
salutació

carrers, places i parcs

Bon dia veïns i veïnes,

Us fem a mans el 4t Butlletí informatiu de

l’Ajuntament corresponent al quart trimestre de

l’any 2020 (octubre-desembre). En aquesta

publicació trobareu totes les actuacions que

s’han dut a terme a la vall durant aquest

període.

 

Com ja sabeu, des de l’Ajuntament volem

apropar la gestió municipal als veïns i veïnes i

creiem que la manera més àgil i factible és a

través de la seva publicació a la nostra pàgina

web.

 

Esperem que sigui del vostre interès i us sigui

útil en el vostre dia a dia.

Sònia Bruguera Diego

Alcaldessa

BUTLLETÍ 
MUNICIPAL
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GOVERN OBERT

PROMOCIÓ ECONÒMICA I   

 TURÍSTICA

SOSTENIBILITAT

mobilitat i territori 

equipaments municipals 

cultura

ramaderia i medi ambient

esports

serveis socials i salut

educació i joventut

seguretat ciutadana

20 anys de Patrimoni Mundial!!

altres



S'han celebrat dos plens ordinaris, el

mes d'octubre i desembre, que han

permès  l’aprovació de dos convenis,

l'aprovació provisional de

modificació de les NNSS i

l'aprovació inicial de l’ordenança

fiscal per aprofitament especial del

domini públic local. 

El Ple de desembre ha permès

aprovar el pressupost 2021 amb un

increment d’un 19,5% per les obres

previstes durant l’any 2021.

Podeu consultar les actes a la web: 

 http://www.ajuntamentvalldeboi.cat

GOVERN OBErt
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plens AVISOS, PREGONS I NOTÍCIES

A través de la web de

l'ajuntament, eBando i l'App
Vilaconnect es segueixen

publicant totes les notícies,
novetats i avisos que afecten al

municipi.

participació ciutadana

Partipació en la formació “Eines

digitals per a democracia

participativa” i “Elements jurídics

de la participació ciutadana”

reunions als pobles

La nova situació de pandèmia no

permet les reunions presencials,

però no per això s'han deixat de fer

reunions amb els veïns i veïnes, en

aquest cas al Pla de l'Ermita i

Barruera.
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L’acte inaugural, va tenir lloc

divendres 16 d’octubre i va comptar

amb la presència del Conseller de

Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià

Calvet, entre altres autoritats

representatives del territori, com

l’alcaldessa de l’Ajuntament de la

Vall de Boí, l'alcalde de l'EMD de

Durró-Saraís, la directora del Parc

Nacional d’Aigüestortes i Estany de

Sant Maurici i el President del

Patronat del parc. Un projecte

finançat pel Parc Nacional

d’Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici.

El lloc on s’ha ubicat aquest mirador,

des de sempre ha estat emblemàtic 

per les vistes que ofereix sobre la

Vall de Boí, a tot això se li ha de

sumar que és un dels llocs amb

menys contaminació lumínica i que

per tant permet l’observació del cel

en unes condicions immillorables..

PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ
ECONÒMICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURÍSTICA

INAUGURACIÓ MIRADOR
STARLIGHT

Participació de la Comissió de treball

del "Pla de Reactivació

Socioeconòmica" de la comarca, que

a més de reactivar l'economia vol

pal·liar els efectes de la pandèmia.

WEBINAR BOÍ TAÜLL

El Patronat de la Vall de Boí ha

organitzat un webinar amb les

empreses turístiques de la vall i

el departament comercial i de

màrqueting de Boí Taüll per a

informar a les empreses sobre

les noves normes de

funcionament de l’estació

d’esquí, l’adquisició dels forfaits,

resoldre tots els dubtes,…
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Donant continuïtat a les mascaretes

personalitzades amb la marca de la

destinació s’han fet unes de noves

amb un disseny més hivernal,

seguint la línea de les que es van fer

a l’estiu però amb flocs de neu i de

dos colors, més d’hivern i nadalenc,

però amb el mateix disseny

corporatiu i comunicatiu.

