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BUTLLETÍ
MUNICIPAL

salutació
Benvolguts veïns i veïnes,

GOVERN OBERT

Seguint amb el nostre propòsit de donar a conèixer el dia a dia de la
nostra tasca a l’Ajuntament, us fem a mans el segon butlletí
municipal corresponent a aquest any.
Iniciem el solstici d’estiu i amb ell la festa més arrelada a la nostra
vall, la baixada de falles.
Les condicions sanitàries, encara, no son del tot favorables per poder
gaudir d’una festa plena, per això haurem de prendre mesures
extraordinàries per evitar conseqüències que poden posar en perill
la bona situació que hem tingut durant tota la pandèmia a la vall.
Som una vall eminentment turística, aquest fet comporta que en els
propers mesos s’omplirà de visitants que voldran gaudir del nostre
patrimoni, tant natural com arquitectònic i sobre tot del nostre
tarannà acollidor que tant ens representa.
Esperem que l’estiu us sigui profitós, que el gaudiu i sigueu els millor
ambaixadors de la nostra vall.
Us desitgem molt bona baixada de falles i molt bon estiu a tots i
totes.
Sònia Bruguera Diego
Alcaldessa

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

TURÍSTICA
COMUNICACIÓ

I

mobilitat i territori
equipaments municipals
carrers, places i parcs
xarxa de camins
cultura

esports

ramaderia i medi ambient
serveis socials i salut
educació
formació, joventut
altres
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NOVES

TECNOLOGES
SOSTENIBILITAT

seguretat ciutadana

I

GOVERN OBErt
pressupostos participatius

Validació tècnica

de les 207 propostes rebudes, per triar les que

compleixen amb les condicions del procés, el que ha deixat 35 propostes
vàlides que passan al Taller Top 10 que es realitzarà al setembre, on es
decidiran les propostes que passen a la fase final.

ple ajuntament
Celebració de dos Plens
durant el trimestre, un
extraordinari el 2 de juny
i l'ordinari el 28 de juny
per

aprovació

comptes de 2020.
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dels

PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURÍSTICA

assemblea anual patronat
En

la

sessió,

presentar

el

el

Patronat

resum

de

va
les

principals accions dutes a terme
per la entitat el 2020, en un any
especialment

difícil

pel

sector

turístic, marcat pels confinaments
que

han

fet

molt

difícill

la

viabilitat de les empreses.
Es va destacar l’augment considerable de visitants al web, que ho ha fet en
un 300 %.
També es van presentar les noves propostes pel 2021, on cal destacar la
condonació de la quota que paguen aquestes empreses per segon any
com a mesura de suport a l’empresari davant la situació actual. També es
va donar compte d’un canvi d’estatuts i de regulació interna de l’entitat.
Com a accions de comunicació i promoció turística previstes, es proposa
seguir la línia comunicativa de l’entitat a més d’apostar per nous projectes
de futur que giraran entorn a la sostenibilitat.
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SOSTENIBILITAT
ADQUISICI Ó D'UNA
FURGONETA EL È CTRICA
L’Ajuntament de la Vall de Boí ha adquirit un furgó de treball endollable i
100% elèctric mitjançant un rènting corporatiu per a que el seu personal
pugui realitzar desplaçaments i dur a terme tasques diàries dins i fora del
municipi.
Després de donar de baixa recentment un dels automòbils 4x4 de benzina
que disposava per obsolescència mecànica, el consistori ha decidit
començar a renovar a poc a poc la flota dels seus vehicles a d’altres de
baixa emissió o emissió zero per contribuir amb el medi ambient
mitjançant la transició energètica.

CONTENIDORS
D'ESCOMBRARIES
Rubicació

dels

contenidors

d'escombraries del carrer del CEIP
i de les barbacoes de Barruera per
a optimitzar el servei i millorar la
seguretat dels veïns i turistes.
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MOBILITAT I TERRITORI
ASFALTAT L-500

Neteja de la calçada i aparcaments després de l`asfaltat de la carretera L500. En total s'han asfaltat 3km al seu pas per Barruera, un asfaltat molt
necessari i reclamat, i que ha permès la millora de la ciculació en aquest
tram.

