GOVERN OBERT

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
seguretat i seguir com fins ara, mantenint
distàncies de seguretat, l’ús dels sistemes
protecció com a mascaretes i extremar
mesures d’higiène.

de
les
de
les

Cal evitar un rebrot de casos, protegir les
persones més vulnerables, i garantir el seguiment
adequat de les persones afectades i dels seus
contactes.
Sònia Bruguera Diego
Alcaldessa

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

TURÍSTICA
COMUNICACIÓ

I

NOVES

TECNOLOGES
SOSTENIBILITAT
mobilitat i territori
equipaments municipals
carrers, places i parcs
cultura

esports

ramaderia i medi ambient
serveis socials i salut
educació
formació, joventut
seguretat ciutadana
altres
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I

GOVERN OBErt
plens

AVISOS, PREGONS I NOTÍCIES

Celebració

de

dos

plens

per

A

través

de

la

web

de

l'aprovació del compte general i

l'ajuntament,

donar

compte

Vilaconnect s'han publicat totes

2019,

aprovació

Gestió

per

de

la

el

liquidació

Conveni

realitzar

la

de

gestió

eBando

i

l'App

les notícies, novetats, i avisos
que afecten al municipi.

forestal i aprovació definitiva de
l'ordenança

reguladora de

la

circulació de vehicles, vianants i
altres mitjans de transport.
Totes les actes estan disponibles
a

la

web

de

l'ajuntament

http://www.ajuntamentvalldeboi
.cat/

PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURÍSTICA

vídeos promocionals i
documentals
Vídeo “ La Vall de Boí un destí on
ens cuidem i et cuidem ” i en

col·laboració amb l'Agència catalana
de

Turisme

vídeos

amb

turistes

estrangers que visiten la vall i donen
missatge de tranquil.litat.
Documental de Temps d’Aventura
“l’Aüt” amb Oriol Baró i Jordi Grau i

“Carros de Foc”.
Col.laboració amb la Diputació de
Lleida
"Esport

per

vídeo

al

Pirineu

promocional
i

Terres

de

Lleida ” amb Jan Margarit.
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webinar ACAVE
Realització

d’un

participació
webinar

vídeo

destacada

amb

Corporativa

"La

de

agencies

Agencias

de

(ACAVE)

representants
de

un

Asociación

Viajes Especializada"

amb

en

i

de

viatges

les
més

importants d’Espanya.
Publicitat a la Revista Descobrir.

webcam
Col.laboració

amb

MeteoPirineus . per a la posada

en funcinament d'una webcam ,
que enseya en temps real, a
través de YouTube, la imatge de
la Vall de Boí des del poble
d'Erill la Vall.
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Zanskar Productions

programa Charm Villages

Col·laboració amb la Diputació

Continuïtat del programa Charm a

de Lleida, per a la productora

Taüll, de pobles amb encant amb

Zanskar Productions, que gravarà

el suport en el vídeo de promoció

un programa per tot el Pirineu de

que s’està elaborant per a la seva

Lleida, buscant l’autenticitat del

presentació.

territori.

cartells de normativa i
recomanacions
Disseny, elaboració, missatge i
traducció

del

recomanacions

fulletó

de

davant

la

pandèmia que s'han repartit als
establiments de la Vall de Boí

MARXANDATGE
Disseny,

encomana

mascaretes

i

i

venda

samarretes

publicitat de la Vall de Boí.

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

de
de

COMUNICACIÓ, NOVES
TECNOLOGIES
DESPLEGAMENT BANDA AMPLA
D'INTERNET
Acord amb l’operador d’internet
Wicat

per

al

desplegament

d’internet de banda ampla a tota
la vall, per fer arribar internet d’alta
velocitat al municipi.

SOSTENIBILITAT
PÒLÍTIQUES DE TRANSICIÓ
ECOLÒGICA
Participació

en

el

curs

de

Polítiques de transició ecològica
en clau local.
La transició ecològica és el procés
de canvi cap a nous models de
producció

i

consum

més

sostenibles, que permetin viure
dins dels límits que el nostre
entorn i planeta ens imposa.

