
salutació

Benvolguts veïns i veïnes,

Ja hem deixat endarrere l’any 2020, un any atípic i especial que ens
ha canviat la vida a tots i totes.

Engeguem aquest nou any amb esperança i il·lusió, i seguint amb el
nostre objectiu de transparència i participació veïnal, presentem el
butlletí del primer trimestre de 2021.

Tot i que que en els últims dies hi hagut diversos casos de contagis a
la vall, hem d’afrontar aquest nou any amb optimisme i amb la
confiança que ens dona el vaccí que ja s’ha començat a posar als
veïns i veïnes i que ens ha de donar immunitat davant d’aquesta
gran crisi sanitària.

Però, malgrat aquesta vacunació massiva que ens donarà aquesta
immunitat de grup, no podem abaixar la guàrdia i continuar
extremant les mesures de prevenció en tot moment: Mascareta,

mans, distància i ventilació i reduir les trobades i reunions
innecessàries.

Entre tots ho aconseguirem i durant aquest any podrem tornar poc a
poc a la normalitat que tant trobem a faltar.

Ànims i endavant.

Sònia Bruguera Diego
Alcaldessa

carrers, places i parcs
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GOVERN OBERT

PROMOCIÓ ECONÒMICA I   
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SOSTENIBILITAT

mobilitat i territori 
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ramaderia i medi ambient
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serveis socials i salut
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COMUNICACIÓ I NOVES

TECNOLOGES

formació, joventut

altres

Tresa Calbó @tresaka
foto concurs instagram

xarxa de camins



El Ple de l'Ajuntament de la Vall de

Boí, reunit el 24 de març en sessió

ordinària, ha aprovat diversos punts

en l'ordre del dia que afecten els

punts de càrrega de vehicles

elèctrics o la nova ordenança de

trànsit amb delegació de

competències sancionadores a la

Diputació de Lleida,

Es va aprovar per unanimitat el

conveni de col·laboració amb

l'empresa pública Actius de

Muntanya, lligada a la gestió de

l'estació de muntanya de Boí Taüll i

també cal destacar l'aprovació de la

sol·licitud de declaració com a Bé

Cultural d'Interès Local (BCIL) de

l'església de Sant Llorenç de Saraís. 

Per primera vegada l'Ajuntament

de la Vall de Boí engega un procés

participatiu, un procés

d'aprofundiment democràtic que

servirà per decidir de manera

directa 40.000€ del pressupost

municipal de 2022. El 23 de març

s'ha fet la presentació de forma

telemàtica per la plataforma zoom

i ja s'han començat a entregar

casa per casa les butlletes per a

participar i la col·locació de les

bústies per a la recollida de les

propostes.

GOVERN OBErt
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pressupostos participatius

ple ajuntament

conveni col·lectiu del

personal de l'ajuntament

Després de les reunions de la

Mesa negociadora i la Comissó

mixta paritària, el Ple ha aprovat

la modificacó del conveni

col·lectiu del personal de

l'ajuntament incorporant totes les

novetats legislatives de permisos i

llicències pendents.



Retolació a l’estació d’esquí de

Boí Taüll

Amb la finalitat de donar a

conèixer la Vall de Boí al públic

esquiador s’han retolat imatges

dels principals atractius de la vall.

Seguint amb la imatge

comunicativa “una vall amb tres

patrimonis Unesco” s’ha fet un

vinil de grans dimensions a

l’interior de cafeteria perquè la

gent coneguin altres atractius de

la vall (fora de temporada

d’hivern: Romànic, falles i

Starlight). Per la temporada que

ve es faran noves retolacions

exteriors amb altres atractius de

la vall.

B U T L L E T Í  T R I M E S T R A L

L’Ajuntament  i el Patronat de la

Vall de Boí, per tal d’incentivar el

consum als comerços, restaurants,

hotels i altres establiments del

municipi, proposa un concurs

fotogràfic a través d’Instagram,

sota l’etiqueta

#elmeuhivernvalldeboi. 

Els premis han estat vals de regal

a bescanviar als restaurants, bars,

botigues, hotels i totes les

empreses de la Vall de Boí, durant

tot l’any 2021.

concurs fotogràfic 

a instagram

PROMOCIÓ ECONÒMICA

I TURÍSTICA



trips com accions de promoció i

comunicació
De la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida el passat 26 de

març, el trip (viatge de familiarització) Tus Destinos va visitar Taüll, per ser

un dels pobles "Pobles amb Encant" de Lleida (distinció atorgada per

l'Agència Catalana de Turisme) com a acció de promoció i comunicació

per la seva revista digital tusdestinos.net.

