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Joan Riu, baile 

jjEth dialòg, era 
e· e es i endes 

• soc1aus 
son r n s pòstes der 

Ajuntament'' 
-.~• t7í·~·~ oan, 8iu.. .està acabe 

eth sòn mandat 
ath capdeuant der 
Ajuntament de Vielha e 
Mijaran. Ei en aguesta 
legislatura ena quau a 

apostat pes entitats menores, sense 
desbrembar eth caplòc ara quau 
dòte d'infraestructures com u a 
nau a escòla o un Pala i d' Espòrts. 
Ath deià, Vielha a arribat a un acòrd 
entà que se fornisque de gas de 
França a trauèrs de Les, "esvitant 
atau eth transpòrt de camions de 
mercaderies perilhoses a trauèrs 
deth Tunèu". 

Quin balanç hè dera leqlslatu-
.. ? 

Creigui que, en linhes generaus, 
eth balanç ei bon e satisfactòri. 
Venguíem d'u a legislatura ena 
qua u s'au i e invertit pòc e mos plan
tegèrem hèr projèctes de renauida, 
sustot en çò que tanh as entitats 
menores descentralizades deth 
municipi (Arròs, Aubèrt. Betlan, 
Betren, Casarilh, Casau, Escunhau, 
Gausac, Mont. Momtcorbau, Vila e 
Vilac), sense desbrembar Vielha. 

Ua des caracterlstiques a estat 
e 'l d QQ e er co ,auorac1on 

Er equip de govèrn a aufrit era 
possibilitat d'integrar-se en eth a 
tot eth qu'a volut trebalhar peth 
municipi. Açò a estat possible gràci
es ara corresponsabilitat des grops 
Union Democratica Aranesa e Partit 
Popular, qu ' an agut era volentat 
d' arténher acòrds e de dar supòrt 
a decisions importantes taht muni
cipi. 

Ath deià, en aguesta legislatura 
s'a creat eth Conselh de ra Vila, un 
organ consultiu e assessor deth 

baile en qué .s'a vol ut compdar 
damb representanti des diuèrsi 
sectors economies e sociaus dera 
ciutat. 

Er Ajuntament a apostat pes 
entitats menares. 

Es nuclèus de Vielha e Mijaran 
auien de besonh d 'ua transforma
don e pensi qu 'ac auem artenhut. 
Vielha hec un sacrifici e evitèc 
quauques des òbres que calie hèr 
laguens deth caplòc, entà poder-les 
arniar enes petiti nuclèus. Podem 
díder que totes es pedanies an 
agut ua òbra, çò que hège molti 
ans que non s' artenhie, damb un 
finançament lèu deth 100% dera 
Generalitat, a trauèrs deth PUOSC, 
e en ua segona fase damb ua inver
sion importanta der Ajuntament. 

En Vlelha tanben I a aqut 
I versl'ons lmportantes. 

Ua des mès importantes ei 
era deth casc antic, declarat 
Ben d'Interès Cultura u, en qué 
s'invertirà er lo/o cultura u deth pre
supòst deth Tunèl. En casc antic i é 
tanben eth Pònt deth Cap dera Vila, 
òbra de nau a construccion pr' amor 
qu 'era vi el ha infraestructura podie 
crear inconvenients grèus deuant 
de possibles aiguats. 

Ath deià, en aguesta legislatura 
s'a bastit eth nau pònt que con
nècte Vielha damb era zòna deth 
Solan, enquia ara non i auie contac
te dirècte, en tot mielhorar-se done 
era comunicación. 

S· a apostat pes vluendes soci
aus. 

A estat e ei ua des granes pre
ocupacions d ' aguest Ajuntament. 
Pendent aguesti quate ans s ' an 

adjudicat viuendes entà joeni e 
s' an hèt modificacions de planteja
ment e de normes entà poder bas
tir-ne de naues viuendes sociaus, 
que ja an eth sòn projècte e entàs 
qu'er Ajuntament a aufrit part des 
terrens. 

Per un aute costat, era reclassi
ficacion de terrens qu 'a hèt aguest 
Ajuntament a permetut arténher 
era zòna esportiua d ' Es Anglades, 
ata u coma un lòc d'equipament 
administratiu-docent e 140 viuen
des de proteccion oficiau, eth 60% 
des quaus s'i bastiràn. Ath deià, ad 
aguestes s'i poden amassar més 
V.P.O. se gessen tà deuant naui 
plans urbanístics. 

