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LLEIDA I COMARQUES

TURISME ESPAIS NATURALS

PARTITS

Sant Esteve denuncia “pressions” i
“poca ajuda” per obrir Mont-rebei

La Crida critica el
pròxim Consell
de Patrimoni

L’alcalde diu que volen fer-ho “com més aviat millor” però només quan sigui segur
R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra,
va denunciar ahir “pressions”
per reobrir el pas pel congost de
Mont-rebei, tancat des de dimecres per un despreniment. Ho
va fer a través de missatges a
la xarxa social Twitter, en els
quals va assenyalar que va decidir clausurar-lo aconsellat pels
Bombers i els Agents Rurals, i
va afirmar que ha “rebut pressions per obrir sense tenir en
compte la seguretat dels visitants i molt poc suport de les
administracions”. En canvi, va
agrair a la Fundació Catalunya
La Pedrera “la seua col·laboració en tot moment”.
Navarra va declinar precisar
de qui procedeixen les pressions
i tan sols va apuntar que obeeixen a l’activitat econòmica que
genera l’elevada afluència de turistes (vegeu les dades). L’alcalde va assegurar que té intenció
de reobrir “tan aviat com sigui
possible” però no abans que la
zona que va patir el despreniment sigui segura. “Si hi hagués
una desgràcia, qui se’n faria responsable?”, es va demanar. La
intenció del consistori és obrir el
congost el cap de setmana, però
encara s’ha de determinar qui
durà a terme els treballs per retirar les roques i sanejar el pendent i qui els pagarà. “L’ajuntament no té recursos per fer-ho”,
va subratllar el primer edil. A
part de netejar el tram que va

DADES

100.000

50

25%

VISITANTS

LLOCS DE TREBALL

DE RESERVES PERDUDES

Mont-rebei rep una mitjana de
cent mil visitants a l’any amb un
impacte econòmic de 5 milions.

L’activitat turística vinculada a
Mont-rebei genera més de cinquanta de llocs de treball a la zona.

El tancament es va traduir en la
pèrdua del 25% de les reserves
previstes per al cap de setmana.
ACN

Embarcació a Canelles de
camí a Mont-rebei.

❘ LLEIDA ❘ La Crida per Lleida-CUP va criticar ahir que
la pròxima sessió del Consell
de Patrimoni s’hagi convocat demà al Roser, en mans
de Paradores SA. Segons
aquesta a formació política, es tracta d’una “burla a
la ciutadania”, al considerar
que celebrar-la a l’antic convent convertit en allotjament
turístic és contrari a l’acord
del Consell de Patrimoni de
“transmetre el llegat social i
cultural de la ciutat perquè
els ciutadans i les generacions futures puguin viure’l i
gaudir-ne”.

MUNICIPIS

Projectes per
a noves obres a
Alt Àneu

patir l’ensorrament, el consistori demanarà a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) un estudi més exhaustiu
sobre l’estabilitat en diferents
punts dels pendents, tal com el
mateix organisme va recomanar

a la primera avaluació. També
es plantegen instal·lar cartells
per advertir els visitants del
congost que hi accedeixen sota
la seua responsabilitat. “Sense
crear alarmisme, la gent ha de
ser conscient que visita un espai

natural en el qual mai hi ha risc
zero”, va subratllar en aquest
sentit l’alcalde. Val a recordar
que, després de tancar inicialment l’accés per terra i aigua, el
pas a la navegació es va restablir
aquest divendres.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament d’Alt
Àneu ha donat l’aprovació
inicial a projectes i memòries valorades per reparar la
plaça de la Casalta i l’entorn
del riu a Isil, amb un pressupost de 33.921 euros; per a
treballs d’adequació de la zona verda i d’equipaments de
València d’Àneu per valor de
22.401 euros; per instal·lar
baranes al Camí Vell a Esterri (4.526 euros) i per a obres
a la zona lúdica i esportiva
de València d’Aneu, amb un
pressupost que ascendeix als
21.930 euros.

TURISME ACTIU

Senderisme i
rutes guiades
per conèixer el
Pallars Sobirà

ASSOCIACIÓ CULTURAL, CÍVICA I ESPORTIVA DE LES VALLS DE CARDÓS

ASSOCIACIÓ CULTURAL, CÍVICA I ESPORTIVA DE LES VALLS DE CARDÓS

Al primer Festival
de Senderisme
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La novena edició de la
Marxa Valls de Cardós va arribar el cap de setmana passat
acompanyada del primer Festival de Senderisme. Es tracta
d’una iniciativa que pretén unir
la pràctica del turisme actiu amb
la divulgació de la història, el
medi natural i els productes
d’alimentació del territori que
inclou els municipis de Vall
de Cardós, Esterri de Cardós
i Lladorre. Unes 170 persones
es van inscriure en les diferents
activitats, segons van explicar
els organitzadors, l’Associació
cultural, cívica i esportiva de
les Valls de Cardós.
La Marxa va tenir lloc dissab-

Nens i adults van participar en la Marxa i el festival.

Participants en la marxa de senderisme.

te passat amb dos circuits circulars. Un de disset quilòmetres
per als adults i un altre de sis per
a canalla. Els participants en les
dos modalitats es van trobar a
el pont de Lladrós. El públic va
poder participar també en recorreguts amb guies locals per
conèixer les herbes medicinals
que creixen a la zona; els hà-

lor als guies” com a intèrprets i
divulgadors del territori i també
“atansar el turisme i la població
local”, al considerar que sovint
coexisteixen sense gairebé relacionar-se entre si.
Així mateix, consideren que
promocionar el patrimoni natural i la història de les Valls de
Cardós contribueix a diferenci-

bitats de l’ós bru i la vida rural
a les antigues bordes a finals
del segle XIX. També hi va haver degustacions de productes
locals.

“Atansar turistes i veïns”
Els organitzadors van assenyalar que aquestes activitats
tenen la intenció de “donar va-

ar aquest festival de senderisme i a atreure l’interès dels visitants. L’entitat va fer un balanç
positiu de la resposta del públic
i va apuntar que la celebració
es va veure afavorida pel bon
temps. Els ajuntaments, el Parc
de l’Alt Pirineu, la Diputació i
la Generalitat col·laboren en
aquesta celebració.