Es tracta d'una revista digital i blog de turisme i viatges on es publiquen

articles i reportatges d'informació turística nacional i internacional i que

compta amb el suport audiovisual de la productora tomcomvideo.com.

Compten amb més de 100.000 seguidors en el conjunt de les seves xarxes

socials.

Els periodistes/bloguers van visitar les esglésies de Sant Climent i Santa

Maria i l'entorn natural del nucli de Taüll des d'algun dels seus camins i

miradors. 
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https://vallboi.cat/ca/taull-poble-amb-encant
https://tusdestinos.net/
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Per tal de millorar un servei tan bàsic com el de les escombraries, des del

consistori municipal s'està treballant en la integració de les àrees de

contenidors a tots els nuclis, per tal d’oferir un espai més net i

especialment més integrat amb l’entorn.

La primera actuació de millora s’ha dut a terme al poble de Boí, aquesta

vegada amb el suport del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i en el

decurs d'aquest any i els propers es procedirà a implantar-ho en cadascun

dels restants pobles de la vall.

Tot això anirà acompanyat de la signatura d’un conveni amb el Consell

Comarcal de l’Alta Ribagorça, responsable de la recollida, l’esborrany del

qual ja s’ha fet arribar, per tal de millorar aquest servei, així com l’inici

d’una campanya per a millorar el reciclatge i l’ús d’aquestes àrees.

SOSTENIBILITAT
INTEGRACIÓ DE LES

ÀREES DE CONTENIDORS
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Aprofitant la Setmana Santa s’ha

dut a terme la millora de la

instal·lació elèctrica i la

col·locació provisional de

bombetes de baix consum als

fanals de la plaça del Tarter

d’Erill la Vall, que feia temps que

estava sense il·luminació, perquè

els nens/es puguin aprofitar

l’àrea de jocs fins ben entrada la

nit. El muntatge definitiu de les

plaques led està prevista per a

les pròximes setmanes.

MILLORA DELS SISTEMA
ELÈCTRIC PLAÇA DEL
TARTER D'ERILL

CESSIÓ D'ESPAI PER A
CARREGADORS ELÈCTRICS

Vistiplau de la concessió

administrativa a l'empresa Endesa

per tal de consolidar el punt de

càrrega elèctrica de Barruera i

permetre la creació de punts de

càrrega a altres nuclis del municipi.

MOBILITAT I TERRITORI

Col·locació de nous salers al

Pla de l'Ermita, Taüll i Boí, i

un d’extra a Durro.

Neteja de neu i abocament

de sal als carrers i camins de

tots els pobles i neteja de

neu i gel de l'entrada del

CEIP, de la Llar d'Infants i del

cementeri de Durro. 

NETEJA DE NEU
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Condicionat de la planta 2a de

l'Ajuntament amb mesures

sanitàries per a la represa de

les activitats físiques que s'hi

realitzen.

Reparació aixeta i il·luminació

consultori mèdic de Barruera i

llum d'emergència del de

Taüll.

Substitució dels vidres trencats

de les finestres dels banys

públics de Taüll i Durro.

Reparació fuites d’aigua

canonades lavabo de Durro,

pel fred de l’hivern.

Arreglar finestres caseta

maquinària i del magatzem de

les piscines de Barruera,

Reparació i substitució teules

de pissarra teulades del local

social, font de Callís, com dels

gronxadors de Boí i de la

caseta del dipòsit del Pla de

l’Ermita. 

NETEJA POBLES

EQUIPAMENTS

MUNICIPALS

Neteja extra de les diferents àrees

de contenidors i papereres

després de les festes de Nadal. 

Repàs de neteja de totes les reixes

de Boí i del pàrquing de St.

Climent de Taüll.

Neteja amb aigua de tots els

pobles de la vall.



MANTENIMENT ESCOLA VALL
DE BOÍ, LLAR D'INFANTS I
ESCOLA DE MÚSICA

Reparació i millora sistema de

calefacció CEIP i repintat pas

de zebra.

Arranjament fuita d'aigua i el

paviment exterior de l'entrada

de l’Escola de Música.

