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Els escaladors consideren
"excessiva// ractuació
a la via entre Camarasa i
Sant Llorenç de Montgai
Temen que es col·loquin malles de
protecció a les parets en aquest espai
Camarasa
S.MARTf
L'actuació que la Diputació de
lleida està realitzant a la carretera que uneix Camarasa i Sant
llorenç de Montgai, que estarà
tallada almenys fins la setmana que ve, no ha agradat dins
del col·lectiu d'escaladors que la
consideren "excessiva". Així ho
expressava ahir Eduard Vendrell,
escalador i membre del Centre
Excursionista de Balaguer, que en
un comunicat penjat a les xarxes
afirmava en nom de l'entitat que
l'actuació és "del tot excessiva i
només es pot justificar sota criteris de beneficis econòmics".
Vendrell va explicar a La
MAÑANA que consideren que es
podia haver fet una actuació més
quirúrgica que no malmetés un
espai natural com aquest ni afectés tant a l'activitat dels escaladors en una zona amb més de 50
anys de tradició en aquesta activitat i amb moltes vies obertes algunes de les qual han quedat ara
fora de servei. L'escalador recorda
que la paret de l'Ós de Sant Llorenç és un espai amb molta història en el món de l'escalada i una
zona on s'han format molts escaladors. A més, recorda aquesta

FOTO: CGA I La pista dona accés a un espai d'interés turístic

L'Aran adjudica la millora la
Pista de Varradós malmesa
a causa de ld pluja i la neu
El Conselh Generau d'Aran ha
adjudicat el projecte de millora i
manteniment de camins a la Val
d'Aran, un projecte dotat amb
un pressupost de 150.000 euros que aniran destinats al tram
de la Pista de Varradòs entre la
Bòrda des de Perú (Bagergue) i
el Pont de Varradòs al Saut deth
Pish, un tram que compta amb
un total de 14,2 km. "L'actuació
en aquesta pista és molt neces-

sària ja que és un camí d'accés
a un punt de gran interès natural i turístic com és el Saut deth
Pish i que actualment es troba
en un estat molt malmès a causa de l'erosió de l'aigua i la neu",
explicava el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental,
Francés Bruna, afegint que: "el
Saut deth Pish compta amb un
accés per Pònt d'Arròs molt massificat els mesos d'estiu"

FOTO: / l'actuació ha deixat Camarasa sense telefon ni interet
activitat porta molts turistes a la
Noguera. "És un patrimoni que
tenim, explica", Vendrell que afirma que ara tenen por que omplin
la paret de balles metàl-liques de
protecció. El malestar dels escaladors va arribar fins a la coneguda Aracel-li Segarra que en un
tuït deia: " Han destruït paisatge,
natura, vida, vies d'escalada. Volem una investigació i responsabilitats". El proper diumenge està
prevista un concentració d'escaladors en aquest punt.
Per la seva part, el diputat provincial, Marc Baró, va explicar

que l'actuació respon a la necessitat de garantir la seguretat de
totes les persones que transiten
per aquesta via, que es podrà
obrir com aviat la propera setmana. Baró va assegurar que era necessari fer baixar totes les roques
que estaven soltes per evitar
mals majors més endavant. Baró també va explicar que a hores
d'ara no se sap quin elements de
seguretat s'hauran d'instal·lar en
aquesta zona i que seran el tècnics els que decidiran basant-se
es criteris de seguretat si es posen barreres dinàmiques.

Un total de 11.900 persones
visiten el Parc Astronòmic
del Montsec aquest estiu
Les estacions de muntanya,
trens turístics i el Parc Astronòmic del Montsec que gestiona
FGC han rebut 269.212 persones
durant l'estiu, >Wra que suposa
un 29% més que l'anterior. El
Parc Astronòmic del Montsec ha
rebut la visita de més d'l1.900
persones (de 1'1 de juny al12 de
setembre), un 26,7% més que

l'any passat i el Tren dels llacs
ha comptabilitzat aquest any
2.026 passatgers, una xifra que
gairebé quadruplica els 524 de
l'any passat Aquesta temporada
d'estiu, 139.102 persones han
passat per les estacions de muntanya d'FGC (La Molina, Va ll de
Núria, Vallter i Boí Taüll) un 6%
més que l'estiu passat.
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