CONTENIDORS
D'ESCOMBRARIES
Elaboració d'un informe sobre la
situació

en

què

es

troben

els

contenidors de les escombraries i
les

seves

infraestructures,

per

valorar les actuacions de millora.
Presentació de l'informe al Consell
Comarcal responsable del servei.
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MOBILITAT I TERRITORI
ÀREES AUTOCARAVANES I
SENYALITZACIÓ
Davant la previsió que augmentés
molt

el

turisme

s'han

habilitat

d'autocaravanes
noves

àrees

de

pernocta i una àrea de buidatge
d'aigües grises i càrrega d'aigua.
Les àrees, situades a l'entrada de
Boí, del Pla de l'Ermita i en un
terreny de la carretera que puja cap
a l'estació d'esquí de Boí Taüll, s'han
senyalitzat amb la normativa d'ús i
s'han

instal·lat

contenidors

d'escombraries i lavabos químics.

EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
NOVA ZONA D'ESBARJO AL
PLA DE L'ERMITA
Instal·lació

d'una

petita

zona

d’equipaments infantils al Pla mb
tobogan, gronxador, balancins i
llit elàstic així com la construcció
d'un mur lateral i rampa d'accés.
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FEINES
BRIGADA
EQUIPAMENTS

ALS
Acondicionament del camp de
futbol per a campus esportiu i
condicionament piscines.
Canvi de fustes de les passarelles del Salencar i del pont vell.

CARRERS, PLACES I
PARCS
Senyalització a Erill i Durro.
Neteja captacions de tots els

pobles i reconstrucció total de la
del Pla de l'Ermita.
Neteja i sanejament de males
herbes i brossa .
Repintat

línies

places

d'aparcament de bussos de Boí.
Desbrossament vegetació pati
del CEIP i la zona poliesportiva

de Barruera i instal.lació de
mesures protectores.
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Reparacions fuites d' aigua

Instal·lació punt d'aigua al
servei d'estació de bicicletes
de Barruera i Taüll.
Instal·lació noves fonts a
Durro i Barruera.
Neteja barcacoes

Finalització del pont del
camí de la Santeta de Taüll.
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CULTURA
despertant instruments
adormits
Concerts

de

profanes

i

músiques
visita

religoses

guiada

per

i
les

esglésies de la Vall a càrrec d'Antoni
Madueño dins el projecte de despertar
instrumens adormits: un recorregut pel
Pirineu fins al seu extrem oriental, a
Sant

Pere

de

Rodes,

passant

pel

monestir de Ripoll, tot formant part
d’un projecte europeu que eixampla
aquests límits fins a Xipre, a l’altre
extrem del Mediterrani.

I festival de dansa dels
pirineus
Celebració del Festival de dansa
dels

Pirineus,

amb

d'espectacles

i

6

dies

tallers

de

dansa i circ als diferents pobles

de la Vall de Boí,
Formació

de

dansa

de

l’associació Dansa en Plural, que
durant 3 dies
seva

escola

ha traslladat la
al

Balneari

de

Caldes de Boí, per fer formació
de

Dansa

Contact,

dansa

contemporània, dansa teatre i
dansa del moviment.
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festival errant
El Centre del Romànic de la Vall de
Boí ha col·laborat en la primera
edició

del

Festival

Errant,

organitzat per l'Institut d'Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
realitzat del 18 al 27 de setembre a
tota l'Alta Ribagorça.
Errant, itineraris d'Art i Pensament és una nova proposta que posa en
diàleg la creació artística amb el patrimoni paisatgístic, artístic i
cultura l del territori. Han participat a la programació una trentena

d'artistes i professionals amb intervencions a El Pont de Suert, Vilaller i La
Vall de Boí.
Durant tota la setmana, s'ha pogut
visitar a diferentes esglésies del
conjunt romànic de la Vall de Boí
les

intervencions

artístiques

de

Marco Noris: " Pells ", Sara Agudo
Millán " Registres de vent ", Blanca
Viñas i Albert Alcoz: " Traçar una
constel·lació imaginària ".