Reparacions de la Llar

d'Infants.

MILLORES ESGLÉSIES

Pintat i col·locació estructura

protecció del sistema repic de

campanes de Sta. Eulàlia d'Erill

la Vall i xapes protectores

projector vídeo-mapping St.

Climent de Taüll.

Extracció vidre i neteja pica

baptismal Sta. Eulàlia d'Erill. 
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CARRERS, PLACES I

PARCS
ARRANJAMENT CARRERS,
CAMINS I APARCAMENTS

Arranjaments paviments a la

calçada de Barruera, peces

paviment plaça de Sta. Maria de

Taüll, baixador prat de Trini,

cantonada àrea contenidors de

la Farraen, vorera piscines, plaça

Guasch de Boí, peu farola c/del

Como de Taüll, cantonada

placeta del quadre elèctric

municipal d’Erill i mur nova

àrea gronxadors del Pla de

l’Ermita.

Substitució travessers barana

de fusta trencats al c/Casals de

Taüll.

Construcció muret protecció

escomesa elèctrica del punt de

càrrega del Bibliobús a

Barruera. 

Col·locació xapes protectores

als registres elèctrics plaça

Tarter d'Erill i pintat de la nova

barana. 

Reparació reixes pàrquing

municipal de Boí, c/de la Font

de Taüll i c/Sant Quirc de Durro. 

Retirada bancs de pedra

malmesos de Boí.
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Reparació de  fuites a la

zona de gronxadors de

Barruera, al com dels

gronxadors de Boí,

gronxadors de Barruera i de

Taüll, fuita al baixador del

Pòssol, al c/Sant Quirc de

Durro, c/de la Vinya de

Barruera, al c/Casals de

Taüll i a l'entrada a Escola

de Música. 

Desembossament i neteja

clavegueram part baixa de

Barruera.

Desembossament tap al

clavegueram c/del Faro de

Taüll.

Arranjament tapa

clavegueram trencada al

c/del Como de Taüll.

 FUITES I CLAVEGUERAM
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La Brigada Municipal ha dut a terme la instal·lació d’una tanca perimetral

al voltant de l’àrea de jocs infantils de la població de Barruera, per reforçar

la seguretat.

La gestió i la realització d’aquests treballs va amb concordança amb el

distintiu què la Vall de Boí posseeix de Destinació de Turisme Familiar
atorgat per l’Agència de Turisme de Catalunya l’any 2015. 

Aquesta actuació va lligada a d’altres de la mateixa índole, com la

col·locació d’una barana metàl·lica al parc infantil de Taüll el 2019 o la

recent modificació del tancat de la plaça esportiva de la població d’Erill la

Vall, per adaptar-la a la normativa vigent.

BARANA ZONA DE JOCS  

NOU PAS DE ZEBRA 

La Brigada Municipal ha pintat un

nou pas de zebra al passeig del riu

de Barruera. Amb aquesta tasca es

preveu millorar la seguretat dels

vianants que passegin des del camp

de futbol i el sector de les tirolines

fins a l’àrea de jocs infantils, obligant

els vehicles que circulin pel passeig a

afluixar la marxa i vigilar encara més.
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ZONA DEL SALENCAR,
CAMINS I MIRADORS  

XARXA DE CAMINS

Substitució fustes malmeses

torre de guaita del Salencar de

Barruera.

Arranjament barana del camí

de la Santeta de Taüll.

Muntatge i col·locació nou

banc de fusta al mirador del

jardinet de Boí.

Neteja i condicionament del

camí del Pago de Durro-Boí

per esllavissada de pedres i

caiguda d’avets. 
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CICLE GAUDÍ
El dijous, 28 de gener, el 25 de

febrer i el 25 de març, s'han

projectat a la 3ª planta de

l'ajuntament la pel·lícula "UNO

PARA TODOS", del director David

Ilundain, i "LA BODA DE ROSA" 

 d'Icíar Bollaín i "TERRA DE

TELERS" de Joan Frank

Charansonnet respectivament,

dins del circuit estable de cinema

català del Cicle Gaudí.

CULTURA

Tot i les restriccions en els

aforaments, cada cop més gent

gaudeix d'aquest cicle, que es

projecta l'últim dijous de cada

mes a les 18:30h.
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apropa't al teu

patrimoni romànic

Des d'El Centre del Romànic de
la Vall de Boí, els   dimecres 3, 10

i 17 de març  s'ha proposat  als

veïns i veïnes del territori tres

visites comentades per apropar-

los al conjunt romànic declarat

patrimoni mundial per la

UNESCO. 