Es servicis soclaus tanben an 
recebut un Impuls. 

Auem metut en marcha un Plan 
de Joenesa que s'a materializat, 
enter d 'a ut i, en un Es pac i Joe n. Ère 
un besonh demanat pera gent joena 
de Vielha, qu'ara s'amasse aquiu 
entà arniar activitats en comun. 
Aquiu s' an hèt talhèrs de circ, 
escultura, musica, eca. Era gent a 
responut plan ben. 

Ath deià, laguens der Espaci 
Joen s' an hèt uns Talhèrs 
d ïnterculturalitat. Era populacion 
inmigranta ei en aument en Vielha 
e ua des prumères actuacions ei 
poder establir un dialòg e entad açò 
ei de besonh conéisher er idiòma. 
Des der Ajuntament de Vielha se 
promòn classes de castelhan qu'an 
fòrça èxit. 

Tan ben s'a impulsat eth Casau 
deth Jubilat, que s' a convertit en 
centre dinamizador dera gent grana 
de Vi el ha pr ' amor qu 'aquiu pòden 
hèr un gran nombre d'activitats: 
des de gerontogimnastica, talhèrs 

de memòria, cors i d ïnformatica e 
internet, enquia activitats ludiques 
com eth balh. 

Non cau desbembar era edu
caclon. 

Ei ua des nòstes granes pre
ocupacions. Aguesta legislatura 
s'a començat, bastit e acabat eth 
nau colegi CEIP Garona de Vielha. 
lniciauments, era adjudicacion 
siguéc de 5.800.000 èuros, mès eth 
còst finau a estat de 7.100.000 pes 
peticions municipaus entà adaptar
lo as nòsti besonhs. 

Aguest equip de govèrn 
hec en sòn moment ua apòsta, 
dat qu 'auiém un equipament 
d' educacion obsolet, caducat e 
perilhós, qu 'ère er Institut. Auem 
artenhut. coma primèra mesura des 
des ans 70, que se hessen es ges
sudes d ' emergéncia e es hièstres 
naues, damb ua inversion importan
ta. Tanbenh, auem eth compromís 
e era a proba ci on d'un projècte de 
reabilitacion deth centre. 

E en espòrt? 
Auem afrontat eth besonh de 

bastir un Pala i d' Espòrts e un "tron
ton", que seràn plaçadi ena zòna 
esportiva a on tanben se place eth 
Palaí de Gèu. Era inversion en Palaí 
d' Espòrts ja ei consolidada e se hèn 
es òbres, pendent qu 'eth "fronton" 
ei a punt de començar-se. 

Tanben se trabalhe en camp 
de fótbol, replantat hè dus ans, un 
viatge decidírem qu 'aquèra e re 
era zòna definitiva entath camp de 
fótbol e entàs autes installacions 
esportives, ua decision adoptada 
des deth consens enter es perso
nes e es clubs relacionadi damb 
er espòrt. Ath cant deth camp de 
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"El dialogo, la educación y las viviendas 
sociales son lasgrandes apuestas del 
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran" 

fot bol i a urà u a zòna d' atletisme, 
un espòrt que se promò des der 
Ajuntament. Ara f in auem artenhut 
d'auèr un equip de hockey sus gèu 
e s ' a promoigut eth curling, at h 
deià de seguir passant era Escòla 
de Patinatge Artístic. 

Era cultura tanben I a estat 
presenta. 

Er Ajuntament de Vielha a pro· 
piciat actuacions teatraus pendent 
tot i es mesi der an, at h deià d'un 
Festivau d ' Ostiu que s'a conso· 
lidat damb figures de prumèra 
qualitat. 

Ua apòsta important ei era deth 
Teat re·cinèma, un projècte apro· 
vat per Cultura dera Generalitat e 
que compde damb un pressupòst 
de 1.300.000 èuros en equipa· 
ment, ja qu 'anar à integrat en un 
edifici a on s'i bastiràn V.P.O. 

Seguim balhant supòrt ara 

Bibliotèca, que s' a consolidat com 
eth lòc de lectura de gent de totes 
es edats. Era darrèra remetuda 
de libres a estat per un valor de 
45.000 èuros. 

Eth mlel ambient s· a suenhat 
especiaument. 