NETEJA DELS POBLES
Extracció,

neteja

emmagatzematge

dels

i
salers

de tots els pobles.
Neteja

extra

de

papereres,

voltants àrees de contenidors,
tots els carrers i camins poble a
poble.
Neteja de totes les barbacoes
de la vall (cendra i brutícia).
Neteja extra amb aigua dels
pobles motiu de les baixades de
falles.
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EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
AJUNTAMENT, PATRONAT DE TURISME, LOCALS SOCIALS,
CONSULTORIS I LAVABOS P Ú BLICS

Preparació de la 2a planta de
l'Ajuntament
sanitàries

amb
per

mesures

desenvolupar

activitats: Trobada Juvenil, País
Rural, reunió pescadors, cinema,
cursos

formatius

i

presentació

llibre.
Reubicació de la rampa d’obra
d'accés al patronat de Turisme.
Arreglat de fuita del fluxor de
paret

del

bany

dels

vestuaris

piscines de Barruera.
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MANTENIMENT ESCOLA VALL DE BO Í , LLAR D'INFANTS I
ESCOLA DE M Ú SICA
Soldar i arreglar anella de la cistella bàsquet de la pista poliesportiva.
Reparació calefacció del CEIP, manteniment de la gespa del nou pati i
muntar escenari de final de curs.
Poda i tala de freixos del prat de Tunica caiguts i neteja i bufat de
l’herba del carrer del CEIP per poder iniciar les obres d'asfaltat.
Condicionament i neteja hort de la Llar d'Infants: subministrar un punt
d'aigua, neteja de males herbes, esponjament del sorral i refer tanca.

MILLORES ESGL É SIES
Reparació porta quadre elèctric i
porta d’accés de St. Climent de
Taüll.
Abonat de la gespa dels bancals
de St. Joan de Boí i la zona verda
de St. Climent de Taüll.
Arranjament

esgraó

escales

exteriors de Sant Joan de Boí.
Desancorar i retirar les valises de
fusta del circuit Covid davant de
Sant Joan de Boí.
Trasllat

bancs

i

reubicació

de

mobiliari del Centre del Romànic
d’Erill la Vall.

MILLORES A LES PISCINES
Revisió i reparació dels acumuladors d’aigua calenta dels vestuaris de
les

piscines

de

Barruera,

neteja

de

l’interior

de

les

casetes

d’emmagatzematge i reparació panys de les portes d’accés, col·locació
de tanca de canyís al voltant de les piscines i pintat i col·locació d’un
nou armari elèctric.
Preparatius piscines de Barruera i Boí: poda, desbrossament de la
gespa, neteja i posta a punt dels sistemes hidràulics, i neteja dels vasos
i voltants amb aigua a pressió.

CAMPS DE FUTBOL
Condicionar camp de futbol per a torneig: desbrossar la gespa del
camp i de la zona d'aparcaments, col·locació de noves porteries de
futbol, pintat del camp, etc.
Col·locació de noves porteries de futbol sala al camp del Pla de
l’Ermita.

CARRERS, PLACES I
PARCS
ARRANJAMENT CARRERS,
CAMINS I APARCAMENTS
Arranjament

paviments:

avinguda de les Freixes de Taüll,
carrer de la Font de Taüll, reixa
del carrer Casals de Taüll i carrer
de l’església de Durro.
Reparació amb asfalt fred forats
pàrquing St. Climent de Taüll.
Arreglat

reixa

d’aigües

davant

piscines

de

grises
Boí

i

arranjament paviment d’entrada
del recinte i pas vianants de la
‘Cabana’ de Boí.
Reparació

tapes

escomesa

d'aigua del passeig del riu de
Barruera i escomesa telefònica
del carrer Major de Barruera.

Reparació fissures edifici de la
Farraen de Boí.
Soldat
metàl·liques
Durro.
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de
a

baranes
Barruera

i

FUITES, FONTS, HIDRANTS
I CLAVEGUERAM
Arreglar fuites carrer de la vinya
de Barruera, ramal reg del
barranc d'Erill i fuita i substitució
de l'hidrant de la Farraen de Boí.
Desembós font del pàrquing
municipal de Boí, clavegueram de
la part baixa de Barruera i
embornal del carrer camí de
l’hortal de Barruera.
Arreglar clau hidràulica de
l’hidrant de la placeta de l’edifici
del Besiberri del Pla de l’Ermita.
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PARCS INFANTILS

Instal·lació nova trolina al Pla de l'Ermita.
Reparació de danys a les tanques de gronxadors de Barruera i tapar
forat als de Taüll.

