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esquí incidències

Espot deriva a Baqueira i Port Ainé
els seus esquiadors arran de l’avaria

Almenys fins aquest diumenge i FGC assumirà la diferència de preu dels forfets ||
Continuen les proves al telecadira La Roca per garantir-hi la seguretat
acn

x. rodríguez / m. molina

les claus

❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) deriva de forma gratuïta a Baqueira
i Port Ainé els esquiadors amb
forfet de temporada d’Espot.
Aquesta última estació es troba
tancada des de dissabte després
de detectar una avaria al telecadira La Roca i la mesura s’aplica
des d’ahir i fins diumenge. De la
mateixa manera, els esquiadors
que tinguin contractat un paquet de forfet i allotjament a la
zona d’Espot podran esquiar a
Baqueira o Port Ainé, accedint
pel sector de la Peülla pel port
de la Bonaigua.
La directora comercial de
FGC, Laura Vives, va explicar que s’ha arribat a un acord
amb Baqueira i va apuntar que
la Generalitat assumirà la diferència entre els preus dels forfets d’Espot (34 euros) i Baqueira (52 euros). Vives també va
assegurar que els clubs d’esquí
d’Espot podran entrenar-se a
l’estació aranesa. Així mateix,
fonts de FGC van assenyalar
que si diumenge que ve l’estació
continua tancada s’analitzarà la
manera de garantir la pràctica
de l’esquí.
De moment, continuen les
proves tècniques per garantir
la seguretat al telecadira La Roca, d’on es va desprendre una
cadira divendres passat. Des de
FGC van assenyalar que conti-

Avaria al telecadira

z Espot està tancada des de dissabte al fallar el telecadira que
dóna accés al complex.
z FGC ofereix als clients amb
forfet de temporada o paquets
amb allotjament la possibilitat
d’esquiar a Baqueira o Port Ainé
sense cost addicional.

Hostaleria

nuen sense conèixer les causes
de la incidència tècnica.
Per la seua part, el portaveu
dels empresaris turístics de les
Valls d’Àneu, Carles Cortina, va
explicar que veuen amb “preocupació” el tancament de l’estació, “perquè afecta tots els
establiments de la zona”. No
obstant, Cortina va apuntar que
“és una bona notícia” que els
esquiadors puguin anar sense
costos addicionals a Baqueira
o a Port Ainé, encara que va
demanar celeritat en els treballs
perquè les instal·lacions puguin
reobrir com més aviat millor.

❘ balaguer ❘ L’ajuntament de
Balaguer ha aprovat la segona fase del projecte d’enllumenat de la muralla. L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, va
explicar que aquesta és una
de les actuacions que són finançades amb la taxa turística i compta amb un pressupost d’uns 40.000 euros. En
concret, s’actuarà en un tram
del carrer Portalet i l’objectiu
és executar les obres aquest
mateix any.

El consell de la Noguera
contracta 13 persones

Alternativa per a l’esquí

z El sector turístic de les Valls
d’Àneu veu amb preocupació el
tancament i demana celeritat a
FGC per reobrir-la com més aviat millor.

Balaguer crea un altre
tram de la muralla

Imatge del telecadira La Roca d’Espot, que dóna accés a l’estació.

Limiten les batudes a la reserva
de caça de l’Alt Pallars per la neu
n Agricultura ha limitat les
batudes de caça a la reserva
de l’Alt Pallars pels gruixos
de neu que superen el metre
i mig al Pirineu, impedeixen
la mobilitat dels animals i
no els permeten fugir davant de la presència humana. Segons els Agents Rurals
aquesta mesura és temporal.
Es va posar en marxa el cap
de setmana passat i es man-

tindrà fins al vinent. La caça s’ha restringit a la zona
nord del Sobirà per a cérvols
i senglars.
Aquesta és l’única mesura
excepcional per salvaguardar la fauna salvatge arran
de le s copiose s nevade s
d’aquests últims dies a fi que
les captures es facin de forma
racional en plena temporada
de caça major.

❘ balaguer ❘ El consell comarcal de la Noguera s’ha sumat un any més al programa Treball i Formació i ha
contractat tretze persones.
Aquesta convocatòria es
destina a persones en situació d’atur, preferiblement de
més de quaranta-cinc anys
d’edat i que han esgotat la
prestació per desocupació
o bé són beneficiàries de la
renda garantida de ciutadania. Aquestes persones
duran a terme treballs de
manteniment, sanejament i
millora d’equipaments i espais públics als municipis de
la comarca.