Les visites volen desfer els

estereotips de l'edat mitjana i

parlar de l'esplendor artístic dels

segles XI i XII a la Vall de Boí. 

conveni entre el centre del

romànic i L'estació de Boí-
Taüll

El Consorci Patrimoni Mundial de la

Vall de Boí i l'estació d'esquí de Boí

Taüll han firmat un conveni de

col·laboració per promoure l'interès

cultural del conjunt romànic de la

Vall de Boí als usuaris de Boí Taüll

per tal d'oferir una activitat

alternativa a l'esquí. 

La novetat, que es farà efectiva a

partir de la temporada vinent, serà el

descompte en les entrades per visitar

el conjunt de les esglésies amb el

forfet de dia o de temporada, així

com paquets que inclouran l'entrada

a les esglésies per als grups escolars

de l'estació. 
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El passat 14, 15, 16 i 17 de gener s'ha dut a terme a l’Estació d’Esquí de Boi

Taüll els Campionats d’Espanya d’Esquí de muntanya (OPEN VALL DE

BOÍ) en les modalitats; relleus, sprint, individual i crono.

L’organitzador de l’esdeveniment va recaure en el Centre Excursionista de

l’Alta Ribagorça amb recolzament, entre d’altres, de l’Ajuntament de la

Vall de Boí i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

Els Campionats van finalitzar després de quatre intensos dies d’activitat i

amb una participació de més de 250 atletes. Uns campionats que ningú

no oblidarà pel context COVID que condiciona l’activitat de tothom i que

dificulta una mica més, la celebració d’aquest tipus d’esdeveniments.

ESPORTS

open vall de boí
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campionat mundial

comapedrosa d'andorra

RAMADERIA I MEDI

AMBIENT

consell executiu

país rural

El País Rural segueix sumant socis al

seu projecte per lluitar contra la

pèrdua de capacitat de governança

de la població del món rural

respecte a les àrees metropolitanes i

per combatre la visió centralista

dels governs. 

Visita a la cònsul major i menor

al comú d'Andorra, l'oficina de

turisme de la Massana i

l'organització del Campionat del

món d’esquí de muntanya ISMF

Comapedrosa 2021.

La competició, que es

desenvolupà en l’entorn del Parc

Natural del Comapedrosa, va

tenir com a centre d’operacions

l’estació d’esquí d’Arinsal durant

la setmana de l'1 al 6 de març. 
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El Gure és un concurs amb esperit local i amb projecció internacional que

acull pastors d’arreu d’Europa i un jurat reconegut internacionalment,

molts d’ells ramaders i productors en els seus països d’origen.

El Festival Gure, més enllà d’un concurs de gossos de pastura, es presenta

com un espai de trobada del sector ramader dels Pirineus, promovent el

consum i l’intercanvi entre productors locals, ramaders, emprenedors del

món rural, entitats sense ànim de lucre i institucions. 

L’Ajuntament de la Vall de Boí,

signa un conveni amb el GURE
SHEEODOG TRIAL, aquest

conveni contempla la realització

del prestigiós concurs

internacional de gossos de

pastura a la Vall de Boí el proper

mes de setembre, coincidint amb

la celebració de la Fira Ramadera

de Barruera. 

signatura conveni gure

webinar

esmontañas

Celebrat per vídeoconferència, el

webinar de la Asociación

Espanyola de Municipios de

Montaña sol·licita un rescat

urgent dels pobles de muntanya.
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Exposició a racons de Boí, Durro i

Taüll del recull de fotografies fetes

per dones  durant la setmana del

8 de març en conmmemoració de

dia de la Dona, Activitat

organitzada per l'Oficina Jove, en

col·laració amb el SIAD de l'Alta

Ribagorça i els Ajuntaments de la

comarca, 

L'objectiu principal és recollir i

mostrar les mirades i realitats

quotidianes de les dones de l'Alta

Ribagorça.  

MIRADES DE
DONES

SERVEIS SOCIALS I

SALUT

PREINSTAL·LACIÓ
NOU APARELL DEA A
CÓLL

Aquest mes de març s’ha deixat

enllestida la preinstal·lació elèctrica

per a connectar un desfibril·lador a

la població de Cóll durant el mes

d’abril. Així Cóll s’afegeix a la llista

de poblacions en disposar-ne d’un,

sent ja un servei majoritari arreu

del municipi.

