
4 és notícia Segre 
Dilluns, 30 de desembre del 2019

■mobilitat inversió

el despreniment de roques ahir a la C-13 a l’altura de Camarasa, al pont del Pastor.

maite monné

e. Farnell
❘ sort ❘ El president del consell 
del Sobirà, Carles Isús, va re-
clamar ahir buscar solucions 
definitives davant de la falta 
d’inversions que s’acumula en 
els últims anys a la comarca per 
al manteniment de la xarxa vià-
ria i els accessos a nuclis. 

Isús va recordar que la pro-
blemàtica de les carreteres lo-
cals del Sobirà no recau en la 
titularitat d’aquestes sinó que 
és un problema de recursos 
econòmics. Va recordar que el 
consell del Sobirà té delegada 

la competència en matèria de 
manteniment de vies locals i ac-
cessos que en total sumen 360 
quilòmetres. Així mateix, va 
explicar que la inversió per a 
aquesta xarxa de camins i d’ei-
xos “vitals” ha estat de zero 
euros aquest 2019. 

“Tenim un problema molt 
greu i recurrent i això fa que 
s’arrosseguin deficiències que 
se sumen a l’escassa o nul·la in-
versió”. Segons Isús, “és el mo-
ment d’atendre el que ens sol·li-
cita el territori i buscar soluci-
ons definitives”. Així mateix, va 

avançar que el consell, alcaldes, 
agents socials, empreses i ciuta-
dania demanaran una reunió 
urgent amb el president de la 
Generalitat, Quim Torra, en el 
marc de la comissió bilateral en-
tre el Sobirà i el Govern creada 
després de la suspensió del fes-
tival Doctor Music a Escalarre, 
per abordar la deficiència a les 
carreteres del Pirineu. “Hem 
de sortir d’aquesta provisiona-
litat en la qual sembla que estem 
condemnats a viure”, i va afegir 
que exigiran accions concretes 
que encarin una solució de futur 

més enllà de resoldre situacions 
d’urgència, que es produeixen 
perquè no s’aborda amb garan-
ties la mobilitat al Pirineu per 
donar resposta als pobles. Per 
a Isús, l’últim despreniment a la 
C-13 posa en relleu que “estem 
davant d’un problema d’emer-
gència de país”. 

“L’última allau de roques da-
nya les perspectives econòmi-
ques immediates, però quan se’n 
vagin els turistes els habitants 
del Sobirà continuarem vivint 
amb unes carreteres que no ens 
garanteixen entrar o sortir amb 

El Sobirà té 360 km de carreteres locals i la 
inversió aquest 2019 ha estat de zero euros
El president, Carles Isús, exigeix “sortir de la provisionalitat” en la qual viu la comarca des de fa anys 
|| Reclama una reunió urgent amb el president de la Generalitat per abordar més finançament

La C-13 registra 
una altra allau de 
roques al seu pas 
per Camarasa
■ Una pedra de grans di-
mensions va caure ahir al 
migdia a la C-13 a Cama-
rasa, a uns 100 quilòme-
tres de distància respecte 
a l’allau de Llavorsí. L’avís 
de l’incident es va rebre a 
les 12.15 hores en el quilò-
metre 45,7 de la C-13, just 
després del pont del Pas-
tor sobre el riu Segre. El 
despreniment no va afec-
tar cap vehicle i els Mos-
sos van donar pas alter-
natiu a la zona durant dos 
hores amb mig quilòmetre 
de congestió. L’alcaldessa 
de Camarasa, Elisabet Li-
zaso, va explicar que pre-
cisament en aquest punt 
ja es va registrar un altre 
despreniment fa un pa-
rell d’anys i va alertar de 
la inestabilitat de la mun-
tanya arran de les últimes 
pluges.

normalitat dels nostres pobles”, 
va dir. Val a recordar que aquest 
mateix any el consell del Sobirà 
ja va sol·licitar al costat del del 
Jussà i l’Alta Ribagorça traspas-
sar la titularitat de les carreteres 
locals i accessos a nuclis a la Di-
putació o la Generalitat.

Retencions
D’altra banda, ahir es van 

registrar fins a sis quilòmetres 
de retenció a l’N-145 a les Valls 
de Valira en sentit Andorra i sis 
quilòmetres a la C-28 a Naut 
Aran en direcció a Vielha.

■ Els turistes ompliran a partir 
d’avui tots els bungalous dis-
ponibles a les comarques de 
Lleida i el centenar de les cases 
rurals, mentre que els hotels 
que es troben a prop de les pis-
tes d’esquí penjaran el cartell 
de complet per Cap d’Any. Els 
visitants van començar a arri-
bar el cap de setmana passat, 
quan es van registrar xifres 
d’ocupació del 90% al 95%, 
segons fonts del Patronat de 
Turisme de la Diputació i de 
la Federació d’Hostaleria de 
Lleida.

D’altra banda, milers de 
persones van esquiar ahir a 
les estacions d’alpí del Pirineu 
de Lleida. A les estacions del 
Sobirà ho van fer fins a 5.000 
persones (3.227 a Port Ainé 
i 1.750 a Espot). A Port del 
Comte des de divendres passat 
van esquiar unes 3.000 perso-
nes i van aconseguir obrir 12 
km de domini esquiable. A Boí 
Taüll fins a 4.389 persones van 
esquiar ahir i 4.500 ho van fer 
dissabte passat, en una estació 
que té tot el domini esquiable 
obert.

TuriSme, eSquí i oCuPaCió

Els turistes omplen el Pirineu i 
l’ocupació voreja el ‘complet’

m coDinas

l’estació de Port ainé, que durant la jornada d’ahir va registrar 3.227 esquiadors.
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