Benavent millora un
tram del carrer Progrés
❘ benavent de segrià ❘ L’ajuntament de Benavent millorarà
un tram del carrer Progrés.
El consistori ha aprovat la
memòr ia va lorada per a
la urbanització d’una part
d’aquesta via i preveu invertir en aquests treballs uns
32.000 euros.

política eleccions 2019

serveis habitatge

Amassa, amb membres de la CUP, ERC, Podem i independents

Balaguer evita un altre
desnonament i ja són set
des que va començar l’any

Nova candidatura d’esquerres
a Aran per a les municipals
x.r.

❘ lleida ❘ Membres de la CUP,
ERC, Esquerra Unida i Alternativa, Podem Catalunya i independents s’han unit per crear
Amassa, la nova candidatura
d’esquerres per a les municipals del proper mes de maig.
Així ho va explicar el secretari general d’Amassa, Julián
Fernández, que va assenyalar
ahir que de moment encara
no han confeccionat una llista
electoral ni elegit alcaldables,
malgrat que tenen clar que presentaran candidatures a Vielha
i a Les, i també valoren presentar-se en altres municipis del
Baish Aran.
Fernández va apuntar que
aquesta és una “candidatura
territorial” per a la Val d’Aran i
que “no segueix la línia de cap

partit”. Fernández va assegurar que celebraran primàries
per elaborar les llistes electorals per als comicis.
ERC ja va formar part el
2015 de les llistes de Corròp,
que només va presentar can-

municipis

De moment preveuen
presentar-se a Vielha i Les
i celebraran primàries per
escollir els candidats
didatura a Les i aquesta llista
la liderava l’exdiputada de la
CUP per Lleida Mireia Boya.
El seu número dos era Hug de
la Rosa (militant d’ERC i que
actualment és regidor a Les),

que es va convertir en el primer regidor d’Esquerra a Aran
de la democràcia, segons van
assegurar fonts pròximes. Corròp va obtenir a les eleccions
municipals del maig del 2015
dos regidors al municipi de Les,
tot i que també van presentar
candidatura a la Sindicatura.

Altres llistes a Lleida
Val a recordar que la CUP
també preveu presentar candidatures a totes les capitals de
comarca del pla, mentre que al
Pirineu prepara llistes a municipis com Sort, on governa amb
Fem Municipi; Soriguera, on
va aconseguir la seua primera
alcaldia lleidatana, la Seu, la
Torre de Capdella i Cava, com
va avançar SEGRE a finals de
gener.

m. molina

❘ balaguer ❘ L’ajuntament de Balaguer ja ha trobat un habitatge
social per a la veïna amb una
ordre de desallotjament per impagament del lloguer. Dilluns,
els Serveis Socials i d’Habitatge
municipals van impedir que es
quedés al carrer, malgrat el requeriment judicial amb l’ordre
que abandonés el pis on resideix. Segons el regidor responsable d’aquesta matèria, Joan
Pla, es tracta d’una persona gran
que no s’havia posat en contacte
amb el consistori “per la qual
cosa desconeixíem el cas”. No
obstant, “dilluns mateix vam
poder frenar el desallotjament
amb la condició que buscaríem
una solució per a aquesta persona com més aviat millor, mentre
que ella podia prorrogar l’estada

al pis”. Finalment, ahir ja es va
trobar un habitatge de lloguer
social a la capital, per la qual
cosa el trasllat podrà fer-se com
més aviat millor, encara que el
desnonament s’havia posposat
fins al dia 11. Pla va indicar que
la relació entre l’ajuntament i el
jutjat per poder resoldre aquest
tipus de problemes socials és
bona, “per la qual cosa podem
intervenir abans que les persones o les famílies es quedin al
carrer”. En aquest cas, el tema
va quedar resolt durant el matí
d’ahir.
En el que va d’any, l’ajuntament ja ha evitat set desnonaments i una quarantena durant
l’any passat. El consistori ha ampliat la borsa d’habitatges per al
lloguer social (vegeu SEGRE del
8 de gener).

