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El Govern 
assigna 31 
llevaneus a 
U e ida 
El Departament de Territori de 
la Generalitat va informar ahir 
que per a la campanya de vaili
tat hivernal d'enguany pel que 
fa a la demarcació de Lleida 
s'hi han destinat 31 llevaneus, 
13 estan adscrites a l'ambit de 
conservació d'Esterri d'Aneu, 7 
a Solsona, 4 al de Lleida, 4 al de 
Tremp i 3 a Ponts. Territori té 
activada la campanya de viali
tat hivernal 2022-23 des del15 
de novembre, amb l'objectiu 
de garantir la seguretat i la flu'i
desa a les carreteres, minimit
zant el temps de restriccions o 
el tancament de les vies. 

Territori 
atorga 2,7 
milions per 
a camins al 
Pirineu 
El Departament de Territori 
de la Generalitat ha resolt 
atorgar 2,78 milions d'eu
ros en subvencions i ajuts 
per garantir el bon estat de 
la xarxa de camins, senders 
i vies mumcipals de les nou 
comarques de muntanya i 
de I'Aran, en el marc de les 
seves polítiques de mun
tanya. Enguany el Depar
tament de Territori haura 
destinat prop de 9 MEUR 
a les polítiques de muntan
ya, el que suposa triplicar 
el pressupost que es desti
nava fins ara. 

Vielha aprova 
el pressupost 
de 6,9 milions 
per al2023 
L'Ajuntament de Vielha va apro
var inicialment ahir al matí du
rant una sessió plenaria el pres
supost municipal de 2023, que 
esta valorat en 6.928.786,64 €. 
Els comptes es van tirar en
davant amb els vots a favor 
de l'equip de govern d'Unitat 
d'Aran, l'abstenció de Conver
géncia Aranesa i el vot en con
tra d'Aran-Amassa. El pressu
post de 2023 és molt semblant 
al de 2022, si bé s'ha hagut de 
contemplar la pujada deis 
preus deis subministraments. 

L' Aran 'planta cara' a les 
pernoctacions en furgonetes 
i autocaravanes a Beret 
El Conselh denuncia que s'han arribat a ~omptar 

> 

més de 300 ve hieles durant períodes vacacionals 
Beret 
REDACCIÓ 

El Conselh Genera u d'Aran i I'Ajun
tament de Naut Aran han acordat 
realitzar les accions necessaries 
per a restringir la pernoctació al 
Pla de Beret, en compliment de 
I'Ordenan~a d'accés motoritzat al 
medi natural, segons va informar 
ahir el Conselh Generau a través 
d'un comunicat. 

El nombre d'autocaravanes 
i furgonetes al Pla de Beret ha 
anat augmentant la darrera de
cada i s'ha disparat a partir de 
la pandemia, podent-se comptar 
més de 300 vehicles pernoctant 
durant els períodes de vacances 
als parquings de I'Orri i Beret. 
Aixo suposa una població gairebé 
estable de més de 600 persones, 
amb els problemes ambientals 
que aixo comporta en un indret 
d'alta muntanya; des del saneja
ment (vaters químics abocats als 
contenidors de rebuig) a !'impac
te lumínic .i acústic (música, gos
sos ... ) en horaris nocturns. 

La presencia continuada deis 
vehicles aparcats també impe
deix o dificulta la neteja de la neu 
deis parquings, fins al punt que 
els conductors de les llevaneus 
rebien queixes i fins i tot amena
ces per part deis usuaris de les 
autocaravanes, i disminueix no
tablement la capacitat d'aquests 
parquings pera acollir vehicles. 
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S'han detectat vehicles esta
cionats durant períodes de diver
sos mesos que eren llogats en el 
se u aparcament a peu de pistes. A 
més, per un evident criteri de pro
tecció civil, un nombre tan elevat 
de persones pernoctant en zones 

tan elevades fa més probable que 
una situació d'emergencia pu
gui complicar-se en cas de fortes 
nevades nocturnes, ja que de Ta
nau al Pla de Beret, la carretera 
queda sovint tallada per les con
gestes o el risc d'allaus. Aquestes 
casuístiques feien recomanable 

Vielha ja té aprovada l'ordenan-ra que 
regulara la modalitat de 'llar compartida' 
L'Ajuntament de Vielha-Mijaran 
ja té aprovada l'ordenan~a que 
regulara la nova modalitat tu
rística d'allotjament al municipi 
coneguda com a llar compartida. 
De totes maneres, l'ordenan~a 
encara no ha entrat en vigor. 

