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El jutge nega coaccions a l’antiga
companyia de l’aigua de Torrefarrera.
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Mor un jove de Mollerussa en
un accident de moto a Barcelona.
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esquí polèmica

Territori diu que el telecadira de Baqueira a
Aigüestortes tindrà una incidència “mínima”

Posicionament oposat al Consell de Protecció de la Natura, contrari al remuntador || La conselleria
al·lega que no cal l’informe d’aquest òrgan del Govern davant de la petició ecologista de parar obres
c. c.

r. ramírez

❘ lleida ❘ El departament de Territori afirma que el telecadira
que projecta Baqueira Beret a
l’àrea perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes tindrà una
afectació “mínima”. És un posicionament oposat al d’un altre
òrgan de la Generalitat: el Consell de Protecció de la Natura,
òrgan consultiu que es declara
contrari al pla urbanístic que
inclou aquest remuntador. Un
informe seu qüestiona les afectacions a la perifèria del parc i
la reserva natural del riu Bonaigua, les dos a la Xarxa Natura
(vegeu SEGRE de divendres).
El Consell de Protecció de
la Natura va criticar no haver
estat consultat durant la tramitació del pla urbanístic. Arran
d’això, l’associació ecologista
Ipcena ha reclamat suspendre
les obres en curs de Baqueira
a Alt Àneu. La conselleria, per
la seua part, afirma que el remuntador previst a la perifèria
del Parc Nacional és “una actuació menor” que “no genera
un impacte significatiu” al medi
natural. Una cosa que, al seu parer, no requereix la participació
d’aquest ens consultiu, “pensat
per pronunciar-se sobre temes
de més envergadura”.
Per a la conselleria, la incidència del remuntador es veu
reduïda a l’estar previst “al límit més exterior” de la perifèria
d’Aigüestortes, on només ocupa
l’espai “imprescindible per garantir la seua viabilitat”. Va recordar que Baqueira, el consell
del Sobirà i els ajuntaments de

les claus

L’expansió al Pallars

z El projecte aprovat el 2002
només es va desenvolupar des
d’aleshores de forma parcial. Al
cap de 15 anys, es va fer patent
que el traçat dels remuntadors
previstos era perpendicular al
dels vents dominants, cosa que
feia que les cadires es balancegessin i obligava a parar-los per
seguretat. Això va portar l’estació a plantejar un nou projecte
com a alternativa al ja autoritzat.

Un nou projecte

Materials al pàrquing de la Bonaigua per a la nova xarxa d’innivació artificial de Baqueira.

dades

232

hectàrees a la peülla

693

hectàrees al sobirà

22,8

És l’àrea d’actuació a la zona de la
Peülla, menor que les 325 del projecte original.

El conjunt de l’àrea d’expansió del
Sobirà va passar de 732 aprovades el 2002 a les 693 actuals.

És el cost previst de desenvolupar
la totalitat del projecte, en tres
etapes de sis anys cada una.

les Valls d’Àneu van reclamar
autoritzar el telecadira com una
“mesura necessària per consolidar el turisme de muntanya”.
Així mateix, va subratllar que

la Xarxa Natura “no impedeix
construir noves infraestructures” i va afegir que “a tot Europa hi ha estacions d’esquí, carreteres i equipaments diversos”

milions

en espais amb aquesta figura de
protecció. Baqueira ha ajornat
la construcció d’aquest i altres
remuntadors fins que es resolgui
el litigi (vegeu les claus).

z El nou projecte inclou un remuntador d’accés a les pistes
el traçat de les quals ocupa
terrenys inclosos a l’àrea perifèrica de protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes. L’estació
va considerar que era l’única alternativa per evitar tancaments
freqüents per vent i, com a
contrapartida, va proposar reduir la superfície esquiable prevista respecte a la que ja tenia
autoritzada.

Les primeres obres
z Després d’una tramitació
ambiental i urbanística que ha
durat anys, Baqueira ha iniciat
aquest estiu les obres del nou
projecte d’expansió al Sobirà.
Ha començat amb moviments
de terres i la instal·lació de canonades per subministrar aigua
a canons de neu. Ajornarà els
telecadires fins que es resolguin
els recursos.

entitats municipalistes

L’alcalde de Torrebesses presideix
l’Associació de Micropobles
L’entitat ja reuneix 150 municipis de menys de 500 habitants
r. r.

❘ Lleida ❘ L’alcalde de Torrebesses,
Mario Urrea (ERC-AM), és el
nou president de l’Associació de
Micropobles de Catalunya, que
reuneix municipis amb menys
de 500 habitants. Urrea, que
fins ara havia sigut vicepresident d’aquesta entitat, ha estat
elegit aquest mes per tal de rellevar en la presidència Carme

Freixa durant l’assemblea general de l’entitat.
En aquest sentit, el nou president ha establert com un dels
seus primers objectius augmentar el nombre d’ajuntaments afiliats: ara són 150 dels 320 municipis catalans amb menys de
mig miler de veïns censats.
D’altra banda, també vol
reforçar els vincles de l’asso-

ciació amb la resta d’entitats
municipalistes.
Tot plegat té com a final augmentar la visibilitat i la influència dels pobles petits, en un
moment en què creix la preocupació per la despoblació de les
àrees rurals. Urrea va indicar
que l’Associació de Micropobles
“vol ser un referent i ser tinguda
en compte” en l’elaboració de

Mario Urrea.

lleis i la presa de decisions de
les diferents administracions.
Urrea va recordar que els
municipis de menys de 500 habitants de Catalunya sumen

tan sols un 1,2 per cent de la
població, però la seua superfície inclou el 33 per cent del
territori català. L’entitat ha lamentat des de fa anys que els
recursos d’aquests ajuntaments
no estan a l’altura per gestionar
una tercera part de l’extensió de
Catalunya. Urrea va citar com
a exemple la normativa urbanística. “No pot ser que se’ns
apliqui la mateixa que a Barcelona”, va dir. “També quan
es convoquen subvencions en
règim de concurrència competitiva estem en desavantatge”,
va afegir, al no tenir la mateixa
dotació de personal per poder
elaborar sol·licituds i projectes
que consistoris amb un pressupost més gran.