Ua des principaus actuacions a 
estat es passegi fluviaus, ua òbra 
finançada damb hons europèus 
(lnterreg) e er Ajuntament de 
Vielha entà sauvaguardar era ribè· 
ra deth Riu Nere. 

Sense cap de dobte, ua des 
accions mès importantes a estat 
era paralisacion dera planta incine· 
radora per non complir es requisits 
mieiambientaus. 

Auem establit era obligacion 
de hèr enterrar totes es linhes 
d 'equipament aeri es coma per 
exemple era deth nau tunèl de 
Vielha 

Eth torisme, ua auta Qrana 
apòsta. 

Vielha s' a integrat ena assoc i· 
acion Municipis damb Personalitat 
Toristica amassa damb Puigcerdà, 
Cadaquès e Sitges. S' a gestat 
pendent aguesta legislatura, mès 
darà es sòns fruts en es pròplèus 
ans. Çò de prumèr artenhut ei era 
'Carta deth Paisatge'. 

E, de cara ath futur ••• 
Vielha seguirà lutant per ua des 

infraestructures mès importantes 
qu ' a de beso nh aué coma pòble 
toristic, es places de parcatge. En 
aguest sens volem consolidar eth 
parcatge des antigues casèrnes 
militars e, ath deià, proposam 
qu ' eth terren der ant ic collègi 
Garona se convertisque en auta 
zòna de parcatge. 

El diélogo, la educación y las vlvlendas 
soclales han sido las grandes apuestas del 
Ajuntament de Vielha e Mijaran durante 
esta legislatura. Ademés, Joan Riu, al 
frente del Consistorio, ha apostada por las 
entldades menares, sin olvidar la capital 
a la que esté dotando de infraestructuras 
como un nuevo colegio o un Palacio de 
Deportes. 

Una de las grandes preocupaciones del 
Ajuntament han sido las viviendas sacia
tes, adjudlcando viVIendas para jóvenes y 
haciendo modlflcaciones de normas que 
permltirén construir mas en breve plazo a 
ta vet~ majorar el equlpamiento cultural 
c:on un teatro"Cine. 

Los :.jóvenes podrén acceder a las nue
vas vlvJendas sociate. en propledad o alqui-
let A~ dlsponen de un Espacio Joven 
dOhde rwnirse y reallzar un buen número 
1t«factrvidades. 

t.a ~n también ha tenido un 
tapet destacado con la construción del 
nuevo CEIP Garona, con un presupuesto 

... ~ ......... de 7.100.000 .euros y el compram iso 
de la Generalitat de rehabilitar el lES Val 
d~ran. 

La apuesta por el deporte se materializa 
los nuevos equipamientos: un Palacio de 

·DanmtM y un frontón, asf como la mejora 
aauarcaflnoo de fútbol, junta al que se 
n-rrtnóllnn una zona de atletismo. 

~:.Eté\Ïildaclo del media ambiente es funda· 
se ha conseguido la parallzación 

,~~ilê~f:J~~i~~'fú~~7e~§;a~l:cr v~.qu~ potenciar 
~ ríortlirona. 
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Proyectos hechos rèalidad 
Arròs, Aubèrt, Betlan, Betren, Casarilh, Casau, Escunhau, 

Gausac, Mont, Montcorbau, Vielha, Vila y Vilac 

PROJÈCTES 
HÈTI REALITAT 

- Mielhora deth hilat d'aigua e 
naua cloracion en Mont, Montcorbau, 
Betlan e Aubèrt. 

- Bastiment deth nau edifici 
deth CEIP Garona de Vielha. 

- Bastiment d'un nau 
Poliesportiu en Vielha. 

- Pavimentacion des carrèrs 
deth centre de Mont. 

- lnstallacion de limitadors de 
velocitat orizontaus ena entrada 
deth nuclèu d'Arròs. 

- Mielhora des trepaders e 
dera pavimentacion enes carrèrs 
d'Escunhau. 

- Pavimentacion dera Plaça e 
mielhores enes carrèrs de Vilac. 

- Eliminacion de barrères 
arquitectoniques dera bastissa der 
Ajuntament de Vielha. 

- Dues fases de ra pavimentacion 
deth carrèr Sant Estèue de 
Montcorbau. 

- lnstallacion deth depòsit 
entara gasificacion deth nuclèu de 
Betlan. 

- Mielhora dera cauçada ena 
Plaça e enes carrèrs de Casau. 

- Reforma deth carrèr Major de 
Betren. 

