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Ajuntament informa:
31/03/2011 Modificació puntual de les NNSS
El plenari de la Corporació va aprovar inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de Vall de Cardós, relativa a
paràmetres comuns d’ordenació de l’edificació. S’ha publicat edicte en el BOP núm. 63 del 30.4.2011 i en el diari La Mañana el
27.4.2011.

Associacions

Obres pla únic d’obres i serveis 2011
Aquest any 2011 les dues actuacions incloses en el pla únic d’obres i serveis són les següents:
 Pavimentació al nucli de Lladrós per import de 91.938,10 €
 Arranjament i instal·lacions d’una zona esportiva i d’esbarjo a Ainet de Cardós per un import de 103.492,73 €
El passat 31 de març el plenari de la Corporació va procedir a l’aprovació del plec de condicions econòmico-administratius.
Properament es procedirà a la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Proposta

Projecte dels col·lector en alta de Vall de Cardós.

Pallars Sobirà

Actualment la xarxa de sanejament està formada per dos col·lectors que recullen les aigües residuals generades al nucli de Surri i
portades a una fosa sèptica. En el punt d’unió entre ambdós col·lectors, es realitzarà la intercepció per mitjà d’un col·lector de
nova execució que permetrà conduir, per gravetat, la totalitat de les aigües residuals fins a connectar amb el clavegueram
existent pertanyent al nucli principal de Ribera de Cardós.
El pressupost d’aquest projecte ascendeix a 258.831,71 € i l’actuació l’està portant a terme l’empresa ROMÀ.
Amb el suport de:
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Ja s’han iniciat les obres del col·lector en alta pel nucli de Surri, d’acord amb els paràmetres establerts per l’ACA.
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Cabana de Peracalç

Notícies i events:
Comunitat de Regants del riu Noguera de Cardós i els seus afluents
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Per qualsevol aclariment vos podeu adreçar al President de la Comunitat de
Regants senyor Joaquim Arnalot d’Ainet de Cardós.
23/05/2011 Resultats Eleccions Locals
El passat diumenge 22 de maig es van celebrar les votacions eleccions locals
Regidors
CIU
2011. El resultat de vall de Cardós va quedar:

Proposta

El nou Ajuntament es constituirà
el proper dissabte 11 de juny.

Total votants

244

78,96%

Abstenció

65

21,04%

Vots nuls

2

0,82%

Vots en blanc

5

2,72%
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02/07/2011 II Marxa Vall Cardós – “Romànic a la claror”
El proper dia 2 de juliol el centre excursionista EL CIM i el club d’esquí Vall
Cardós, organitzen la II Marxa Vall Cardós “Romànic a la claror”, amb la
col·laboració dels ajuntaments de la vall i la participació veïnal. Per a més
informació podeu consultar a www.elcim.cat.

Pallars Sobirà

11 i 12/06/2011 Festa de Ribera de Cardós
El proper cap de setmana 11-12 de juny es celebrarà la festa de la 2a Pasqua a
Ribera de Cardós.

Associació de jubilats de Vall de
Cardós
Cada diumenge per la tarda a partir de
les 16 hores, l’associació de jubilats, obre
les seves portes del casal, situat al local
Casal del Poble de Ribera de Cardós.
Durant la tarda s’efectuen partides de
cartes: botifarra, brisca, ... a la petanca,
tanmateix es pot passar l’estona xerrant,
mirant la televisió, escoltant música,
llegint,etc. El propòsit és passar una tarda
agradable.
L’associació també organitza gimnàstica
tots els dimecres a partir de les 18 h.
L’associació anima a tots els veïns i
veïnes a participar!
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S’està portant a termes els treballs de legalització de les concessions d’aigua de
reg del municipi. Ho fa l’empresa COMEI SL .
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Itinerari del memorial democràtic “Lo Cuco”:
L’itinerari que us proposem a continuació està en el marc de les rutes
senyalitzades pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Associacions

Es tracta d’un itinerari linial que s’inicia a la Selva d’Anàs i recorre restes de la
guerra civil mentres s’apropa al cim de lo Cuco. Des de la part més elevada es
pot gaudir d’unes magnífiques vistes cap a la Vall de Cardós i els seus pobles.
També es pot observar les línies republicanes que ocupaven la serra
secundària del Pui Tabaca i la Serra Plana. Al cim encara resisteix una antiga
edificació rodona al voltant de la qual s’hi localitzen cavanes, casamates i
alguna esborradissa trinxera.

Memorial democràtic a Vall Cardós:
Al poble de Ribera de Cardós
trobareu un centre d’interpretació del
memorial democràtic. Aquest és un
dels itineraris senyalitzats en el marc
de la recuperació del memorial
democràtic al Pallars Sobirà.
Perfil Itinerari "Lo Cuco"

Com s’hi arriba: Cal agafar la carretera de Cardós, L-504, fins a Ribera de
Cardós. Llavors prendre la carretera que va a Estaon fins al poble d’Anàs, on

1800

podem deixar el cotxe i començar la ruta per la pista que surt o si es disposa
agafant la pista que surt del poble d’Anàs, aproximadament uns 5,1 km.
Dificultat: es tracta d’una ruta de baixa dificultat i per a totes les edats.
Distància i desnivell: 1,5Km (9,2Km), 250m (920m)
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de 4X4 es podrà apropar el cotxe fins a l’aparcament adequat que es troba

Altitud (m)

Proposta
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Pallars Sobirà

Temps: 30 minuts (5h i 15 minuts)
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* només anada. Per pujar i baixar de l’aparcament cal 4X4. () des del poble
d’Anàs.
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L’Agenda del Pallars Sobirà:

23/06/2011 - 26/06/2011
Taller de clown (Burg)

Associacions

Proposta

Pallars Sobirà

11/06/2011 - 12/06/2011
Itinerari: Els mil colors de la Vall d'Àssua (Llesui)
La Cuita el Sol (Àreu)
Segona Pasqua de Ribera de Cardós
Aplec de Sant Beado
Concerts: Escarbats on tour, 50 anys de Beatles (Burg)
Pujada al cim del Montsent de Pallars (Sort)
12/06/2011
Aplec d'Esplà, de Santa Magdalena i de la Mare de Déu de
les Ares
Marxa popular Valls d’Àneu -Memorial EUD, JUST I QUIQUE
Itinerari: Flors i colors (Espot)
18/06/2011
Senderisme:" La nit no és foscor i silenci” (PNAP)
Trofeu Desman-Cross per relleus a les Vernedes (Sort)
Fira de Sant Joan (Esterri d’Àneu)
Jornades d’astronomia (Alt Àneu)
Per més informació:

24/06/2011 - 26/06/2011
Fira de Sant Joan (Sort)
Aplec de Sant Joan de l'Erm
Aplec de Sant Joan d' Aurós
Presentació de la temporada d'estiu de la CCB
(Burg)
25/06/2011 - 26/06/2011
Festa Major de Jou
25/06/2011
Sortides literàries:"Les Veus del Pamano"(Llesui)
Taller de construcció de rais (PNAP)
Cicle de concerts d'estiu: Maria Rodés (Burg)
27/06/2011 - 04/07/2011
Festa dels Veïnats(Esterri d’Àneu)
29/06/2011
Aplec de Sant Pere del Burgal
Festa Major de Tor

Ajuntament Vall de Cardós: www.vallcardos.org o 973.62.31.22
Consell Comarcal Pallars Sobirà: www.pallarssobira.cat
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 973.62.23.35
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10/06/2011
Presentació de l’espai TOMATA (Burg)
POESIA al PARC (Farrera)

