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Representants d’Aran, el Sobirà i la Diputació van acordar ahir una reivindicació conjunta.

Aran i Sobirà pacten iniciar aBaqueira les
obres per reduir els tancaments de laBonaigua
Demanenal Governquehi inverteixi 6milionsd’euros aquesta legislatura, si béno renunciena la construcció
del túnel || La Generalitat reconeix ara per ara un pla d’inversió d’1,5milions encara sense calendari

INFRAESTRUCTURESCARRETERES

H.C.
❘ LLEIDA ❘ El Conselh Generau
d’Aran, el consell comarcal del
Pallars Sobirà i la Diputació van
reclamar ahir a la Generalitat
que inverteixi durant aquesta
legislatura 6 milions d’euros
en un projecte per reduir al mí-
nim el perill d’allaus a la C-28
que connecta les dos comarques
a través del port de la Bonai-
gua. Les abundants nevades
d’aquest hivern l’han mantin-
gut tancat durant uns quaranta
dies per risc d’allaus.Ahir va re-
obrir novament, tot i que amb
parets de neu d’uns cinc metres
d’alçada als dos costats de la cal-
çada.

El síndic d’Aran, Carlos Bar-
rera, va explicar que la inversió
de 6 milions es preveu en un
projecte elaborat fa sis anys que
inclou la instal·lació de viseres
de formigó (falsos túnels), xar-
xes antiallaus i reforestació dels
pendents per assentar la neu
lluny de la calçada. El projecte
preveu una actuació en dos
trams de la Bonaigua: l’aranès,
entre el nucli de Baqueira i el
revolt deTonyon, de 2,5 quilò-
metres, i al Pallars, des de la Bo-
naigua fins al refugi d’Ares, de
dos quilòmetres més.Aran i el
Sobirà van acordar ahir que la
prioritat se situa a Baqueira. Per
la seua part, la conselleria de
Territori i Sostenibilitat va con-
firmar que té un pla d’inversió
plurianual d’1,5 milions, tot i
que no es va referir a la resta.

Aquesta primera inversió pre-
veu la construcció de dos vise-
res sobre la calçada i altres ac-
tuacions, com la instal·lació de
xarxes i la plantació d’arbres.
El síndic d’Aran, Carlos Bar-
rera; el president del consell del
Sobirà, Llàtzer Sibís, i el pre-
sident de la Diputació, Joan Re-
ñé, van manifestar que, malgrat
aquesta inversió, no renuncien
a la construcció del túnel de la
Bonaigua, que el pla d’infraes-
tructures del transport (elabo-
rat per la Generalitat durant el
tripartit) contempla per a una
segona fase, a partir del 2016.
Barrera va assenyalar que la in-
versió de 6 milions “és perfec-
tament assumible”, i Reñé va
indicar que negocien amb la
conselleria deTerritori i Soste-
nibilitat una “modulació” de la
inversió per part de la Gene-
ralitat i no va tancar la porta a
la possibilitat que la Diputació
hi aporti fons.A més, va afirmar
que hi haurà alguna consigna-
ció del Govern per a aquest ma-
teix any.

LLEONARD DELSHAMS

Els Agents Rurals maten 30 senglars
al Segrià des del setembre
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Mollerussa tanca el 2012 amb
un balanç positiu de 2,8 milions
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LaGeneralitat
preveumés
viseres aBeret

■ La Generalitat va con-
firmar ahir que té projec-
tat instal·lar un nou tram
de sistemes antiallaus a la
part alta de Beret per re-
forçar la protecció contra
les allaus en aquest tram
de la carretera C-142b. El
síndic d’Aran, Carlos Bar-
rera, va explicar ahir que
la visera instal·lada fa uns
anys a l’accés a Beret s’ha
de reforçar perquè el fals
túnel salva les allaus, pe-
rò les deriva a un tram in-
ferior de l’accés.

Aquesta carretera tam-
bé s’ha hagut de tancar
aquest hivern per risc
d’allau.

El tancament del port
afecta 200 empleats i causa
pèrdues d’un 30% aÀneu

El port ha estat tancat aquest hivern uns 40 dies.

❘ LLEIDA ❘ El tancament continu-
at del port de la Bonaigua ha
obligat uns 200 treballadors
directes i indirectes de Baquei-
ra Beret a arribar als llocs de
treball fent una volta d’unes
dos hores per l’Eix Pirinenc
entre el Jussà i l’Alta Ribagor-
ça fins a laVal d’Aran.Normal-
ment, entre la zona alta del Pa-
llars i l’estació d’esquí arane-
sa hi ha uns 20 minuts de tra-
jecte, però la Bonaigua (el pas
entre les dos comarques) ha
estat tancada aquest hivern uns
40 dies per risc d’allaus.Ahir
va reobrir de nou a les 10.40
hores.Aquest és un dels incon-
venients del tall de la carrete-
ra, però no pas l’únic. Segons
va transcendir durant la roda
de premsa d’ahir a la Diputa-
ció, les conseqüències afecten
l’àmbit turístic i també el so-
cial (per exemple, en visites
a l’Espitau deVielha).

El portaveu dels empresaris

turístics de les valls d’Àneu,
Carles Cortina, va assenyalar
que aquesta situació podria
provocar que l’hostaleria i els
serveis d’Aran prefereixin con-
tractar personal de laVal i no
del Sobirà.

En relació amb el turisme

d’Àneu, Cortina va afirmar
que els prolongats tancaments
de la Bonaigua aquesta tem-
porada han comportat una dis-
minució d’un 30% dels bene-
ficis en forma de cancel·laci-
ons de reserves o d’anticipa-
ció de les dates de tornada.

Cortina va lamentar que al

ACN

marge del perjudici registrat
aquest hivern,“els clients po-
den perdre la confiança” en la
seguretat de les connexions de
cara a les pròximes tempora-
des.

El sector hostaler ha denun-
ciat reiteradament aquest hi-
vern els danys econòmics del
tancament de la carretera de
la Bonaigua. La solució pro-
posada ja als anys de la Repú-
blica per l’enginyerVictoriano
Muñoz (1934) va ser la cons-
trucció d’un túnel per salvar
la sinuosa muntanya.A prin-
cipis dels anys vuitanta, la Ge-
neralitat va assumir el projec-

te com una de les actuacions
per millorar les comunicacions
del Pirineu i, durant l’època
del tripartit, es va redactar un
pla que preveia aquesta infra-
estructura a partir del 2016.
Ara, les institucions insistei-
xen que ha de ser la solució
definitiva, tot i que la crisi im-
pedeix, de moment, plantejar-
ho. Com a solució parcial, la
Generalitat va invertir fins al
2009 en la millora de la via uns
45 milions d’euros, amb la pre-
visió de destinar-ne 43 més a
uns altres vuit projectes per
assegurar la circulació a la car-
retera.

PROJECTE HISTÒRIC

El primer projecte del
túnel de la Bonaigua
va ser redactat per
Victoriano Muñoz el 1934

L’alternativa suposa fer una volta de 2 hores

Rosendo Manrique
Resaltado


