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Rellancen el projecte de restaurar el
Carrilet de la vall Fosca per a turistes

Ferrocarrils s’implica amb nous estudis a petició de Pallars Actiu i la Torre de
Capdella || Per determinar els costos d’aquesta iniciativa i la viabilitat econòmica
jordi peró

r. r. / redacció

❘ lleida ❘ El projecte de recuperar
l’antic Carrilet de la vall Fosca
com a tren turístic ha rebut un
nou impuls. L’aportarà Ferrocarrils de la Generalitat (FGC),
que s’implicarà en aquesta iniciativa a petició de l’ajuntament de la Torre de Capdella i
del consorci Pallars Actiu, que
reuneix administracions locals
i empreses del Jussà i del Sobirà. Així ho van corroborar
tant fonts municipals com de
FGC. Fonts de l’empresa pública van valorar que es tracta
d’una proposta “interessant per
al desenvolupament econòmic
del territori”.
La col·laboració de Ferrocarrils s’haurà de concretar en nous
estudis per tal de determinar
el cost i la viabilitat econòmica de tornar a posar en marxa
aquest antic tren de via estreta
que, a començaments del segle
XX, transportava personal i
materials per a la construcció
de la central hidroelèctrica de
Capdella. Inaugurat l’any 1911,
el traçat de les vies mesura una
mica més de sis quilòmetres,
amb un desnivell total de més
de 80 metres.
L’empresa pública de la Generalitat buscarà la implicació
de les diferents administracions
a la redacció d’aquests estudis.
Si corroboren que la posada en
servei del Carrilet és viable des

Un excursionista recorre el traçat del Carrilet de la vall Fosca.

col·laboració

Ferrocarrils buscarà la
implicació del territori a
l’hora d’avaluar la viabilitat
d’aquesta iniciativa
del punt de vista econòmic, el
següent pas serà determinar de
forma conjunta quin haurà de
ser el model de gestió d’aquesta
infraestructura. No és la primera vegada que FGC participa en
un projecte d’aquestes característiques: actualment gestiona

política plens

Carles Esquerda, elegit
nou gerent del consell
comarcal del Pla d’Urgell
j. gómez

❘ mollerussa ❘ L’enginyer agrònom i funcionari de la conselleria d’Agricultura Carles Esquerda, del Palau d’Anglesola,
serà el nou gerent del consell del
Pla d’Urgell. Així es va aprovar ahir en un ple extraordinari
amb els vots a favor de Junts
per Catalunya, que ostenten la
majoria absoluta. ERC hi va votar en contra. El president del
consell, Rafel Panadés, va explicar que ha optat per Esquerda pel seu perfil professional,
amb una àmplia experiència
a l’administració pública, i va
destacar el càrrec de director
del departament d’Agricultura
així com a regidor a l’equip de
govern del Palau, a l’últim mandat. El ple també va aprovar,
amb els vots en contra d’ERC, la

consell del pla d’urgell

Imatge de Carles Esquerda.

retribució del personal laboral i
funcionari que es reincorpora al
servei. Entre ells hi ha Marlen
Minguell, investigada pel cas
Boreas, que es reincorpora al
càrrec d’assessora jurídica del
consell comarcal.

el tren del Ciment de Berguedà
i fa servir com a ferrocarril turístic el que va ser un mitjà per
transportar ciment.
Actualment, el traçat de les
vies del Carrilet és una ruta
per a senderistes. Així mateix,
l’ajuntament explota durant els
mesos d’estiu el telefèric d’Estany Gento, propietat d’Endesa
i que es va construir amb una
missió similar a la del Carrilet:
transportar materials i personal
per a la construcció de les preses
i conduccions que conformen
la central reversible de Sallente-Estany Gento.

Turisme i FGC
uneixen forces per
promocionar la
marca Pirineus
■ L’Agència Catalana
de Turisme (ACT) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) treballaran de
manera coordinada per
promoure la marca Pirineus. Amb el nou conveni de col·laboració entre
aquestes dos entitats, FGC
passarà a promocionar tot
el territori i els recursos
turístics des d’una visió
transversal, de manera
que s’alinearà amb l’estratègia del programa
Pirineus i, per tant, compartirà objectius amb les
seues parts integrants. El
programa Pirineus posa
en relleu tota la diversitat
de l’oferta turística del Pirineu català.
L’objectiu és consolidar
les onze comarques del
Pirineu com a destinació
turística única i transversal als mercats emissors
de proximitat mitjançant
una promoció específica i
amb l’objectiu d’eliminar
la demanda estacional al
llarg de l’any.

Reunió entre la Cambra
de Comerç i Mollerussa
❘ lleida ❘ L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, es va reunir ahir amb el president de
la Cambra de Comerç, Jaume
Saltó, per establir estratègies
de col·laboració entre els dos
organismes per als pròxims
quatre anys.

Obres d’urbanització a
les Borges Blanques
❘ LES BORGES ❘ L’ajuntament de
les Borges ha adjudicat el
contracte administratiu de
l’obra d’urbanització del carrer Hospital i la plaça Anselm
Clavé, que es preveu que
s’iniciï al setembre i duri uns
tres mesos i mig.

Térmens alerta del mal
ús de contenidors
❘ térmens ❘ Térmens va denunciar ahir mal ús d’una illa
de contenidors. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va
explicar que diumenge diverses persones van deixar
bosses d’escombraries fora
dels contenidors i que després algú les va posar al mig
de la carretera. Va dir que és
un fet aïllat i que al juliol el
municipi va superar el 50%
de reciclatge.

Primer rastre de l’ós a
Andorra al cap de 5 anys
❘ Andorra la vella ❘ Una empremta sobre la neu que es
va detectar a inicis d’aquest
any a la parròquia de Canillo
s’ha convertit en el primer
rastre de l’ós a Andorra en
cinc anys, des del setembre
del 2014, segons va publicar
el Periòdic d’Andorra.