JARDINERIA I ESPAIS
VERDS
Transport i replantat de les
flors a totes les jardineres de
la vall i illeta central entrada
Pla de l'Ermita.
Desbrossament herba de tots
els carrers i els camins dels
pobles, cementiris, voltants
esglésies,

patis

i

horts

escolars, piscines, camp de
futbol, zona gronxadors i la
resta

de

zones

verdes

municipals.
Netejar i treure males herbes
dels

pobles:

gronxadors
Barruera,

i

rotonda
passeig

escales

de
del

pàrquing de Sant Climent de
Taüll, carrers i places.
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XARXA DE CAMINS
ZONA DEL SALENCAR,
CAMINS I MIRADORS
Neteja

Salencar

Setmana

Santa

abocament

després
i

de

recollida

il·legal

de

deixalles.
Neteja despreniment de terres
del camí de la Santeta de
Taüll.
Reparació i millora
les

palanques

del

fustes de
riu

de

Barruera.
Arreglar cadena de la finca i
del camí de Llobeto.
Col·locació banc al mirador del
Pla de l’Ermita.
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CULTURA

CICLE GAUD Í
El dijous, 29 d'abril, el 27 de maig
i el 24 de juny, s'han projectat a la
3ª

planta

pel·lícula

de

l'ajuntament

"SENTIMENTAL",

la
del

director Cesc Gay, ¨LA VAMPIRA
DE BARCELONA¨ i "MY MEXICAN
BRETZEL"
del

circuit

respectivament,
estable

català del Cicle Gaudí.

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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de

dins

cinema

apropa't al teu
patrimoni rom à nic

Des del Centre del Romànic s'ha seguit amb la proposta d'apropar el
patrimoni romànic de la Vall de Boí als veïns i veïnes del territori. Aquesta
iniciativa va ser molt ben rebuda i a demanda dels veïns s'ha ampliat la
programació.
Així, els dimecres al matí, del 14 d'abril al 12 de maig, es van fer visites
guiades a les diferents esglésies del conjunt per parlar de les especificitats
de cada una i de l'herència d'aquest important passat medieval a la Vall
de Boí.

presentaci ó del llibre "Hijos
del guadarrama"
Presentació del llibre publicat per
l'esquiadora i periodista, Chús Martin
Merino, "Hijos del Guadarrama" a
mitad de camino entre el relato y la
investigación, que a través de 85
cròniques, relata, a través dels seus
protagonistes, les seves experiències
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presentaci ó del
festival ojc
L’Orquestra

Simfònica

Julià

Carbonell de les Terres de Lleida,
de la mà del Centre del Romànic
de la Vall de Boí i amb l’impuls
de la Diputació de Lleida, inicia
un nou projecte, lligant música i
patrimoni. Es tracta del Festival
OJC – Patrimoni.
El

Festival,

centrat

temporada

d’estiu,

en

la

s’inicia,

aquest any, amb un cicle de
Música de cambra a les esglésies
romàniques de la Vall de Boí.

ESPORTS
carA amon
Celebració de la 12ª edició del
Cara Amon, el Km Vertical de la
Vall de Boí

amb més de 300

esportistes.
Una cursa molt exigent que
aquest any ha tornat com a 2ª
prova de la Copa Catalana de
Curses Verticals de la FEEC i
Campionat
categories

de

Catalunya

Joves

de

(Infantil,

Cadet, Juvenil i Júnior).
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primavera sportfest

Celebració
Primavera

de

la

2a

SportFest,

edició
una

del

jornada

esportiva i de solidaritat amb la
recerca. El II Primavera Sport Fest és
un conjunt d’activitats i actes per
recaptar fons per la recerca de la
COVID-19 realitzada a la demarcació
de Ponent, a l’Institut de Recerca
Biomèdica de Lleida (IRBLleida).
Enguany el festival s'ha celebrat en
format

híbrid,

amb

través

d'Instagram

entrevistes
i

a

activitats

esportives i entrevstes presencials a
tota l'Alta Ribagorça.

trobada escolar F7
El dia 19 de juny es va celebrar al
camp de futbol de Barruera la
Trobada

escolar

Ribagorça

com

de
a

F7
festa

Alta
de

cloenda de la temporada, amb
partits

per

a

les

diferents

categories.
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copa catalana de btt
El

diumenge 20 de juny la Copa Catalana Internacional Biking Point

encarà el tram final del seu calendari amb la disputa de la setena prova
prevista per enguany a la Vall de Boí, avant penúltima de les nou
proposades. Es tracta d'una prova de categoria UCI Class 2, que va tindre
l'epicentre a Barruera en un circuit de 5 kms exigent i tècnic.

