COMUNICACIÓ DE PREMSA
L’Ajuntament de la Vall de Boí, 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, decideix modificar el calendari d’activitats següent:
Activitats esportives:
1. 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 permeti 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.
2. Campionats del mon d’SkyRunning, previst dins del arc del festival, ajornat al
juliol de 2021, amb el mateix format que estava previst (Ultra, Marató y Km
Vertical en combinat i equips )
3. Cursa Vertical Cara Amon, prevista per 6 de maig es farà 22 d’agost.
4. Copa Catalana de BTT, prevista per 6 i 7 de juny es farà el 29 i 30 d’agost
Activitats turístiques i culturals:
1. Festival de patrimonis, previst el dia 20 de juny dins del marc el 20è aniversari
de la declaració del conjunt romànic Patrimoni Mundial, s’ajornarà al 2021
2. Liceu a la Fresca, previst dins del Festival de Patrimonis, es cancel.la
Queden pendent de decidir, segons evolucionin les recomanacions sanitàries i
la decisió de cada poble, la celebració de la festa de les Falles i les festes
Majors, així com totes les activitats i de caire turístic i cultural previstes a partir
del juliol.
Activitats culturals el mes de juny pendent de decidir:
Festa, falles i romeria de Sant Quirc a Durro
Romeria de Sant Quirc a Taüll
Falles i festa Major de Boí
Falles de Barruera
Agraïm la comprensió de tothom i esperem veure’ns en les noves dates a la Vall de
Boí, sempre que les autoritats sanitàries ens garanteixin que el desenvolupament de
les mateixes és 100% segur pel que fa a la situació del Covid-19
Anirem ampliant la informació d’agenda d’activitats a:
www.ajuntamentdelavalldeboi.cat
www.vallboi.cat
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