L'alcalde de Vielha, Juan Anto
nio Serrano, afirma que és el pri
mer municipi de Catalunya que 
regula aquesta modalitat i creu 
que no tindra massa repercusió 

a la capital aranesa ja que els re
quisits són for~a estrictes. 

En aquest sentit, va explicar 
que per acollir-se a aquesta mo
dalitat d'allotjament el propieta
ri haura de viure amb els hostes, 
un maxim de quatre, i demostrar 
que l'habitatge té vinculat una 
pla~a de parquing i una pla~a 
extra per als clients, "sempre 
tot dins de la mateixa escriptu
ra", aspecte que dificulta que es 

pugui sol·licitar el permís de llar 
compartida. 

La Comissió territorial d'urba
nisme de la Val d'Aran, presidida 
pel director general d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Arqui
tectura, Agustí Serra, va aprovar 
recentment una modificació del 
planejament municipal de Viel
ha e Mijaran, a instancies de 
I'Ajuntament, per permetre que 
els propietaris d'habitatges pu-

l'aplicació d'aquestes rest riccions 
al Pla de Beret amb anterioritat, 
pero es varen anar endarrerint 
adaptant-se a les restriccions 
post-pandemia. Finalment, de 
forma coordinada entre el Con
selh i lí\juntament s'ha decidit 
iniciar un dispositiu conjunt. 

guin llogar habitacions per a 
ús turístic, sempre que com
pleixen una serie de requisits. 
Així, els propietaris hauran de 
residir a l'immoble, podran 
allotjar un maxim de quatre 
turistes durant, com a molt, 31 
di es i els hauran de facilitar una 
pla~a d'aparcament extra. 

Aquesta modalitat es preve u 
en el Decret 75/202 de turisme 
de Catalunya, aprovat el 2020. 
La Comissió aprova la modifica
ció del planejament de Vielha e 
Mijaran, introduint-hi la definí
ció de l'ús turístic d'habitatge 
com a llar compartida. 
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FOTO: Dep. Cultura 1 Representants deis raiers i deis campaners, ahir al Palau de la Generalitat 

Pere Aragonés lloa el 
compromís ferm deis 
raiers i els campaners 
"Us encoratjo a seguir estimant el 
nostre patrimoni com ho feu" 
Barcelona 
REDACCIÓ 

El President de la Generalitat, 
Pere Aragones, va rebre ahir al 
Palau de la Generalitat a repre
sentants de I'Associació Interna
cional de Raiers, de I'Associació 
Cultural de Raiers de la Ribera 
del Segre, de I'Associació Cultural 
deis Raiers de la Noguera Pallare
sa i de la Contraria de Campaners 
i Carillonistes de Catalunya per fe
licitar-los en nom del Govern per 
la recent declaració per part de la 
Unesco de Patrimoni de la Huma
nitat d'aquestes tradicions. 

Aragones dirigint-se en el seu 
discurs als raiers i representants 
del toe manual de campanes va 
afirmar que "la Unesco no reco
neix una tradició bonica sinó el 
compromís de persones com vo
saltres per mantenir vives aques
tes formes de vida. Us encoratjo 
a seguir estimant el nostre patri
moni com ho feu". 

Per la seva part la consellera 
de Cultura, Natalia Garriga, va 
afirmar als assistents amb motiu 
d'aquest acte, que celebrava la 
declaració de patrimoni immate
rial de la humanitat per part de 

Les Borges Blanques llueix les 
pintures murals restaurades 
de 1' artista Carme Benet 
L:'església de I'Assumpta de les 
Borges Blanques ja llueix les pin
tures murals de !'artista Carme 
Benet Pelegrí, un cop enllestits 
els treballs de restauració que ha 
dut a terme la propia autora, que 
les va dur a terme entre els anys 
1999 i 2000, i que s'havien dete
riorat a causa de les humitats. 

