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El Sobirà impulsa una ruta
per dinamitzar el turisme
amb recursos hidroelèctrics
Construiran un museu a l’aire lliure a Tavascan i
s’instal·larà senyalització al Noguera Pallaresa
Tavascan
MARTA LLUVICH (ACN)
El projecte ‘La Ruta de l’electrificació del Pallars’, liderat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
vol dinamitzar econòmicament
la comarca a través dels seus recursos hídrics. En cadascun dels
quinze municipis es condicionarà
un espai relacionat amb l’aigua i
d’aquesta manera es crearà una
xarxa d’espais relacionats amb
l’aprofitament per a la generació d’energia elèctrica, l’aprofitament per a la realització d’esports
d’aventura i activitats relacionades amb el turisme de natura. Entre les actuacions que es portaran a terme, destaca un museu a
l’aire lliure a Tavascan. A l’exterior
de la central s’instal·laran unes
marquesines amb panells informatius i tota l’explicació de la ruta de l’electrificació del Pallars. Al
riu Noguera Pallaresa s’hi preveu
ubicar senyalització interpretativa. La primera fase del projecte
s’executarà aquest 2018 i compta amb un pressupost de 360.000
euros.
La central de Tavascan, al municipi de Lladorre, anualment
rep uns 2.000 visitants. Es tracta
d’una de les centrals hidroelèctriques sota terra més grans d’Europa. El conjunt es troba dins d’una
caverna de 500 metres de pro-

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell
ha decidit convocar, per primer
cop, una assemblea oberta
amb l’objectiu de prioritzar en
aquest marc fins a una desena
de propostes del total que es
podran presentar als pressupostos participatius a partir del
proper 4 d’abril, als quals s’hi
destina una partida de 100.000
euros. Aquesta és una de les
novetats que s’han incorporat
enguany al procés, que es duu a
terme per quart any consecutiu
i que passa a desenvolupar-se
totalment amb recursos propis
del consistori. L’altre canvi és
que, d’entrada, els veïns i veïnes veuran formulades algunes
idees que han estat treballades
per diferents tècnics.

Porquet,
nou director
de l’Hotel
Balneari de
Rocallaura
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funditat a l’interior de la muntanya del Pic de Guerón. Una de les
seves singularitats és que és reversible, la primera d’aquestes característiques que es va posar en
marxa a l’estat espanyol. De dia
agafa l’aigua dels llacs per produir
electricitat, i durant la nit funciona com una estació de bombeig;

torna a pujar l’aigua fins als llacs
superiors per poder reutilitzar l’aigua com a font d’energia.
Per explicar el funcionament de
l’equipament i de l’electrificació del Pallars, l’Ajuntament farà
a l’exterior d’aquesta central un
museu a l’aire lliure que permetin conèixer el context històric i

geogràfic del moment en el qual
es va iniciar l’electrificació de la
comarca. El projecte consisteix en
la creació d’un espai interpretatiu
de l’electricitat a l’exterior de la
central de Tavascan. Des d’aquest
punt es distribuirà la gent a altres
punts vinculats al projecte com
Llavorsí, Espot o Baix Pallars.

Presenten un nou
audiovisual per difondre
el Pallars Jussà
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà va presentar ahir un nou
audiovisual per a promocionar
el turisme a la comarca. Aquest
document, que es va projectar
a l’Epicentre de Tremp, ha estat produït pel Consell Comarcal
amb el vistiplau del sector turístic
de la comarca i finançat amb fons
FEDER. El president del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, Cons-

La Seu
deliberarà
projectes
finançables

tantí Aranda, va destacar la importància de donar a conèixer els
valors patrimonials de la comarca
com a motor del turisme familiar i de natura. Alhora que valorà
aquest tipus de reportatges com
a una eina de difusió molt important per arribar al públic. L’audiovisual, protagonitzat per actors
amateurs de la comarca, pretén
ser una eina que ajudi a difondre
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El grup Oca Hotels ha nomenat a Miquel Àngel Porquet Durán nou director de
l’Hotel Balneari de Rocallaura. Desprès de la seva
incorporació aquesta setmana, s’encarregarà de la
gestió del recent reobert
hotel quatre estrelles situat
a Vallbona de les Monges.
Porquet Durán dirigirà un
projecte que planteja el
repte de recuperar un dels
hotels més emblemàtics de
la zona. L’hotel disposa de
80 habitacions.

millor les peculiaritats del territori i doni a conèixer els aspectes
diferencials i singulars del Jussà.
Una família fictícia protagonitza
un viatge pel Pallars que comença
a Tren dels Llacs i continua per diferents indrets com el telefèric de
la Vall Fosca, les botigues museu
de Salàs o els embassaments de
Sant Antoni i Terradets, alhora
que mostra diferents activitats
que es poden dur a terme com
activitats aquàtiques, rutes a peu
i en bici i posa en valor la gastronomia de la comarca. Aquesta
acció està inclosa dins l’operació
“Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la Dinamització
Turística del Pallars Jussà”.