D’aquesta manera es continua

promocionant la marca Vall de Boí,

tant entre els habitants de la vall

com entre els visitants. MITJANS DE COMUNICACIÓ

CARTELL INFORMATIU ENTRADA PLA
DE L'ERMITA

S'ha col·locat el cartell informatiu

del pla de l'Ermita a l'entrada amb

informació dels establiments,

acompanyat d'un plànol de

situació al igual que la resta de

nuclis de la vall, una reivindicació

de fa temps del habitants del Pla.

Com ve sent habitual, s'han atès

tots els mitjans de comunicació,

per informar i difondre totes les

iniciatives que es fan a la vall de

promoció econòmica i de feines de

brigada. S'han atès mitjans com El

Punt Avui, la cadena Ser, TV

Pirineus, Catalunya Ràdio i

l'Agència Catalana de Notícies

NOVES MASCARETES
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L'escola de la Vall de Boí s'ha

sumat al projecte de l'EOI de Lleida

del bosc de les 3 erres, que va

consistir en plantar  simbòlicament

un bosc al vestíbul del centre, les

branques del qual es formen a

partir d’un fil vermell i les fulles són

petites targetes decorades o

escrites per tots els nens i nenes

amb un objectiu comú: millorar la

reducció de residus. Des de l'escola

s'han escrit els propis missatges per

fer un món més sostenible.

SOSTENIBILITAT

EL BOSC DE LES 3 ERRES

CANVI ENLLUMENAT PLA

ENCESA LLUMS NADAL

S'ha canviat tot l'enllumenat del

Pla de l'Ermita, Taüll i part de

Barruera, per llums PC àmbar que

vol disminuir el consum i la

contaminació lumínica per millorar

l'eficènca energètica.

Col·locació i connexió de

guarniments i llums de Nadal a tots

els pobles, que com al 2019 s'han

encès la setmana de Nadal, per

estalvi energètic.
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Es segueix amb el desmuntatge

de casetes i tancats perimetrals

dels contenidors selectius que es

trobaven en mal estat.

S'ha col·laborat en la neteja de

zones de contenidors,

especialment en la del cap del riu

de Taüll, que demana una nova

ubicació.

ÀREES DE CONTENIDORS

RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓ
A l’escola de música s’ha renovat el

sistema de calefacció, substituint

els antics convectors elèctrics per

radiadors de ‘calor blava’  amb

temporitzador què ajudaran a

optimitzar millor l’energia.

.

MOBILITAT I TERRITORI

NETEJA DE NEU

Amb un hivern que ens ha portat

les primeres nevades a la vall, la

brigada fa la neteja manual de neu

i gel,  així com abocament de sal

als carrers i camins de tots els

pobles. 

També s'han col·locat nous

contenidors de sal a Cardet i Cóll.
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S'han canviat les antigues plaques

de cartó-guix per unes de noves de

llana de roca fonoabsorbents

(absorció acústica), amb la finalitat

de disminuir la reverberació sonora

entre les diferents sales i crear una

situació de més confort i

tranquil·litat pels nens/es i el

professorat. A més, amb aquestes

plaques d’un color més blanc es

millorarà la difusió natural de la llum

exterior, creant un ambient interior

lluminós i contribuint a l’estalvi

energètic.

NOU SOSTRE INTERIOR PER
A LA LLAR D'INFANTS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

S’han revisat i arreglat les

cortines i els protectors solars de

les aules, S’han arranjat els

tendals exteriors i s’ha habilitat

una nova zona d’esbarjo per als

infants a la finca municipal que

hi ha davant de l’edifici.

MILLORES ESCOLA VALL
DE BOÍ 
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Reparació de la tanca perimetral

de la piscina de Barruera i d'un

vidre trencat a la caseta de

bombes.

MANTENIMENT I
ARRANJAMENT PISCINES

Substitució balustres horitzontals

del pàrquing de Boí i

manteniment de tots els

aparcaments de la vall.

APARCAMENTS 
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Arranjament paviment carrer

major de Barruera i reparació de

les arquetes i del paviment

carretera accés zona escolar.

Reconstrucció del paviment i el

revestiment vertical de les escales

de la Farraen i el paviment vorera

a Boí.

Arranjament forats calçada

carrers del Pla de l'Ermita.

Reparació mur contenció

carretera Barruera-Durro i mur

Erill i escales a Taüll.

