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Xavier de Pedro atén les explicacions de la comitiva, entre la qual hi havia el síndic d’Aran, Carlos Barrera.

Aranaugmenta l’ocupació aquest agost i el síndic
ho atribueix al turisme solidari per la riuada
Campanyes de promoció per donar una imatge de normalitat després de les devastadores avingudes i un clima
suau sense temperatures extremes també atreuen visitants || El Pirineu podria fregar el 70%aquestmes

ECONOMIATURISME

❘ VIELHA ❘ El síndic d’Aran, Carlos
Barrera, ha avançat que el tu-
risme a laVal ha remuntat no-
tablement aquest agost. De fet,
ha arribat a superar, en la sego-
na quinzena d’agost, en un 15%
el nombre de visitants del ma-
teix període del 2012. Barrera
ho va atribuir, en bona part, a
la solidaritat cap a laVal que van
despertar en un gran nombre de
persones els devastadors efec-
tes de la riuada de la Garona el
passat 18 de juny. El síndic va
destacar aquestes xifres en de-
claracions a l’agència Europa
Press.

Pel que fa a ocupació, hi ha
hagut un increment generalit-
zat. En la setmana del 5 a l’11

va ser del 70,2%, davant del
55% del mateix període del
2012. Entre els dies 12 i 18
d’agost, es va situar en el 70,4%,
quan fa un any va ser del
66,9%, i entre els dies 19 i 25
va ser del 64%, davant d’un
57% el 2012.

La conselhèra responsable de
l’àrea de turisme de la Val
d’Aran,Anna Díaz, va expres-
sar la seua satisfacció per aquest
augment de l’activitat turística,
davant dels mals resultats del
mes de juliol: un 31%, deu
punts per sota del mateix mes

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

de l’any passat. D’altra banda,
Díaz va indicar que l’augment
de turistes no s’ha produït no-
més per “qüestions de solidari-
tat”, sinó també per l’efecte cri-
da que han tingut les campanyes
de promoció, els missatges de
recuperació de la normalitat en
les setmanes que van seguir a la
riuada i per les temperatures su-
aus.

Per la seua part, el president
de la Federació d’Hostaleria de
Lleida, JuanAntonio Serrano,
va indicar que l’ocupació a la
Val durant el mes d’agost podria
ser lleugerament superior, te-
nint en compte que aquest any
hi va haver un pont amb el fes-
tiu del dia 15, però va conside-
rar massa “optimistes” les xi-
fres del Conselh. “A més, hi ha
alguns establiments tancats, co-
sa que fa que els percentatges
d’ocupació siguin superiors.”
Serrano va considerar que po-
dria ser d’entre el 65 i el 70 per
cent, igual que altres destinaci-
ons del Pirineu i el Prepirineu.

Llicència ambiental per ampliar la
fàbrica d’olis de les Borges
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Les obres per convertir Musicland en
un local social, enllestides en un mes

p.13

CAIGUDA

La Val remunta aquest
mes un fluix juliol, quan les
pernoctacions van caure
un 10% respecte al 2012

Netejade laPallaresa■ Voluntaris de l’Associació d’Empreses
d’Esports d’Aventura del Sobirà, bombers i consell van retirar
ahir arbres de la Pallaresa que hi dificultaven la navegació.

CONSELL DEL SOLSONÈS

❘ CLARIANA ❘ El consell
comarcal del Sol-
sonès ha iniciat
aquesta setmana
les obres d’amplia-
ció de l’abocador
de residus no peri-
llosos ubicat al mu-
nicipi de Clariana.
El president del
consell, Joan Solà,
va visitar ahir els
treballs.

El Solsonès
amplia
l’abocador
de Clariana

■ La Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre (CHE) ha inici-
at aquesta setmana reparaci-
ons en murs de contenció i de-
fenses a la Garona danyats per
la riuada del passat 18 de juny
i actuacions de neteja en el
curs del riu. En total, seran 18
intervencions al riu amb un
pressupost de 4,1 milions d’eu-
ros que s’hauran de completar
en un termini d’entre dos i tres
mesos.Així ho va explicar ahir

el president de la CHE, Xavi-
er de Pedro, durant una visi-
ta aArties (NautAran), una de
les poblacions que van regis-
trar més danys per l’avinguda
de la Garona. De Pedro va
avançar que s’elaborarà un in-
forme sobre la riuada per evi-
tar que futures avingudes tin-
guin efectes tan devastadors
com els de fa poc més de dos
mesos.

El president de la CHE es va

reunir amb alcaldes dels mu-
nicipis aranesos afectats per la
riuada i va explicar que, des-
prés de comprovar els desper-
fectes, han sortit a la llum
danys dels quals no es tenia
constància en un primer mo-
ment en alguns murs de con-
tenció, que es repararan en una
segona etapa dels treballs.

De Pedro va apuntar que es
porta a terme“una petita mo-
dificació del curs del riu” a la

zona d’Arties, on es troba l’es-
tació d’aforaments, per faci-
litar la circulació de l’aigua.
“L’objectiu és que, si hi torna
a haver una nova pujada del
cabal del riu, no afecti com ho
va fer l’última”, va explicar.
Sobre la petició del Conselh
de la creació d’un ens per ges-
tionar la Garona des de laVal,
va valorar que seria “una no-
va burocràcia per sumar a les
altres”.

Obresper valorde4,1milionsa laGarona i desviacióenel cursdel riu

Rosendo Manrique
Resaltado


