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Denuncien que a l' Aran 
s'especula amb el sOl 
per fer cases de luxe 
Stop JJOO alerta de la dificultat deis 
treballadors en trabar habitatge 
Baqueira 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Membres de la Plataforma Stop 
JJOO van denunciar ahir l'espe
culació urbanística associada al 
turisme de l'esquí que dificulta 
l'accés a l'habitatge deis treba
lladors i residents. Aquesta situa
ció s'agreuja de manera especial 
a la Val d'Aran, la Cerdanya i el 
Pallars Sobira. Per aquest mo
tiu Stop JJOO va fer la denúncia 
pública des de peu de pistes de 
l'estació de Baqueira Beret, on 
s'estan construint 38 habitatges 
a un preu de venda de 2 milions 
d'euros casa. Bernat Lavaquiol, 
membre de Stop JJOO, va denun
ciar que el poc terreny urba dis
ponible en aquestes comarques 
"s'esta destinant a construir se
ganes i terceres residencies de 
luxe exclusivament destinades al 
turisme". Lavaquiol va apuntar 
que moltes vegades "no deixen 
de ser operacions merament es
peculatives" que, en molts casos, 
passen per modificacions del pla
nejament urbanístic per acabar 
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requalificant terrenys rústics a 
urbanitzables. Els membres de 
la plataforma creuen que "una 
especulació amb la terra i l'habi
tatge que fa augmentar el cost a 
l'accés a un habitatge de primera 
residencia" per les persones que 
es volen establir aquí. 1 van recor
dar que el PIS del tu_risme és d'un 
42% a I'Ait Pirineu i !'Aran, multi
plican! per 3,4 la mitjana catala-

Quasi 1 00 establiments de la 
demarcació estan adherits 
al programa \\Moturisme" 

• 

El projecte ha 
rebut enguany 

un total 
de 29 altes 

na, i d'un 54% a I'Aran i al Pallars 
Sobira. Lavaquiol va insistir a de
nunciar les subvencions públi
ques destinades a pistes d'esquí 
privades que permeten un desen
volupament urbanístic associat a 
aquests complexos. 

A I'Aran el 54% de l' habitatge 
és de segona i tercera residencia 
amb una ocupació de 18 dies a 
l'any de mitjana. 
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Reunió sobre emergéncies 
a l'ambit del Pirineu lleidata 
El delegat del Govern a I'Ait Pi
rineu i Aran, Josep Castells, es 
va reunir ahir a la seu de la de
legació a Tremp amb la directora 
general de Protecció civil de la 

Generalitat, Marta Cassany. La 
reunió de treball va servir per 
posar en comú la feina coordi
nada que es fa en la prevenció i 
gestió d'emergencies. 

Durro, a la Vall de Boí, jo és 
a la llista deis 105 "pobles 
més bonics d'Espanya" 
Durro, a la Val! de Boí, ha estat 
escollit juntament amb altres 
cinc localitats per incorporar-se 
a ta-llista deis 105 "pobles més 
bonics d'Espanya", per treballar 
conjuntament i donar a coneixer 
l'excepcionalitat d'aquests ra
cons espanyols. 

la candidatura que es va pre
sentar a comen!;aments d'any 
ha assolit el seu reconeixement. 

D'aquesta manera es donara 
més visibilitat i difusió a l'encant 
deis seus carrers empedrats, de 
la seva arquitectura típica de 
muntanya i del patrimoni cultu
ral i mundial que s'hi traba. 

l'adhesió del poble de Durro 
sera efectiva a partir de 1'1 de 
gener de 2023. Aquesta menció 
també la té el poble d'Arties e 
Garos, a I'Aran. 

LaSeu 
recapta per 
a 'LaMarató 
deTV3' 
8.449 euros 

El programa "Moturisme Ara 
lleida" té en l'actualitat 96 esta
bliments adherits entre allotja
ments turístics, restaurants, ca
feteries i museus distribu'íts pel 
conjunt de les comarques del Pi
rineu i les Terres de lleida. El pro
jecte ha rebut enguany 29 altes 
noves com a resultat de la tercera 
convocatoria d'acreditacions feta 
aquest any 2022 pel Patronat de 
Turisme amb la finalitat d'ampliar 
el nombre d'establiments adhe
rits al programa. Ahir al matí el 
Patronat va organitzar una reunió 
de forma telematica per donar 
la benvinguda als representants 
deis nous establiments acredi
tats, i alhora també ha servit per 
explicar les principals actuacions 
que ha fet el Patronat durant 

aquest any per promoure el pro
jecte moturístic. 
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Les activitats organitzades a la 
Seu d'Urgell per recaptar fans 
per la 31a edició de La Mara
tó de TV3 que enguany tenia 
com a lema 'Bum, Bum. la 
Marató sempre batega' han 
obtingut un total de 8.449A9 
euros. Aquests diners, obtin
guts gracies a la participació de 
la societat urgellenca amb més 
d'una vintena d'activitats orga
nitzades pel teixit associatiu de 
la ciutat, es destinaran a la in
vestigació de les malalties car
diovasculars, que són la prin
cipal causa de mort als pa'ísos 
desenvolupats. 

El cap de Promoció i Marque
ting del Patronat de Turisme, Juli 
Alegre, va donar ahir la benvin
guda als nous membres del pro
grama "Moturisme Ara lleida" en 
el decurs d'una trabada que es 
va celebrar de forma telematica. 
Alegre va recordar que el progra
ma va néixer l'any 2014 per inicia-

tiva del Patronat de Turisme amb 
la voluntat d'incrementar el nom
bre de turistes que arriben amb 
moto a les comarques de Lleida. 
"Un repte que a poc a poc anem 
aconseguint tots plegats i les ca
rreteres del Pirineu i les Terres de 
Lleida atrauen cada any milers de 

motoristes que busquen gaudir 
de les panoramiques naturals del 
nostre territori mentre viatgen 
amb moto." També va manifestar 
que "cada vegada són més els es
tabliments de les comarques de 
Ueida que disposen d'una major 
preparació i especialització". 
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