Rehabilitació mur municipal a

Durro.

Reparació camí buidatge del gas

d'Erill.

Reparació fuita d'aigua a Cardet i

Taüll i fuita d'aigua i tapa  del

clavegueram de Barruera.

CARRERS, PLACES I

PARCS
ARRANJAMENTS  MURS,
PAVIMENTS I CARRERS

ARRANJAMENTS PARCS
INFANTILS

Reparació perxes dels jocs

infantils de Barruera.

Reparació pilots zona de jocs de

Durro.

Reparació gronxadors passeig

Barruera i placeta de Durro.

CLAVEGUERAM

Anul·lació i reomplir arqueta

obsoleta, arranjament arqueta

clavegueram i reparació arqueta

baixador granjes a Durro.
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Col·locació cartelleria camins de

cavalleria del Salencar de

Barruera.

Substitució del senyal de

prohibit el pas i reconstrucció i

millora de les pasarel·les.

MILLORES SALENCAR!

XARXA DE CAMINS

CAMINS I MIRADORS

Neteja de camins i vorals a tots

els pobles de la vall.

Pintat barana fusta pontet de la

Santeta de Taüll.

Reparació tensors mirador Pla

de l'Ermita.

Reparació barana camp de

fútbol i del passeig a Barruera.

CEMENTIRIS

Desbrossament i neteja dels

cementiris de la vall per Tot

Sants i arreglar paret del

cementiri de Durro.

Reparació portell d'accés al

cementiri de Cóll.
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El 30 de novembre es va celebrar el 20è aniversari de la declaració del

conjunt romànic de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial. La pandèmia

va impedir fe l'acte amb la població com s'hagués volgut però tot i així es

va poder fer una celebració en més petit format. 

Va començar el dia amb un repic de campanes a totes les esglesies al

igual que fa 20 anys i al migdia es va fer la visita guiada especial "Per què

són Patrimoni Mundial les esglésies romàniques de la Vall de Boí?"  al

voltant de St Climent per donar a conèixer els valors universals

excepcionals reconeguts per la Unesco. 

celebració del 20è aniversari del patrimoni mundial
del  conjunt romànic

CULTURA

Per la tarda, l'acte de

celebració, realitzat a

l'exterior de l'església de Sant

Joan de Boí,  va estar presidit

per la Sra. Sònia Bruguera,

Alcaldessa i Vicepresidenta

del Consorci Patrimoni

Mundial de la Vall de Boí,

donant pas als parlaments de

la resta de personalitats. 



B U T L L E T Í  T R I M E S T R A L

Seguidament, es va fer la

presentació de la nova imatge

corporativa del Consorci Patrimoni

Mundial, feta gràcies a la

col·laboració amb Torrons

Alemany que per l'ocasió també

va elaborar  unes Caixes d'Art

d'Alemany, edició limitada amb

motiu del reconeixement de la

Unesco. Els productes de Turrons

Alemany entregats  amb caixetes

individuals pels presents, van

acompanyar el brindis amb cava.

Durant la cerimònia van anar

passant una cinquantena de veïns i

veïnes, que van poder gaudir de

l'actuació del grup "Ribatònics"

amb la presentació d'una cançó

especial elaborada per l'ocasió.

També es va poder entrar a l'interior

de l'església de Sant Joan de Boí

per veure la projecció d'audiovisuals

commemoratius d'aquests 20 anys.
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A més a més de l'acte a la Vall de Boí també es va celebrar un acte

institucional al Palau de la Generalitat el dia 2 de desembre presidit per la

consellera de Cultura, Sra. Angels Ponsa i la companyia dels representants

de Tarragona, que en la mateixa data va ser declarat patrimoni el seu

conjunt arquitectònic.

acte al palau de la
generalitat
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L'Ajuntament s'ha incorporat al

Cicle Gaudi per apropar pel·lícules

d'estrena al municipi.