- Òbres de mielhora deth 
depòsit de Casarilh. 

- Isolament dera cobèrta deth 
Locau Sociau de Montcorbau. 

- Reparacion de trepaders en 
Vielha. 

- Gondronament asfaltic des 
carrèrs Castèth, Montcorbison e 
Anglada de Vielha. 

- Substitucion part desaigüe de 
Mont a Vilac. 

- Bastiment de naui servicis e 
deth nau subministrament electric 
en Beusa. 

- Òbres menors enes escò les 
d'Aubèrt. 

- Ampliacion deth Burèu Tecnic 
en Vielha. 

- Mielhores en Carrèr Major de 
Vielha: paviment e infraestructures. 

- Bastiment des escales de 
barrina dera Merdera de Aubert. 

- Bastiment d'un parcatge ath 
cant dera glèisa de Gausach. 

- Reparacion de murs e 
bastiment d'un nau pònt sus eth Riu 
Ne re. 

- Òbra deth Pònt deth Cap dera 
Vila. 

- Desaigüe Montcorbau- Betlan. 
- Mielhora ena captacion 

d 'aigua de Betren. 

-Mejora de la red de agua 
y nueva estación de cloración 
en Mont, Montcorbau, Betlan y 
Aubèrt. 

-Construcción del nuevo editi
cio del CEIP Garona de Vielha. 

-Construcción de un nuevo 
Polideportivo de Vielha. 

-Pavimentación de las calles 
del centro de Mont. 

-lnstalación de limitadores de 
velocidad horizontales en la entra
da del núcleo de Arrós. 

-Mejora de las aceras y de la 
pavimentación en las calles de 
Escunhau. 

-Pavimentación de la plaza y 
mejoras en las calles de Vilac. 

- Eliminación de barreras 
arquitectónicas del edificio del 
Ayuntamiento de Vielha. 

- Pavimentación de la calle 
Sant Estève de Montcorbau. 

- lnstalación del depósito 
PàUI la q_a_sificación del núcleo de 
ff~an. -

- Mejora del pavimento en la 
Plaza y calles de Casau. 

- Reforma de la calle Major de 
Betren. 

- Obras de mejora del depósi
to de agua de Casarilh. 

- Aislamiento de la cubierta 
del Local Social de Montcorbau. 

- Reparación de las aceras de 
Vi el ha. 

- Pavimentación asfaltica de 
las calles Castèth, Montcorbison y 
Anglada de Vielha. 

- Sustitución de parte del 
desagüe de Mont a Vilac. 

- Construcción de nuevos 
servicios y suministro electrico en 
Beu sa. 

- Obras menores en las escue
las de Aubèrt. 

- Ampliación de la Oficina 
Técnica de Vielha. 

- Mejoras en la Calle Major de 
Vielha: pavimentación y infraes
tructuras. 

- Construcción de escale
ras de granito en la Merdera de 
Aubert 

- Construcción de un parquing 
al lado de la iglesia de 

- Reparación de mures y 
construcción de un nuevo puente 
sobre el Río Nere. 

- Obra del Puente del Cap de 
la Vila. 

- Desagüe 
Betlan. 

Montcorbau-

- Mejora en la captación de 
aguas de Betren. 

PROJECTES 
FETS REALITAT 

- Millora de la xarxa d'aigua i 
nova cloració a Mont, Montcorbau, 
Betlan i Aubèrt. 

- Construcció del nou ed ifici 
del CEIP Garona de Vielha. 

- Construcció d'un nou 
Poliesportiu a Vielha. 

- Pavimentació dels carrers del 
centre de Mont. 

- lnstal·lació de limitadors de 
velocitat horitzontals a l'entrada 
del nucli d'Arròs. 

- Millora de les voreres i 
de la pavimentació als carrers 
d'Escunhau. 

- Pavimentació de la plaça i 
millores als carrers de Vilac. 

- Eliminació de barreres 
arquitectòniques de l'edifici de 
l'Ajuntament de Vielha. 

- Pavimentació del carrer Sant 
tstève de Montcorbau. 

- lnstal·lació del dipòsit per a 
la gasificació del nucli de Betlan. 

- Millora del ferm a la Plaça i 
als carrers de Casau. 

- Reforma del carrer Major de 
Betren. 

- Obres de millora del dipòsit 
de Casarilh. 

- Aïllament de la coberta del 
Local Social de Montcorbau. 

