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Vilaller
s’incorpora
a la xarxa de
Viles Florides
que hi ha a
Catalunya

Promouen activitats
lúdiques per a
nens per conèixer
l’Alta Ribagorça
Vilaller
NÚRIA CASTELLS
El Club Excursionista de Vilaller
posarà en marxa en breu una nova activitat lúdic-esportiva a la
comarca de l’Alta Ribagorça amb
la qual vol potenciar el territori
mitjançant sessions pràctiques
amb infants al medi natural. La
presentació del projecte tindrà
lloc el proper dissabte 5 de març
a les 17 hores a la llar de jubilats
l’Om de Vilaller. La nova secció
d’esports per a nens es dirà “Es-

cripets” i pretén promocionar la
pràctica de l’excursionisme entre
els més petits del municipi.
A la Vall de Boí s’ha posat en
marxa una iniciativa similar, una
escola de trail per a nens anomenada “Salta bancals”.
El Club Excursionista de Vilaller
és un dels més actius del Pirineu
i organitza importants esdeveniments esportius a les muntanyes
de l`entorn ribagorçà, alguns en
solitari i altres amb la col.laboració d’altres clubs, entitats i la Fe-

FOTO: / Mostraran el video-màpping de Sant Climent

Jornades de patrimoni en
l’era digital a Barcelona
Divendres 11 de març Sant Climent de Taüll estarà present en
les XV Jornades AIP que es fan al
Museu d’Història de Catalunya.
La Asociación para la interpre-

tación del Patrimonio organitza
unes jornades de l’era digital en
el patrimoni i una de les activitats és el video-màpping de Sant
Climent. de Taüll.

Nou local
de Joventut
sobre atenció
sociosanitària

L’Alta Ribagorça
es promociona a
Navarra

A partir d’ara els joves i la població en general que vulgui
accedir al Punt Jove de Salut
de l’Alta Ribagorça podran ferho dins de les instal·lacions del
nou local de joventut, ubicat
al C. Canaleta, 11 del Pont de
Suert. Aquest servei de salut
posarà a l’abast de la població
diferents serveis d’atenció sociosanitari.

El Patronat Comarcal de Turisme
de l’Alta Ribagorça ha assistit per
desè any consecutiu, dels dies
26 al 28 de febrer, a l’oncena
edició de la fira NAVARTUR de
Pamplona, dins l’estand de l’Ara
Lleida i compartint mostrador
amb la Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida. Navartur és una fira dedicada al turisme internacional i oberta al gran
públic, i que ha incrementat un
10% d’expositors.

FOTO: N.C / Les activitats volen promoure l’excursionisme entre els nens

deració d’Entitats Excursionistes
de Catalunya. Les iniciatives del
club es desenvolupen tant a l’estiu com a l’hivern, i entre les més
destacades hi ha la Cursa Gormanda Blanca a l’hivern i l’Skyrace Vallibierna a l’estiu.
El Club Excursionista va viure

la seva consolidació fa uns anys
quan Vilaller va acollir les Skygames Ribagorça i tenia entre els
seus socis un d’il.lustre, l’alpinista
lleidatà Juanjo Garra, molt vinculat al poble i mort ara fa tres anys
en un ascens al cim del Dhaulagiri.

Vilaller s’incorpora al moviment Viles Florides, que ja suma 75 municipis a tota 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’Horticultura Ornamental de
Catalunya (CHOC) que promou
la transformació de racons,
pobles i ciutats de Catalunya a
través de la flor i la planta ornamental. El projecte busca posar
en valor la protecció dels espais
verds i la millora de la qualitat
de vida.

