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Terrenys on està prevista la implantació del càmping.

CYNTIA SANS

CYNTHIA SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els afores de Cas-
tellciutat, al municipi de la Seu,
podria disposar d’un càmping
de primera categoria. Un pro-
motor particular i veí de Cas-
tellciutat ha iniciat els tràmits
per a la implantació d’un càm-
ping de primera categoria en uns
terrenys agrícoles situats al nord
d’aquest nucli a la zona cone-
guda com Sant Esteve.

El passat mes de juny el pro-
motor va tramitar a l’ajunta-
ment el document elaborat del
pla especial per a la implanta-
ció del càmping i ara serà el ma-
teix ajuntament el que haurà de
realitzar els tràmits per sol·lici-
tar l’informe ambiental a la Ge-
neralitat, que podria estar en-
llestit d’aquí a uns tres mesos.
Una vegada disposin de l’infor-
me de sostenibilitat ambiental
continuaran els tràmits per re-
alitzar l’aprovació inicial del pla
especial.

Segons aquest pla especial,
els terrenys se centren en una
finca d’uns 43.379 metres qua-
drats. El document indica que
la resta de la superfície de les
finques limítrofes es plantegen
com a “possibles futures ampli-
acions”.

Es tractaria d’un equipament
amb zona d’acampada, així com
la possibilitat de llogar bunga-
lous. El document inicial també
preveu serveis diversos com pis-

Unpromotor de la Seu projecta un
càmpingdeprimera a Castellciutat
Un veí de la població ha iniciat els tràmits || Es tractaria d’un equipament amb
zona d’acampada i de bungalous, entre altres equipaments
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cina, bar restaurant, supermer-
cat, zona de jocs, un gimnàs i
fins i tot una àmplia zona de
confort. El fet de tractar-se de
terrenys no urbanitzables no se-
ria inconvenient per a la implan-
tació de càmping ja que l’ajun-

tament de la Seu va aprovar de
forma inicial (12-09-2011) una
modificació puntual del
PGOUM per fer extensiva la im-
plantació de càmpings en ter-
renys situats en sòl no urbanit-
zable.

Seria el primer
càmpingde
primera categoria
de l’AltUrgell
■ L’Alt Urgell no disposa
actualment de cap càmping
de primera categoria. De
segona, se’n localitzen un
total de quatre, repartits
pels municipis de Montfer-
rer i Castellbò (Gran Sol),
Oliana (Entrellacs), Basse-
lla (La Ribera Salada) i el
Pont de Bar (El Pont d’Ar-
daix). De tercera categoria
n’hi ha uns altres cinc a la
comarca.

La Seu, per contra, no
disposa de cap equipament
turístic com el que projec-
ten a Castellciutat amb zo-
na d’acampada lliure, bun-
galous i caravanes, de ma-
nera que, segons el docu-
ment, el càmping “seria
una gran ajuda per com-
pletar i dinamitzar el des-
envolupament turístic de
la zona”. L’objectiu és“do-
nar servei a una oferta tu-
rística familiar que la Seu
no ofereix actualment”.
Cal recordar que l’únic
càmping de capital (Enva-
lira) va tancar el 2000 des-
prés de 45 anys d’activitat.

Rescaten un
excursionista
de Cervera al
Pirineu d’Osca
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❘ BENASC ❘ Efectius de la Guàr-
dia Civil de Muntanya van
rescatar dimarts un munta-
nyenc veí de Cervera després
de fer-se un esquinç de tur-
mell quan descendia del pic
Gías, al Pirineu d’Osca, se-
gons va informar la subdele-
gació del Govern a Osca. La
Guàrdia Civil va rescatar
D.P.G., de 31 anys, en un en-
clavament pròxim al refugi
de muntanya d’Estós, al ter-
me municipal de Benasc. L’ex-
cursionista va relliscar quan
descendia del pic Gías i es va
fer un esquinç del turmell es-
querre, segons la Guàrdia Ci-
vil.

Ferit lleu unmotorista
al caure a Camarasa
❘ CAMARASA ❘ Un motorista es
va fer ferides de caràcter lleu
ahir a la tarda després de cau-
re al nucli urbà de Camara-
sa. Segons els Mossos, els fets
van tindre lloc a les vuit del
vespre a l’avinguda Sant Isi-
dre.

Fuita de gas butà al
carrerMajor de Sort
❘ SORT ❘ Els bombers van ac-
tuar ahir a Sort per una lleu
fuita de butà d’una bombo-
na al número 35 del carrer
Major.

❘ALPICAT ❘ Els Mossos van detindre
quatre joves de 19 i 20 anys acu-
sats d’atracar a un menor i ro-
bar-li el mòbil durant la festa ma-
jor d’Alpicat. Els fets es van pro-
duir dilluns a la matinada, quan
es va perpetrar un robatori amb
violència a un adolescent de 17
anys a qui suposadament qua-
tre joves havien espentejat, in-
timidat i robat el mòbil. En un
control policial amb motiu de la
festa major, els agents van iden-
tificar quatre joves, tres d’ells
d’origen marroquí, i un d’origen
espanyol i veí de Benavent de
Segrià. Portaven una bossa su-
posadament robada d’un cotxe
aparcat i el mòbil del menor, mo-
tiu pel qual van quedar detin-
guts.

D’altra banda, els Mossos van
arrestar dos homes a Ponts com
a presumptes autors de cinc ro-
batoris amb força a dos bars i

Detinguts per robar el mòbil a un menor
A la festa major d’Alpicat i els Mossos arresten dos homes a Ponts acusats
d’assaltar dos bars i tres casetes d’horts de la localitat
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tres casetes d’horts de la loca-
litat. La policia autonòmica va
practicar les detencions dilluns
a la matinada.A.S.H., de 42 anys
i nacionalitat romanesa, va ser
arrestat mentre fugia en un tu-
risme després de forçar la porta
d’un bar i robar a l’establiment.

Els agents també van detindre
al cap d’unes hores i a l’apar-
cament d’un altre bar de Ponts
M.A.R., de 25 anys i nacionali-
tat romanesa, després de conèi-
xer el saqueig d’un altre local
pròxim al primer, on dos o tres
persones, segons els testimonis,

havien rebentat les escurabut-
xaques.

A aquest últim detingut, que
tenia tres ordres judicials pen-
dents de detenció i nombrosos
antecedents, també se l’acusa
d’intentar emportar-se un turis-
me i un petit camió de l’exteri-
or d’una empresa per fugir des-
prés de constatar la detenció del
seu company. Els dos detinguts
també han estat imputats com a
presumptes autors de tres roba-
toris més en casetes d’horts del
municipi, comesos la mateixa
matinada amb l’objectiu d’ob-
tindre les eines per forçar els
bars.

Finalment, la Guàrdia Civil va
detindre a Montsó dos joves acu-
sats de tres robatoris amb força
en establiments de la localitat.
A un d’ells li van intervindre en
el moment de la detenció 1.405
euros en metàl·lic.
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Alpicat. Quatre joves han estat detinguts per un presumpte roba-
tori amb violència a un menor, a qui suposadament van espentejar,
intimidar i robar el mòbil durant la festa major.

Ponts. Els Mossos van detindre dilluns dos homes com a presump-
tes autors de cinc robatoris amb força en dos bars i tres casetes d’horts
de la localitat. Un d’ells va intentar emportar-se un turisme i un petit
camió per fugir de la policia.

Montsó. La Guàrdia Civil va arrestar dos joves per tres robatoris en
establiments del municipi. A un li van trobar 1.405 euros en metàl·lic
en el moment de la detenció.
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