Concert de Toti Soler " Els dits de
la música " a la plaça de l'església

de Santa Maria de Taüll.

Des de l’alçada, i amb les vistes de
la Vall de Boí que només pot oferir
Sant Quirc, Errant ha dit adeu a
l’Alta Ribagorça, amb l'especatcles
" Tot

dorm "

amb

veu

de

Neus

Borrell i la guitarra de Miquel Joan.
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presentació del llibre "sant
jordi, llibre i roses"
Presentació al pati del Balneari de
Caldes de Boí del llibre Sant Jordi,
Llibre i Roses” amb text de la
Carmen
Ricard

Polo
Lobo,

i
per

fotografies
tal

de

de

donar

suport a la candidatura de la festa
de Sant Jordi com a Patrimoni
Cultural

Immaterial

de

la

Humanitat.

ESPORTS
Copa Catalana Internacional BTT a
La Vall de Boí
La Super Cup Massi ha tornat el 27
de juliol a La Vall de Boí amb uns
300 participants. Una jornada en
què

les

mesures

de

seguretat

anticovid-19 han estat la prioritat de
l'organització. El circuit de 5 km
amb

pujades

explosives,

curtes,

trams

dures

rodadors

i
i

baixades amb el seu punt tècnic ha
estat el jutge de la cursa. Un terreny
excepcional per aquest esport.

Un xut al cel
Del 27 al 30 d’agost ha tingut lloc
el campus de futbol “ Un xut al
cel ”, amb l’equip de CEEF UE

Tàrrega, que han fet entrenaments
diaris

al

camp

de

futbol

de

Barruera i que ha culminat amb
un partit contra l’equip de la
ribagorça.

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

gran fondo la falla
El 27 de setembre s'ha celebrat la
4a edició de la Marxa Cicloturista
“La Falla”, que ha tengut la seva
sortida

la

Vall

de

Boí,

a

la

població de Barruera. L’edició ha
comptat amb la participació de
400 corredors en les distàncies de
75

i

105

mesures

Km,
de

seguretat,
esglaonades,

amb

totes

distanciament

com

les

les
i

sortides

l’avituallament

en

envasos individuals o el menjar
“take away”.

RAMADERIA I MEDI
AMBIENT
país rural
El dissabte 18 de juliol es va celebrar
l’Assemblea

constituent

de

l’Associació Moviment País Rural, a
Montblanc (Conca de Barberà), que
va aprovar el Manifest i va constituir
l’executiva i directiva, integrada per
més

de

40

representen
organitzacions
rural.
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membres

que

ciutadans

i

arrelades

al

mon

Fulletó de ramaderia
Edició

d'un

fulletó

recomanacions

i

comportament

de

consells

de

davant

el

bestiar que viu a la muntanya i

els prats de les vall, La publicació,
que

vol

incentivar

una

bona

convivència entre tots els sectors,
i suggereix actituds respectuoses
per part dels esportistes o turistes
envers els ramats, camins, passos
o terrenys ramaders, ha sortit a la
llum durant el mes de setembre i
se

n'ha

fet

directament

una

distribució

als

diferents

col·lectius usuaris dels camins.

pas canadenc

gestió forestal

A la Llabarsana, límit entre els

Dins les feines de gestió forestal

termes

s'han arranjat

valles

instal·lat un pas canadenc per tal

comunals

o

muntanyes

d’impedir

Barruera,

Durro

de

Durro
el

pas

i
al

Taüll,

s'ha

bestiar

facilitar l’accés de vehicles.

i

l'arranjament

i

i

en

Taüll

terrenys
d'Erill,
axí

manteniment

com
de

pistes forestals. També s'ha fet una
crema controlada a la muntanya de

Barruera.
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nova pista forestal