La Diputació de Lleida i l’empresa

instal·ladora Caryosa, expliquen

que la vitrina cardíaca estarà

enllaçada via telefònica als Serveis

d’Emergència del 061 i 112, per veu i

dades en cas d’obertura i

d’utilització de l’aparell, per a una

major eficàcia del servei. 
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Posada en marxa de dos nous

serveis als consultoris mèdics, en

funció de la demanda:

psicoteràpia amb la psicòloga

Eugenia Jimeno Pérez, psicòloga i

psicoterapeuta integrativa.  i

servei de nutrició amb Maria

Ramon, nutricionista.

NOU SERVEI DE
PSICOTERÀPIA INTEGRATIVA I
DE NUTRICIÓ

CAPTACIONS I DIPÒSITS
D'AIGUA

Controls setmanals de dipòsits

(aigua, clor, etc.) i reparació

porta dipòsit d'Erill i Boí, i

tampella superior del dipòsit de

Cóll.

Neteja captació del barranc

d'Erill la Vall. 
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L’ajuntament de la Vall de Boí i el Departament d’Educació  han signat un

conveni per tal de promoure el compromís cívic entre l’alumnat de

secundària obligatòria i així desenvolupar la competència social i

comunitària.

Cinc alumnes de la Vall de Boí que cursen 4t d’ESO a l’Institut del Pont de

Suert i autoritzats pels seus pares o tutors, han experimentat i

protagonitzat accions de compromís, aprenent en l’exercici actiu de la

ciutadania a més de posar en joc els seu coneixements al servei 

 comunitari.

En total són 10 hores que han realitzat en grup i acompanyats i supervisats

per un membre de l’ajuntament. 

CONVENI PER A PROJECTES
DE SERVEI COMUNITARIS

EDUCACIÓ

DIA DE LA PAU

El passat divendres 29 de
gener, amb motiu del Dia
Escola de la No Violència i la
Pau, els alumnes de primària
van poder gaudir de l’actor i
contacontes Xavi Demelo a
l’escola de la Vall de Boí amb
un epectacle de contes de pau,

relacionats amb l’estima a la
natura, l’ús d’armament i
despesa militar i el respecte
envers els altres.
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SEGURETAT CIUTADANA

CREMA CONTROLADA A

BARRUERA

Col ·locació senyal de prohibit
aparcar vehicles davant de Sant
Climent de Taüll i reparació
senyals de trànsit caigudes al Pla
de l 'Ermita .

Col ·locació de cartelleria
informativa nova a Boí , a l 'àrea
de gronxadors de Barruera i al
Salencar de Barruera .

MILLORA

SENYALITZACIÓ

Foc controlat de restes vegetals apilades de forma il·legal i descontrolat
als afores de Barruera.
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REIS MAGS

La visita dels Reis Mags ha estat

condicionada també per la

pandèmia, el que ha impedit que

els nens i nens poguéssin rebre els

seus regals de mans de Ses

Majestats, però no que els

poguéssin rebre i es poguéssin

fotografiar amb ells, Que no pari la

il·lusió!!!!!

ELECCIONS AL

PARLAMENT

Les eleccons al Parlament del 14 de febrer també han porta un canvi

d'ubicació per la Covid-19, el que ha suposat un repte d'organització per

garantir totes les mesures saniàries, tant pel que fa als membres de la

mesa com dels votants.

ALTRES

SETMANA SANTA

Un cop s'ha acabat el confinament

comarcal, la Vall de Boí s'ha

preparat per rebre l'allau de

visitants que preveu la setmana

santa, posant en marxa fonts,

labavos públics, aparcaments,

papereres de reforç i parcs infantils.
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DIA MUNDIAL CONTRA EL

CÀNCER

Com altres anys, la Vall de Boí dona suport al Dia Mundial contra el Càncer

il·luminant de verd una església del conjunt romànic de la vall, en aquest

cas ha estat Sant Climent de Taüll.

Aquesta acció promoguda per l’AECC Lleida contribueix a donar visibilitat

a un dia tan important, i ajuda a difondre la tasca i serveis gratuïts que

ofereix l'associació.



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.

B U T L L E T Í  T R I M E S T R A L

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


