
Vilaller millora la decoració 
floral dels espais públics
El municipi comença a lluir com a Vila Florida

Vilaller
NÚRIA CASTELLS
Vilaller ja ha començat a ple ren-
diment les obres de millora de la 
fisonomia dels seus espais públics 
després del seu nomenament 
com a Vila Florida de Catalunya. 
El municipi ha estat incorporat re-
centment al moviment Viles Flo-
rides, que ja suma 75 municipis 
a tot Catalunya així com més de 
200 llars i espais públics al llarg de 
tot el territori. 

Viles Florides és una iniciativa 
de la Confederació d’Horticul-
tura Ornamental de Catalunya  
que promou la transformació de 
racons, pobles i ciutats de Cata-
lunya a través de la flor i la plan-
ta ornamental. El projecte, que 
compta amb el suport de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme, busca 
posar en valor la protecció dels 
espais verds, la millora de la qua-
litat de vida, la conscienciació so-
cial vers polítiques sostenibles o 
el desenvolupament d’economi-
es locals a  través de l’atractiu de 
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parcs i jardins i la millora dels seus 
espais públics a través de l’enjar-
dinament i la millora dels espais 
verds. 

Vilaller és el primer municipi 
de l’Alta Ribagorça que s’adhereix 
al moviment. Des del municipi es 
treballa per realitzar una decora-
ció floral a tot el nucli, a més d’uti-

litzar ornamentació amb material 
reciclat, amb l’objectiu de donar-li 
un altre impacte turístic al munici-
pi. Viles Florides vol reconèixer la 
riquesa natural i paisatgística del 
país mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamentació 
floral i cultura del verd urbà. 
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Preparació de les Jornades del Bolet

Recollida de roba pels refugiats al Pont

Primera trobada de la Casa d’Arro

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça va dur a terme fa uns 
dies una reunió per a la preparació de les pròximes jornades 
gastronòmiques del bolet i dels diferents sortejos.

El moviment Acció Solidària Ribagorça en col·laboració amb 
l’ONG Olvidados té ple a vessar el magatzem habilitat al Pont de 
Suert, per recollir material pels refugiats sirians a Grècia.

La Casa d’Arro, al Montanuy, va acollir dissabte passat amb èxit 
la 1a trobada, una fira ramadera que va incloure una exposició, 
venda de bestiar, maquinària agrícola i conferències, entre altres.

Curs de formació per a empresaris i 
comerciants de l’Alta Ribagorça

El Pont de Suert acollirà dissabte la VII 
Jornada d’Associacions de l’Alta Ribagorça

El sector privat 
crea una campanya 
per promocionar la 
Vall de Barravés
Els hostalers, restauradors, co-
merciants, guies interpreta-
dors, ramaders i veïns de la Vall 
de Barravés han elaborat un 
nou fulletó i campanya de pro-
moció d’aquesta Vall de la Riba-
gorça. El fulletó que presenten 
és el primer que es dissenya 
sobre aquesta vall, amb el riu 
Noguera Ribagorçana i la carre-
tera N-230 cap a Vielha com a 
eixos vertebradors.

L’Associació d’Empresaris i Comerciants del Pont de Suert amb la Pimec 
Comerç Lleida estan organitzant un curs al Pont de Suert sol·licitat tant 
per l’associació del Pont de Suert com per comerciants de Vilaller. Es 
tracta d’un curs sobre tècniques de venda i atenció a clients i es desen-
voluparà durant la segona quinzena de maig i la primer de juny.

El Pont de Suert acollirà aquest dissabte la VII Jornada d’Associacions 
de l’Alta Ribagorça al poliesportiu municipal on hi ha previstos tallers, 
exposicions, conferències, activitats lúdiques, gimcanes i sortejos de 
regals. En aquesta jornada participen totes les entitats i associacions, 
col·lectius vinculats a la vida cultural i social de l’Alta Ribagorça.

Creiem que no hi ha cap perill
per a la nostra seguretat quan
naveguem per Internet? 
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