A la muntanya de Durro, s'ha

manteniment camins

arrenjat un tram de pista forestal
que ajudarà a la gestió forestal, la
ramaderia,

la

prevenció

Manteniment

i

desbrossament

d'incendis i la sanita i viabilitat

anual de la xarxa de camins de

del bosc.

cavalleria

SERVEIS SOCIALS I
SALUT

els camins de les falles.

de

la

Vall,

que

comuniquen els pobles entre sí o

PLACES MINUSVÀLIDS
S'ha
habilitat
una
plaça
d'estacionament
per
a
minusvàlids a l'aparcament de
Sant Climent a Taüll.
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PADRINES I PADRINS
CONNECTATS
Durant tot l'estiu s'ha continuat
amb

els

tallers

d' entrenament

on

NETEJA DIPÒSIT D'AIGUA

line

psicomotor

i

cogntiu per a gent gran , per tal

de mantenir-los actius a pesar de
les restriccions de moviment.

S'ha procedit a la neteja del dipòsit
d'aigua de Saraís, el primer dels
altres que es realitza.

Aquest és un servei que a pesar de
les dificultats incials ha seguit
tenint una molt bona acollida i els
permet estar connectats entre ells.
Els

tallers

s'han

fet

dimarts

i

dimecres en sessions de matí.

EDUCACIÓ
CASAL D'ESTIU
Del 6 de juliol al 21 d'agost i del 31
d'agost al 9 de setembre ha estat
en funcionament el Casal d'estiu de
la vall de Boí, que ha gestionat
l'empresa

Quàlia,

Coperativa

del

lleure, tot i que l'equip educatiu ha
estat el mateix que els darrers anys.
A banda de mantenir les distàncies
de seguretat i l’ús de la mascareta
per part dels monitors, el casal ha
tingut

grups

de

convivència

de

màxim 10 infants i entre ells no es
podrien barrejar i per això s'han
hagut

d'habilitar

més

espais

i

sobretotot s'han fet més activitats a
l'aire lliure.

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

LLAR D'INFANTS
La llar d'infants ha funcionat tot
l'estiu en horari de matí i tarda
amb grups estables de màxim 5
nens/nenes.

S'han

realitzat

el

màxim d’activitats a l’exterior fent
excursions al voltant de la llar
d’infants i aprofitanat l'hort i les
piscines.
Durant el mes de setembre s'ha
visitat

Sant

Climent

de

Taüll,

buscant fer activitats a l'aire lliure
mentres el temps ho permeti.

REPARTIMENT DE MASCARETES
A l'inici del curs escolar s'ha fet el
repartiment de mascaretes per a
tot l'alumnat i professorat.
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CULTURA EN FAMÍLIA:
DE PONENT ALS PIRINEUS
El 19 de setembre s'ha celebretat
“ Propers ”

de

la

companyia

Fadunito, un espectacle

còmic,

absurd, participatiu i reflexiu , que

amb

clau

d’humor

aborda,

la

importància del treball en equip,
del manteniment dels carrers, i la
necessitat de separar bé els residus.

FORMACIÓ, JOVENTUT
PROGRAMA ODISSEU
A través d'una subvenció del
Programa Odisseu s'ha contractat
una persona en pràctiques que ha
estat els mesos de juliol i agost per
donar suport en les tasques
d’informació, gestió estadística i
xarxes socials. També ha fet suport
al Centre del Romànic.

SEGURETAT
CIUTADANA
SUBSTITUCIÓ MIRALL DE
CARRETERA
Canvi del mirall a la corva de la
Cabana per millorar la visibilitat.
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ALTRES
CELEBRACIÓ DE LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
L'11 de setmbre s'ha celebrat al
voltant de Sant Climent la Diada
Nacional
de
Catalunya.
La
pandèmia
ha
marcat
la
celebració, però no per això
l`'ha deslluït. S'ha llegit el
Manifest de l'ANC, quan els
presos/preses polítics porten
quasi tres anys a la presó o
l'exili. Amb el cant dels segadors
ha finalitzat l'acte.
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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.ne
t amb l'assumpte "digues
la teva" butlletí.

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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