RAMADERIA I MEDI
AMBIENT

projecte cabanera

Tercera trobada dels integrants del
Projecte

Cabanera

a

Castelló

de

Farfanya per tractar els detalls de
l'estat del projecte, que vol posar en
valor la cultura tradicional de la
ramaderia extensiva i potenciar els
recursos naturals del territori.
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país rural

L'associació "País Rural" va celebrar la seva reunió amb la directiva a la Vall
de Boí, on entre d'altres qüestons va aprovar instar el nou Govern de la
Generalitat a la creació d'una conselleria del món rural, que integri
qüestions com medi natural i biodiversitat, pagesia, ramaderia, pesca,
boscos i aigua, amb la intenció d'«ajudar a l'equilibri territorial i al
desenvolupament rural»
Així mateix va demanar que dins la conselleria de Territori es creï una
secretaria específica d'Urbanisme del Món Rural, ja que les polítiques
territorials i sectorials des de l'inici de la democràcia han portat una
situació

«d'administració

governança

de

la

centralitzada

població

del

món

i

pèrdua
rural

de

respecte

capacitat
a

les

de

àrees

metropolitanes», fet que ha comportat «un greu desequilibri territorial i al
despoblament» rural.

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

SERVEIS SOCIALS I
SALUT

EL PARC NACIONAL
D'AIG Ü ESTORTES ESPAI
CARDIOPROTEGIT

L’Ajuntament de la Vall de Boí ha signat un acord
amb el Parc Nacional d’Aigüestortes, per a la cessió
d’un aparell de desfibril·lador extern automàtic
(DEA),
Amb aquesta cessió es pretén oferir un millor
servei, tant a la població local com a tots aquells
visitants que anualment passen pel parc nacional, i
que

en

cas

d’emergència

per

parada

cardiorespiratòria pugui ser utilitzat i fer una
primera assistència abans de l’arribada dels serveis
d’emergències.

CAPTACIONS I DIP Ò SITS
D'AIGUA
Controls setmanals de dipòsits
(aigua, clor, etc.)
Neteja
d'Erill

captació
la

Vall.

del
i

barranc

millora

del

sistema de neteja.
Neteja de les captacions de
Barruera, Durro, Cóll i Saraís
desprès de les pluges fortes.
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DONACI Ó PELS
REFUGIATS
Nova

donació

de

roba

d'abric

a

l'Associació Lleida pels refugiats que
anirà destinada als camps de refugiats
de Grècia.

SEGUIMENT COVID-19
Reunió setmanal pel seguiment de la
pandèmia i activació de la Comissió de
Seguiment a la Vall de Boí davant
l'augment de casos a l'escola, que va
propiciar

un

cribratge

massiu

a

l'escola, amb tots els resultats negatius.
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EDUCACIÓ
TEATRE AL CEIP
Es va representar a l'escola primària
del municipi, i en col•laboració amb
l'ajuntament, l'obra de teatre "Blauró",
sobre la identitat de gènere i la lluita
contra les violències en aquest àmbit.

SEGURETAT CIUTADANA

MILLORA
SENYALITZACI Ó
Recol·locació de cartelleria a
Barruera: senyalització església i
senyalització piscines.
Encintar totes les àrees de jocs
infantils pel brot de positius de
Covid entre els infants del CEIP.
Arreglar cartell prohibit gossos
del passeig del riu de Barruera.
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ALTRES
DIA MUNDIAL DE LA
FIBROMI À LGIA I S Í NDROME
DE LA FATIGA CR Ó NICA
Suport al Dia Mundial de la
Fibromiàlgia i Síndrome de la
Fatiga Crónica il·luminant de
blau Sant Climent de Taüll.
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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

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