Organitzat per l'Acadèmia del

Cinema Català amb el suport

d'altres institucions, entre elles

l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la

Diputació de Lleida, serveix per

apropar pel·licules d'estrena de

producció catalana a diversos

indrets dels territori a uns preus

ajustats.

cinema en català. 
cicle gaudí

Amb aquesta iniciativa es vol potenciar el consum de cinema de

proximitat i fer-lo arribar als veïns i veïnes, a més a més és una manera de

seguir apostant per la cultura, tot col·laborant en l'organització de

diferents actes i esdeveniment culturals.

El divendres, 18 de desembre, a les 18:30 es va projectar la pel.lícula "LAS

NIÑAS", recomanada per a majors de 7 anys, amb un aforament limitat per

la situació sanitària.
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March 2 Vol. 56

El cap de setmana del 10 al 12

d'octubre s'ha celebrat la 5a edició

del Vall de Boí Trek Festival amb

una valoració molt positiva.

Durant tres dies la Vall de Boí ha

acollit diferents activitats

relacionades amb el senderisme, la

cultura i la natura, els gran

patrimonis de la vall juntament

amb el cel starlight que també ha

tingut  una activitat relacionada.

5a edició del Vall de Boí
Trek Festival

ESPORTS

En total 200 participants han pogut gaudir d'itineraris romànics pels

diferents nuclis, itineraris de tardor pel parc Nacional d'Aigüestortes,

itineraris botànics, d'una activitat de cartografia, una xerrada sobre

l'evolució del senderisme a la Vall de Boí i una activitat d'observació

astronòmica.

Totes les activitats s'han desenvolupat seguint les mesures i protocols de

seguretat establerts i els participants han gaudit i valorat molt

positivament el Festival, que aquest any ha arribat a la seva 5a edició.
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El 4 de novembre es va celebrar per vídeoconferència la II Comissió

Assessora l'Alta Ribagorça amb l'estació d'esquí de Boí Taüll, on es va

explicar la Temporada d'estiu 2020, el Pla d'obertura de la temporada

hivern, la Campanya de promoció al territori Hivern 2020-21 i l'Estratègia

estacions de muntanya 2020-21, amb un nou model de comercialtzació.

L'estació va obrir les seves portes el 14 de desembre junt amb la resta

d'estacions d'esquí catalanes aplicant totes les mesures de prevenció

necessàries i a més, comptant amb  un pla de prevenció certificat per

AENOR, per poder acollir els visitants amb les màximes garanties de

seguretat, amb un aforament màxim i només amb la compra online prèvia

del forfait a través de la botiga online.

RAMADERIA I MEDI
AMBIENT II trobada projecte

transcabanera

comissió assessora FGC i obertura estació

El 9 de desembre es va

celebrar telemàticament la II

Trobada de municipis aplegats

a l’entorn del Projecte

Cabanera per explicar els

plans d'acció i la creació dels

grups de treball.

país rural

Celebració del Ple telemàtic de la

Directiva el 6 de novembre i de

reunions amb alcaldes i regidors de

l'Alt Pirineu i Aran per a donar més

difusió dels objectius de País Rural.

Elaboració de propostes de futur que

s'han fet arribar a tots els partits.
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L’Ajuntament de la Vall de Boí, en

nom de tots els veïns i veïnes de la

vall, va retre homenatge a Montse

Piedra Bonet en motiu de la seva

jubilació, desprès de 41 anys de

servei a la Vall de Boí. Se li va fer

entrega d’una placa

commemorativa i d’un ram de flors.

Com a conseqüència de la

pandèmia, no es va poder celebrar

amb tots els veïns i veïnes, com

hagués agrada’t, però tant punt es

pugui se li vol fer l'homenatge que

es mereix per tants anys de

dedicació.

Col·locació jocs per les persones

grans a Durro, davant l'antiga

escola. 

SERVEIS SOCIALS I
SALUT
JOCS PER LA GENT GRAN

HOMENATGE A
MONTSE PIEDRA

CRIBATGE DE COVID19 A
BARRUERA

El 4 de desembre es va realitzar un

cribratge de COVID-19, voluntari i

gratuït, a tots els veïns i veïnes de la

Vall de Boí, al camp d'aprenentatge

de Barruera, amb cita prèvia. El van

realitzar 189 persones que van donar

totes negatives.
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Edició juntament amb l'Editorial Mediterrània del llibre “petits consells per

a grans persones” i repartiment a veïns i veïnes de la vall.

