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comarques

urbanisme comissió del pirineu

La Generalitat frena allotjaments
de luxe en bordes del Pallars Sobirà
Suspèn un projecte al municipi d’Alt Àneu a l’apreciar-hi “inconcreció”

Projectes per a
establiments
turístics en
paratges naturals

r. r.

❘ lleida ❘ La comissió d’Urbanisme
del Pirineu ha deixat en suspens
un pla especial urbanístic per
convertir antigues bordes del
Pallars Sobirà en allotjaments
turístics de luxe. Es tracta del
projecte de la Borda d’Andreuet, un conjunt d’edificacions
al municipi d’Alt Àneu que es
van fer servir com a fonda la
dècada de 1970, segons la documentació que acompanya la
proposta. La comissió ha suspès
l’aprovació definitiva a l’apreciar inconcreció en alguns aspectes d’aquest projecte.
Així, les construccions estan
a uns sis quilòmetres del nucli
de València d’Àneu i el conjunt,
format per tres edificis en ruïnes, limita el sud amb la carretera del port de la Bonaigua
(C-28).
La proposta del promotor
planteja “recuperar” l’antic ús
hoteler d’aquestes eficaciones,
ara com un hotel de quatre estrelles d’entre quinze i vint habitacions, aprofitant la proxi-

Imatge d’arxiu de la Borda d’Andreuet.

mitat al sector de la Peülla de
Baqueira Beret.
El dictamen de la comissió
d’Urbanisme no rebutja el projecte, però obligarà el promotor
a corregir-lo per obtenir l’aprovació definitiva.
Aquesta iniciativa a Alt Àneu
se suma a la que pretén habilitar

un hotel rural de luxe de deu
habitacions al municipi, a les
construccions de l’antiga Borda
de Socampo en aquest mateix
municipi.
Els dos projectes han xocat
amb l’oposició d’associacions
ecologistes i també d’una part
dels veïns.

■ Els projectes per a establiments turístics a Alt
Àneu aprofiten l’entorn
natural de la zona i la
proximitat al sector de
Baqueira al Pallars Sobirà. Al costat d’aquests,
han sorgit iniciatives per
obrir nous refugis de muntanya a la zona de Boumort i a la Val d’Aran. A
això se sumen projectes
de glàmping, amb bungalous i altres allotjaments
temporals com iurtes en
espais que es caracteritzen per ubicar-se en àrees
de gran bellesa paisatgística. La Generalitat n’ha
paralitzat la tramitació
juntament amb la d’altres
càmpings.

c.sans

municipis sancions

Quatre multes a la Seu
per una porta il·legal
❘ la seu d'urgell ❘ L’ajuntament de
la Seu ha imposat quatre sancions econòmiques a un veí per
instal·lar una estructura d’accés
a un habitatge “sense llicència
ni comunicació”. El consistori, que multa el propietari amb
1.500 euros, considera que no
compleix la normativa. El propietari, José Luis Moyano, demana a l’ajuntament “igualtat
de criteris” per concedir llicèn-

cies i va assegurar que “gran
part dels habitatges del barri
tenen les façanes modificades
fora de la legalitat”. La comunitat de propietaris ha fet arribar al consistori un centenar
de firmes demanant “un canvi
de normativa” que permeti “la
col·locació d’una segona porta
d’accés”. Des de l’ajuntament
van assenyalar que valoraran
l’expedient, informa C.Sans.

parlament

Bernat Solé,
portaveu adjunt
d’Esquerra
❘ lleida ❘ El diputat d’Esquerra
al Parlament i alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, va ser designat ahir portaveu adjunt
del grup d’ERC a la Cambra
catalana.
D’aquesta manera, Solé
substitueix en el càrrec Gerard Gómez del Moral, que
ha deixat recentment l’escó
del Parlament perquè va obtenir l’acta de diputat al Congrés a les eleccions generals
del 28 d’abril passat.
Així, el nucli de direcció
d’ERC al Parlament de Catalunya queda format per Solé,
juntament amb la portaveu,
Anna Caula, i el president
del grup parlamentari, Sergi
Sabrià.

projectes

Les Borges i
Vila-sana, unides
pel turisme
❘ lleida ❘ Les Borges Blanques i
Vila-sana preparen una nova
ruta turística dirigida al públic familiar per promocionar
i potenciar el patrimoni de
les dos localitats.
Aquesta iniciativa estarà
en marxa aquest estiu i vol
promocionar la Ruta de l’Oli
de la capital de les Garrigues
i la Ruta de l’Aigua, principal atractiu de Vila-sana amb
l’estany.
L’objectiu de la campanya
és oferir un producte de qualitat i potenciar l’economia
local dels dos municipis. Els
turistes visitaran el patrimoni de les Borges i l’estany
d’Ivars i Vila-sana.

jornades
José Luis Moyano, a l’estructura que l’ajuntament denuncia.

Congrés
d’Educació a
l’Alt Urgell
❘ la seu d'urgell ❘ Uns 300 professionals de l’educació participen des d’avui fins dissabte en la novena edició del
Congrés Educació i Entorn
de la Seu d’Urgell. Aquesta
jornada permet als participants reflexionar sobre la
transformació educativa,
posant el focus a les xarxes
i el lideratge pedagògic per
millorar la qualitat del sistema. El conseller d’Educació,
Josep Bargalló, inaugurarà
el congrés juntament amb la
ministra d’Educació d’Ensenyament Superior d’Andorra,
Ester Vilarrubla, i l’alcalde
en funcions, Albert Batalla,
entre altres autoritats.

