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Els camions tornaran a
circular per la N-230 a Aran
aquest cap de setmana
Unmes després dels danys per la riuada

MOBILITATCARRETERES

Els treballs, ahir, per restablir la carretera N-230 entre Bossòst i Les.

❘ LLEIDA ❘ Els vehicles pesants po-
dran tornar a circular per la car-
retera N-230 a Aran a partir
d’aquest cap de setmana, unmes
després que la riuada de la Ga-
rona provoqués importants
danys que van obligar a restrin-
gir-hi el pas de camions per risc
d’esfondraments. Així ho va
anunciar ahir el ministeri de Fo-
ment, que va precisar que aques-
ta previsió està subjecta al fet
que les condicions meteorològi-
ques ho permetin (treballs d’as-
faltatge s’han vist obstaculitzats
per pluges en els últims dies) i
va indicar que el cost estimat de
les reparacions a la carretera se-
rà de 23,27 milions d’euros.Ai-
xí mateix, va recordar que hi
continua havent restriccions per

als vehicles pesants per danys
de les riuades més enllà de la
frontera de Les, a França.

Des del desbordament de la
Garona, els treballs per restablir
la N-230, que el ministeri va de-
clarar actuació d’emergència,
s’han executat de forma ininter-
rompuda durant les 24 hores del
dia, mentre es van establir des-
viacions provisionals a Les i Bos-
sòst, on les aigües van soscavar
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el terra sota la calçada. Després
de la col·locació de 13.000 me-
tres cúbics d’escullera i 3.900 de
formigó, els treballs seguiran per
reparar la resta de zones afecta-
des.

D’altra banda, l’accés dels ta-
xis del Parc Nacional fins aAi-

güestortes també havia de que-
dar restablert ahir.

En un altre ordre de coses, els
diputats d’ICV SaraVilà i Jaume
Bosch van visitar ahir les zones
afectades per les riuades aAran
i van reclamar a la Generalitat
que repari les pistes forestals da-

nyades i que tant el Govern com
l’Estat facin efectives les ajudes
que es van comprometre a apor-
tar a laVal.

D’altra banda, tres persones
han sol·licitat ajudes directes a
l’Estat per l’afecció als seus béns
aAran.

MÉS DE 23MILIONS

El ministeri va xifrar en més
de 23 milions el cost per
reparar els danys de la
riuada a la N-230 a Aran

‘El Pallars il·lumina
Catalunya’, a Sort
❘ SORT ❘ L’exposició El Pallars
il·lumina Catalunya, dedica-
da al centenari de l’energia
hidroelèctrica als Pallars, es
podrà veure a l’Arxiu de Sort
a partir de divendres i fins al
8 de setembre.

La Seu condiciona un
camí a Castellciutat
❘ LA SEU ❘ La Seu ha iniciat tre-
balls per condicionar el ca-
mí del Rastrillo de Castell-
ciutat.

Les Borges
celebrarà el
Mercat a la Fresca
aquest dissabte

COMERÇ

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La Place-
ta del Terrall de les Borges
Blanques acollirà dissabte la
primera edició del Mercat a
la Fresca, que se celebrarà
entre les 21.00 hores i la mit-
janit i comptarà amb para-
des de roba, complements,
flors, joies i altres productes
a preus rebaixats. Per la se-
ua part, els organitzadors,
l’Agrupació de Comerciants
de les Borges, repartirà ob-
sequis imojitos als assistents.
Fins ara, una desena de co-
merços del municipi s’han
sumat a aquesta iniciativa,
segons l’ajuntament, si bé els
organitzadors encara adme-
ten noves inscripcions per al
mercat.

L’aparthotel La Solana, l’únic obert demoment a Boí Taüll.

BOÍ TAÜLL

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ El grup Nozar, propie-
tari de BoíTaüll, ha demanat a
la Generalitat un préstec que li
permeti fer front a problemes
de liquiditat de l’estació de l’Al-
ta Ribagorça i mantindre-la en
funcionament durant l’estiu i
fins a l’hivern, quan el complex
espera obtindre la majoria dels
ingressos anuals amb l’esquí.
Així ho van confirmar ahir
fonts del Govern i del grup No-
zar, que van rebutjar especifi-
car la suma que requereix man-
tindre oberta Boí Taüll.Algu-
nes fonts van estimar el total
en almenys 300.000 euros, si
bé tant l’Executiu català com
l’empresa van coincidir a afir-
mar que “hi ha diferents opci-
ons” i encara “cap xifra sobre

la taula”.
Fonts de Nozar van apuntar

que l’empresa espera obtindre
de la Generalitat un préstec “a
curt termini” davant de les di-
ficultats de finançament ban-
cari, mentre estudia alhora al-
tres alternatives per obtindre

Boí Taüll demana un préstec al
Govern per funcionar fins a l’hivern
L’empresa al·lega problemes de liquiditat i sol·licita finançament a curt termini a
l’esperad’augmentar ingressosamb l’esquí ||Unsolhotelobertdesde l’inicide l’estiu
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els fons necessaris. La firma es
va mostrar “optimista” davant
de la possibilitat que el Govern
respongui a les seues deman-
des, al considerar que són as-
sumibles, que la seua petició va
acompanyada de garanties i
que la continuïtat del complex
és una qüestió d’interès per al
conjunt de l’Alta Ribagorça.

Les converses entre la Gene-
ralitat i l’empresa continuen
obertes. El delegat del Govern
al Pirineu, Albert Alins, va
apuntar que Nozar “ha comu-
nicat a la Generalitat els seus
problemes de tresoreria” i va

apuntar que l’Executiu català
“s’ha posat a treballar per
col·laborar amb l’empresa”.

En aquest sentit, els proble-
mes de liquiditat es comencen
a fer patents a l’estació, amb un
sol establiment hoteler obert
i diferents ajornaments en ac-
tivitats d’estiu, que s’havien
d’iniciar a finals de juny i ara
estan previstes per a principis
d’agost.

A això cal sumar-hi un nom-
bre inferior d’empleats fixos
discontinus que en anys ante-
riors en què el complex va obrir
als mesos d’estiu.

ALTERNATIVES

L’empresa va indicar que
busca alternatives de
finançament si no rep
ajuda de la Generalitat

Dificultats
desprésde
superar el concurs
de creditors

■ Les dificultats econò-
miques per a l’estació de
l’Alta Ribagorça ressor-
geixen després d’haver
superat el concurs de cre-
ditors iniciat el 2012, jun-
tament amb un expedient
de regulació d’ocupació
(ERO) que va afectar gai-
rebé tota la plantilla i va
mantindre Boí Taüll tan-
cada l’estiu passat. Fonts
del grup Nozar van afir-
mar que, malgrat la ne-
cessitat de liquiditat, l’em-
presa està “al dia” en el
compliment del conveni
amb els creditors, mentre
que han avançat en la da-
ció en pagament d’hotels
del complex per can-
cel·lar préstecs hipoteca-
ris.

El tancament a l’estiu
del 2012 i el concurs de
creditors van ocasionar
preocupació a l’Alta Ri-
bagorça i especialment a
la vall de Boí, on l’esta-
ció d’esquí és el principal
eix de l’activitat turística
en els mesos d’hivern.

Rosendo Manrique
Resaltado


