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Espot vol cobrar per aparcar
a l’entrada al Parc Nacional
El consistori recuperarà l’àread’estacionamentdesprésde finalitzar
la cessió al Govern || 744.000 euros per a 10municipis del parc

ESPAISNATURALSAIGÜESTORTES

❘ESPOT ❘ L’ajuntament d’Espot es-
tudia cobrar als usuaris que es-
tacionin el seu vehicle a l’apar-
cament d’entrada al Parc d’Ai-
güestortes i Llac de Sant Mau-
rici, un terreny que en aquests
moments està cedit a la Gene-
ralitat. De tota manera, el con-
sistori ha comunicat al Govern
el final del període de cessió
del terreny, que gestiona l’Exe-
cutiu català i que disposa de
240 places d’aparcament. El
terreny s’ubica al costat del
punt d’informació del Parc Na-
cional.

Per la seua part, l’alcalde,

Agustí Perot, considera ara
l’opció de fer pagar per apar-
car-hi, de manera que els in-
gressos es destinarien a la ge-
neració de llocs de treball es-
tables en aquesta zona. En can-
vi, si l’ajuntament (titular de la
parcel·la) i la Generalitat ne-
gocien la renovació del conve-
ni de cessió del pàrquing, el
consistori podria reclamar que
el punt d’informació estigui
obert al llarg de tot l’any.Així
mateix, l’ajuntament condici-
ona el seu aval a la proposta
d’ampliació del parc que el
punt d’informació s’obri to-

tes les hores del dia durant l’es-
tiu.

D’altra banda, el Govern ha
obert el termini per acollir-se
a ajudes destinades a portar a
terme iniciatives de foment de
l’economia local a la zona del
Parc Nacional i la perifèrica.
En total, la partida ascendeix
a 744.132 euros per a deu mu-
nicipis de les comarques de
l’Alta Ribagorça, el Pallars So-
birà iAran: laVall de Boí, Es-
pot,Vielha, NautAran, Esterri
d’Àneu, laTorre de Capdella,
Vilaller, la Guingueta, Sort iAlt
Àneu.

MEDINATURALSALUT
XAVIER SANTESMASSES

Analitzen les propietats d’un poumineromedicinal a Cervera
❘ CERVERA ❘ El coordinador d’Ai-
gües Minerals d’Investigació
Minera de la Generalitat, Fer-
mí Bescompte, va viatjar ahir
a Cervera per iniciar el procés

de cara a la possible declaració
com amineromedicinal de l’ai-
gua del pouVerge Coronada. El
seu titular,Avel·lí Garriga, pro-
jecta des de fa dos dècades l’ex-

plotació econòmica d’aquest
pou i s’ha plantejat construir
un balneari o bé comercialit-
zar-ne l’aigua, informa Xavier

Santesmasses.

Agramunt demana arreglar la zona del Pont de Ferro
❘ FRAGA ❘ La Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt ha de-
manat al Canal d’Urgell i a l’ajuntament que arreglin la zo-
na del Pont de Ferro, on es creuen el riu Sió i el canal.

Pugna per la presidència de CDC al Solsonès

❘ SOLSONA ❘ El procés per elegir els líders comarcals de CDC co-
mençarà aquest dissabte al Solsonès, on hi ha dos llistes: una
que encapçala el president del consell, Joan Solà, i una al-
tra d’alternativa que lidera Júlia Clotet.

Solsona reparteix embuts per reciclar oli

❘ SOLSONA ❘Més de 300 famílies de Solsona han recollit de l’ajun-
tament un embut específic que permetrà separar i reciclar
l’oli de cuina.

Denuncien “fragilitat” del català a la Franja

❘ FRAGA ❘ Entitats culturals de la Franja, entre les quals hi ha
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, van denunciar ahir la “fra-
gilitat” en què es troba el català.

XAVIER SANTESMASSES

Denuncien
abocaments en un
polígon de Fraga

MEDIAMBIENT

❘ FRAGA ❘ L’assemblea d’Iz-
quierda Unida de Fraga va
reclamar ahir que l’ajunta-
ment prengui mesures per
evitar l’abocament d’escom-
braries al polígon industrial
Fondo de Llitera. “La peti-
ció es fa al constatar l’exis-
tència de gran quantitat de
residus en un solar abando-
nat”, va indicar el coordina-
dor d’IU a Fraga, Xandru
Sánchez.

La Diputació diu
que els consistoris
ja han cobrat

DEUTES

❘ LLEIDA ❘ El president de la Di-
putació, Joan Reñé, va con-
firmar ahir que els ajunta-
ments de Lleida ja han co-
brat els 16 milions que ha
anticipat a la Generalitat per
pagar els seus deutes amb
els municipis. Reñé ho va
anunciar en una jornada de
mobilitat on va transcendir
que la corporació és la pri-
mera que firma la Carta Eu-
ropea de SeguretatViària.

Rosendo Manrique
Resaltado


