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COMARQUES

Transhumància de 40 cavalls al
Sobirà a favor de Meritxell Serret
p.
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L’Alta Ribagorça celebra els seus 30
anys amb escut i bandera oficials
p.
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TURISME ESQUÍ

Més de 32.000 persones a les estacions de
Lleida i Port Ainé tanca per aforament complet

El bon temps va omplir les pistes en una jornada de rècord històric per als complexos del Pallars Sobirà
FGC

MARÍA MOLINA

❘ LLEIDA ❘ El bon temps, després de
dies de temporal que ha deixat
algunes estacions amb gruixos
de més d’un metre de neu, va
omplir ahir les pistes d’esquí
de Lleida amb més de 32.200
aficionats a l’esport blanc, i es
van batre rècords, no només en
el que va de temporada, sinó
també històrics. És el cas dels
complexos de Ferrocarrils de la
Generalitat, Espot i Port Ainé,
al Sobirà, que van assolir xifres màximes des que són gestionades per FGC ja fa sis anys
(2011). Segons els seus responsables, a Espot hi va haver 2.240
esquiadors, mentre que a Port
Ainé se’n van registrar 3.030,
la qual cosa va obligar a tancar
l’accés per aforament complet i
derivar els aficionats a Espot.
Els pàrquings es van omplir i
es van haver d’extremar els treballs per dirigir els visitants per
evitar col·lapses.
La jornada va ser igual a Baqueira, on el ple va ser també
la nota principal. Segons el seu
portaveu, Xavier Ubeira, va
ser un dels dies amb més afluència i, encara que no va poder avançar xifres fins que no
acabi el cap de setmana de Cap
d’Any, va assenyalar, de forma
orientativa que, en dies com el
d’ahir, solen comptabilitzar-se
més de 20.000 persones a les
pistes. Pel que fa a Boí, prop de
4.000 persones van elegir les
instal·lacions de l’Alta Ribagorça, mentre que més de 2.500 es
van decantar per les de Port del
Comte, al Solsonès. Els directius
de Tavascan van xifrar en un
mínim de 500 persones.

Més de 2.200 persones es van decantar per l’estació d’Espot.

FGC

Port Ainé va haver de tancar el complex per aforament complet.
A.V.

Les pistes de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, van registrar ahir prop de 4.000 aficionats.

Ple als hotels,
turisme rural al
100% i nòrdic
en marxa
n El cap de setmana de
Cap d’Any s’espera com
un dels millors de la temporada hivernal. L’ocupació hotelera és molt alta
ja que els establiments
pròxims a les pistes estan
plens i el turisme rural i
els bungalous també es
troben al cent per cent.
El bon temps va convertir la d’ahir en una jornada única. A més, la neu
de les darreres jornades
ha propiciat que totes les
estacions de nòrdic hagin
pogut marcar circuits i les
set existents ja es troben
obertes.

MUNICIPIS POLÈMICA
Una ruptura de cables deixa cases d’Agramunt sense llum
❘ AGRAMUNT ❘ Una ruptura del cablatge elèctric a l’encreuament entre els carrers Comtes d’Urgell i Teixidors d’Agramunt va deixar
ahir sense llum alguns habitatges en aquesta localitat de l’Urgell.
Tècnics de la companyia elèctrica Endesa van acudir al lloc dels
fets per reparar els cables i restablir el subministrament, segons
va informar l’ajuntament.

Projecte per millorar una cruïlla de la C-13 a Tremp
❘ TREMP ❘ L’empresa pública de la Generalitat Infraestructues.cat
ha tret a concurs la redacció d’un projecte per millorar la seguretat en una intersecció de la travessia de la C-13 a Tremp, on la
carretera conflueix amb diferents carrers al nord de la localitat.
El pressupost de licitació ascendeix a 40.293 euros i l’empresa
adjudicatària haurà de completar la redacció del projecte en un
termini de quatre mesos. El concurs s’haurà de resoldre a partir
del mes de febrer.

El TC declara inconstitucional la norma
que dificulta cessar l’alcalde de Gimenells
R. R.

❘ LLEIDA ❘ El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul·la i inconstitucional la reforma de la
llei electoral que des del 2011
dificulta mocions de censura
als ajuntaments. La norma,
creada per combatre el transfuguisme, va dictar que el vot
dels regidors que han format
part del govern no compten
a l’hora de destituir l’alcalde.
Precisament, això és el que
complica la moció de censu-

ra que socialistes i PDeCAT
de Gimenells preparen contra
Dante Pérez per haver deixat
el PSC i haver-se presentat a
les eleccions del 21-D a la llista
del PP (vegeu SEGRE d’ahir).
A l’ajuntament de Gimenells, amb 5 membres del PSC i
4 de PDeCAT, la moció de censura contra l’alcalde semblava
impossible amb la llei contra el
transfuguisme: el vot dels socialistes al govern no compta i
PDeCAT no té la majoria abso-

luta necessària. Tanmateix, la
dimissió d’un regidor del PSC
ha obert la porta a la censura.
Si el seu successor passa a ser
adscrit, podrà votar-la al costat dels 4 edils de PDeCAT, a
l’oposició.

Sentència efectiva el 2019
La decisió del TC no facilitarà la moció de censura a Gimenells. La sentència ajorna
l’aplicació fins després de les
eleccions locals del 2019.