- Reparació de voreres a 
Vielha. 

- Pavimentació asfàltica del 
carrers de Montcorbison, Castèth i 
Anglada de Vielha. 

- Substitució part desguàs de 
Mont a Vilac. 

- Construcció de nous serveis i 
del nou subministrament elèctric a 
Beu sa. 

- Obres menors a les escoles 
d'Aubèrt. 

- Ampliació de l 'oficina tècnica 
de Vielha. 

- Millores al Carrer Major de 
Vielha: paviment i infraestructures. 

- Construcció de les escales de 
granit a la Merdera d'Aubert. 

- Construcció d'un aparcament 
al costat de l'església de Gausach. 

- Reparació de murs i 
construcció d'un nou pont sobre el 
Riu Nere. 

- Obra del Pont deth Cap dera 
Vila. 

- Desguàs 
Betlan. 

Montcorbau-

- Millora en la captació d'aigua 
de Betren. 
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Al servicio de los ciudadanos 
Arròs, Aubèrt, Betlan, Betren, Casarilh, Casau, Escunhau, Gausac, Mont, 

Montcorbau, Vielha, Vila y Vilac 

ATH SERVICI 
DES CIUTADANS 

-Ath long d' aguesta legislatura 
er Ajuntament de Vielha e Mijara~ 
a hèt ua importanta apòsta pera 
Educacion tamb eth bastiment deth 
nau edifici deth CEIP Garona, damb 
un pressupòst finau de 7.100.000 
euro s. 

-Pendent aguesti quate ans 
tan ben s' an hèt reformes en lES Ara~ 
e i a un compromís deth Departament 
d'Educació en tara sua reabilitacion. 

-Eth municipi de Vielha e Mijaran se 
provedirà de gas naturau procedent 
de França a trauèrs de Les. A compdar 
der acòrd der Ajuntament de Vielha 
damb era Conselleria d'Indústria, eth 
Ministerio de Indústria e eth Govèrn 
francés, devierà possible eth projècte 
de gasificación de tot eth municipi 

~;;;;;;;;;::~=.=:=;:~th hilat .da&.às...ftança, evita.n.t.eth 
• ranspòrt pèflNuneu de Vielha. 

-Vielha e Mijaran a estretit era sua 
relacion damb es ciutats franceses 
especiaument damb Sant Gaudenç: 
damb qui s'a afrairat. Es escolans 
d' andues poblacions amien a tèrme 
activitats amassa. 

-Es joeni dispausen der Espaci 
Joen, creat eth 2005, a on s' oferisen 
talhèrs de circ, musica, escultura, 
iòga, ... 

-Era integracion tanben ei 
importanta. S' an organizat 
"Charrades interculturaus" e des der 
Ajuntament s 'ofereixen classes de 
castelhan ara poblacion inmigranta. 

-Era Setmana dera Solidaritat 
arribe ena sua tresau edicion, e en 
aguesta ocasion aurà ara hemna 
coma protagonista. 

-Et h barrament dera incineradora 
de Vielha a permés ua mielhora en 
aspècte mieiambientau. 

-Es passegi fluviaus ath long deth 
Riu Garona an compdat damb hons 
europèus a t rauèrs deth programa 
lnterreg e era aportacion der 
Ajuntament de Vielha. 

-Vielha e Mijaran a estat des 
deth començament protagonista 
dera Associacion Municipis damb 
Personalitat Toristica, en qué tanben 
i son integradi Cadaquès, Sitges e 
Puigcerdà. 

-Er espòr t a estat ua prioritat 
entar Ajuntament. Eth municipi 
de Vielha e Mijaran compdarà lèu 
damb un Pala i d ' Espòrts e damb un 
" fronton", plaçadi ena zòna esportiva. 
Ath deià s'a mielhorat eth camp de 
fótbol Des Anglades a on i a ua zòna 
d' atletisme. 

-En esta legislatura, el 
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
ha hecho una importante apuesta 
por la Educación con la construc
ción del nuevo edificio del CEIP 
Garona, con un presupuesto final de 
7.100.000 euros. 

-Durante estos cuatro años, ade
mas, se han llevado a cabo reformas 
en el lES Val d'Aran se ha consegui
do un compromiso de Educació para 
su rehabilitación. 