Aquest llibre ha anat dirigit principalment a les persones que ja han entrat

en l’etapa de la vida en què es necessita molta més cura en el dia a dia.

També és un llibre  que totes les persones de qualsevol edat han de tenir

en compte per mantenir un estat de vida saludable, i arribar a aquesta

edat en condicions òptimes per fer front a les dificultats del pas dels anys i

l’envelliment, que són inevitables.

D’un envelliment actiu, amb un estil de vida saludable, en dependrà el

nostre estat de salut físic i psíquic en aquesta etapa. Esperem que els

consells d'aquest llibre ajudin a aconseguir-ho.

RENOVACIÓ CURS DEA

PETITS CONSELLS PER
A GRANS PERSONES

S'han reiniciat els cursos de

reciclatge en Suport Vital Bàsic

amb DEA, que es van celebrar amb

totes les mesures de seguretat, i

incidint amb les variacions pel

Covid-19 a tenir en compte per

mantenir les mesures de protecció.

La Vall de Boí disposa de 5 DEA

repartits per els diferents pobles de

més habitants i més de 100

persones formades entre els

diferents col·lectius.
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Col·locació cartells informatius i

gels hidroalcohòlics a les zones de

jocs de la Vall.

CAPTACIONS I DIPÒSITS
D'AIGUA

HIDROGELS ALS
PARCS INFANTILS 

Reparació definitiva tub captació

del Pla de l'Ermita.

Neteja dipòsit de Cóll i reparació

d'una fuita.

Neteja d'arquetes i reixes de tots

els pobles. 

Col·locació d'una nova arqueta a

Taüll.

NOVA PLAÇA DE
MINSVÀLIDS 

REUNIONS COVID

Participació cada dimarts a la tarda per vídeoconferència de reunions amb

els respresentants dels diferents departaments de la Generalitat per estar

al dia de la situació de Covid a les comarques de l'Alt Pirineu Aran i poder

fer les demandes conjuntes.
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SEGURETAT
CIUTADANA
MILLORA SENYALITZACIÓ
D'acord amb la normativa s'han

senyalitzat a Barruera els passos de

vianants i col·locat senyals de  límit

de velocitat.

AJUTS ACA

PROJECTE RIU NOGUERA DE TOR

RECOL·LOCACIÓ MIRALL
VIARI DE BOÍ

S'ha presentat a l'Agència

Catalana de l'Aigua una

sol·licitud per a treballs de

prevenció de danys en el

domini públic hidràulic de

lleres en trams urbans per al

barranc dels Arenys i barranc

de Remediano, que vol netejar

l'interior de les lleres perquè en

cas d'avinguda els barrancs no

es desbordin i puguin afectar

els nuclis.

S'han presentat els primers

treballs del "Projecte de gestió del

risc d'inundació i retsauració

fluvial al riu Noguera de Tor" al seu

pas per Barruera, que valora les

actuacions a realitzar per la CHE

per minimitzar el risc

d'inundacions.
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EDUCACIÓ I JOVENTUT

ALTRES

Aquest any la visita de l'Emissari

Reial es va adaptar el format a la

situació sanitària  i només va

visitar la llar d'infants i l'escola el

dia 21 de desembre. Per

tots/totes els que no hi van

poder ser, es van  instal·lar

bústies al Patronat per fer

arribar la carta als Reis Mags.

EMISARI REIAL

NIT DE CAP D'ANY

PLA D'ACTUACIÓ DE
JOVENTUT 2021

Els focs artificials de la nit de Cap

d'Any també es van adpatar a la nova

situació de pandèmia, i per tal

d'evitar aglomeracion, es van fer des

de 3 punts diferents: Mirador Pla de

l'Ermita, St. Joan de Boí i Ermita de

St. Quirc, Tothom els va poder gaudir

des de casa o des del seu

allotjament.

Participació en el procés de

construcció del Pla d'actuació

de Joventut 2021, que és

l’instrument que concreta les

prioritats del Govern de la

Generalitat de Catalunya en

matèria de Joventut i planteja

les actuacions a desplegar a mig

termini



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

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



B U T L L E T Í  T R I M E S T R A L