Benet ha pintat de nou els 
fragments deteriorats sobre tela 
a peu de terra, i han estat col·lo-

cades al se u lloc amb un elevador 
de bra~ articulat per part de tec
nics especialitzats. 

Les pintures restaurades seran 
van ser bene"ides ah ir pel bisbe de 
Lleida, Salvador Giménez, en una 
missa que es va celebrar ahir a la 
tarda a la parroquia de la capital 
de les Garrigues. 

A banda de la restauració de 
les pintures, l'església també ha 
renovat els canals d'ímpermea-

la Unesco de l'antic ofici de raíer 
i del toe manual de campanes, 
que "la vostra tasca ens segueix 
explicant com a poble. Aquí ja ho 
sabíem, pero ara ja ho sap tot el 
món". 

Aquest cap de setmana passat 
tant els raiers com els campaners 
tradicionals van celebrar la decla
ració de la Unesco. Els actes es 
van fer a la Pobla de Segur (dis
sabte) i a Coll de Nargó (diumen
ge). També dissabte joves campa
ners d'Os de Balaguer van fer un 
imponent repic des de l'església 
parroquial. 

bilització de les teulades, que 
també requerien una intervenció 
urgent. 

En total, l'obra ha tingut un 
cost aproximat d'uns 50.000 eu
ros, entre les obres de la teula
da -que són les que han tingut 
un cost més elevat-, ellloguer de 
!'elevador i les feines deis paletes 
i deis tecnics. 

En canvi, Carme Benet, que 
anys enrere va ser alcaldessa de 
les Borges Blanques, no ha volgut 
cobrar per la seva feina artística. 
La totalitat del cost de les dife
rents actuacions que s'han realit
zat al temple se sufraguen a tra
vés de donatius i de la col·lecta 
dominical entre els fidels. 
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Reformaran l'·espai exterior 
de la Llar d'lnfants de la 
parroquia de Sant Ot 
La Llar d'lnfants Francesc Xavier, 
vinculada a la parroquia de Sant 
Ot de La Seu d'Urgell, podra dur 
a terme el projecte de reforma 
de l'espai exterior de les seves 
instal·lacions per tal d'oferir mi
llor qualitat en l'atenció als in
fants de famílies en fragilitat 
que són acollits a la Llar. Al hora, 
es podran oferir beques d'esta-

des de lleure a joves sense re
cursos a I'Aiberg Llar Amadeu, 
situat al Santuari de Núria. L:'en
titat ha rebut una aportació de 
la Fundació "la Caixa" a través 
de CaixaBank, que ha mostrat 
el seu suport als dos projectes. 
El primer és de la Fundació Sant 
Francesc Xavier i el segon és del 
Bisbat d'Urgell. 

La Seu d'Urgell programa 
més d'una vintena 
d' activitats per la Marató 
El proxim dimecres 14 de des
embre la Seu d'Urgell iniciara la 
celebració de més d'una vintena 
d'activitats solidaries a favor de 
La Marató de TV3 i Catalunya 
Radio amb una sortida de marxa 
nordica, a carrec de I'Associació 
Nordic Walking, a un quart de 
vuit del vespre, des de l'estació 
d'autobusos. la Marató de TV3 
que se celebrara enguany diu
menge 18 de desembre esta 

dedicada a la salut cardiovascu
lar amb el lema 'BUM, BUM, La 
Marató sempre batega'. 

Un any més, la capital altur
gellenca ha organitzat més de 
20 propostes per mobilitzar a la 
ciutadania, que en aquesta 31a 
edició se centra en les malalties 
cardiovasculars, la principal cau
sa de mort als pa"isos desenvolu
pats i un deis problemes actuals 
de salut pública més rellevants. 
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