-El municipio de Vielha e Mijaran 
se abastecera del gas natural pro
cedente de Francia a t ravés de Les. 
Tras el acuerdo del Ajuntament 
de Vielha con la consellería de 
Industria, el Ministerio de Industria 
y el Gobierno francés. Se consegui
ra de esta manera la gasificación de 
todo el municipio y se disminuye el 
transporte de materias peligrosas 
por el túnel de Vielha. 

&-VIelha e Mijaran ha estrechado 
su relación con las ciudades fran
cesas, especialmente con Saint 
Gaudens, con la que se ha her
manado. Los escolares de ambas 
poblaciones realizan actividades 
conjuntas. 

-Los jóvenes disponen del 
Espacio Joven, creado en 2005 
donde se ofertan talleres de circo' 
música, escultura, yoga... ' 

-La lntegración también es 
importante. Se han organizado 
Coloquios de lnterculturalidad y 
desde el Ajuntament se ofrecen 
clases de castellano a la población 
inmigrante. 

-La Semana de la Solidaridad 
alcanza su tercera edición, y en esta 
ocasión tendra a la mujer como pro
tagonista. 

-El cuidado el medio ambiente 
ha tenido un impulso con la parali
zación de la incineradora de Vielha. 

-Los paseos fluviales a lo largo 
del río Garona han contado con 
fondos europees a través del pro
grama lnterreg y la aportación del 
Ayuntamiento de Vielha. 

-Vielha e Mijaran ha sido desde 
el principio protagonista de la aso
ciación Municipios con Personalidad 
Turística, en el que también estan 
integrades Cadaqués, Sitges y 
Puigcerda. 

-El deporte también ha sido una 
prioridad para el Ayuntamiento. 
El municipio de Vielha e Mijaran 
contara en breve con un Palacio de 
Deportes y un frontón, situades en 
la zona deportiva. Ademas, se ha 
mejorado el campo de fútbol de Les 
Angladas donde habra una zona de 
atletisme. 

AL SERVEI 
DELS CIUTADANS 

-Al llarg d'aquesta legislatura 
l'Ajuntament de Vielha e Mijaran h~ 
fet una important aposta per l'Educa
ció amb la construcció del nou edifici 
del CEIP Garona, amb un pressupost 
final de 7.100.000 euros. 

-Aquests quatre anys, també 
s'han fet reformes a l'lES Aran i 
s'ha aconseguit un compromís del 
Departament d'Educació per la seva 
rehabilitació. 

-El municipi de Vielha e Mijaran 
s'abastirà de gas natural procedent 
de França a través de Les. D'ençà 
l'acord de l'Ajuntament de Vielha 
amb la Conselleria d'Indústria el 
Ministerio de Indústria i el Go~ern 
francès, serà possible el projecte 
de gasificació de tot el municipi per 
xarxa des de França, disminuint el 
transport de matèries perilloses pel 
túnel de Vielha. 

-Vielha e Mijaran ha estretit la 
seva relació amb les ciutats france
ses, especialment amb Sant Gaudens, 
amb qui s'ha agermanat. Els escolars 
d'ambdues poblacions duen a terme 
activitats conjuntes. 

-Els joves di posen de l'Espai Jove, 
creat el 2005, on s'ofereixen tallers 
de circ, música, escult ura, ioga, ... 

-La integració també és impor
~ant. S 'han organitzat col·loquis 
mterculturals i des de I' Ajuntament 
s'ofereixen classes de castellà a la 
població inmigrant. 

-La Setmana de la Solidaritat 
arriba a la seva tercera ed ició, i en 
aquesta ocasió tindrà la dona com a 
protagonista. 

- El tancament de la lncineradora 
ha per més una millora en I' aspecte 
mediambienta l. 

- Els passejos fl uvials al llarg 
del Riu Garona han comptat 
amb fons europeus mitjançant el 
Programa lnterreg i I ' aportació de 
I ' Ajuntament de Vielha. 

- Vielha e Mijaran ha estat 
des del principi protagonista de 
I ' Assossiació de Municipis amb 
Personalitat Turfstica, en què també 
estàn integrats Cadaquès, Sitges i 
Puigcerdà. 

-L ' esport també ha estat una pri
oritat per I ' Ajuntament. El municipi 
de Vileha e Mijaran comptarà ben 
aviat amb un Palau d ' Espports i amb 
un frontó, situats en la zona espor
tiva. També s'ha millorat el camp de 
futbol de Les Anglades on hi haurà 
una zona d'atletisme 



• 
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