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Els representants de l'Alt Pirineu i Aran tornen a
demanar mesures específiques davant el pas a
confinament comarcal
La presidenta de l'Alt Urgell creu que la regió sanitària seria un marc més
adequat de confinament
Guillem Lluch Torres
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TREMP

Els principals representants polítics de l'Alt Pirineu i Aran han

reaccionat amb resignació a l'anunci del retorn al confinament comarcal a
partir de divendres. La majoria de presidentes i presidents de Consells
Comarcals de l'Alt Pirineu, així com la síndica d'Aran, han conegut la
notícia en acabar una reunió a Tremp. La presidenta del Consell Comarcal
de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, ha admès que ja s'esperava la mesura i ha
indicat que "en alguns llocs no es va entendre passar d'un confinament
comarcal a un de perimetral de tot Catalunya quan la situació sanitària
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tampoc estava per tirar coets, sense passar per un de regió sanitària". En

aquest sentit ha reivindicat que el marc de la regió sanitària "potser és més
adequat per una zona com el Pirineu", pel fet de tenir molt territori i poca
població.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, Carlos Isus, també ha admès que la mesura "no ens agafa per
sorpresa". Ha indicat que "hi havia una necessitat que es pogués sortir, ja
que la gent ho necessitava, i això ha donat una mica de respir econòmic a
les comarques que vivim del turisme". Tot i això, ha tornat a demanar que
"si es prenen més mesures restrictives, reclamem que es tinguin en compte
les especificitats de les comarques de muntanya, que no siguin mesures
molt generalistes sinó pensades per cada territori, de manera que el tema
econòmic i el sanitari es puguin anar equilibrant".

La síndica d'Aran, Maria Vergés, mentrestant, també ha apuntat que "tots
sabíem que era una qüestió previsible". Tot i això, ha afegit que "cal que
aquest confinament es faci complir", tot desitjant que "no sigui gaire llarg"
i que l'avenç de les vacuncacions permeti no haver de prendre moltes més
mesures restrictives. Vergés també ha recordat que "l'Aran ha reclamat en
dues ocasions poder ser present a les reunions del Procicat per formar part
de les decisions i que aquestes tinguin en compte l'impacte que generen al
territori".
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L'Alt Pirineu i l'Aran reclamen amb urgència la
llei de muntanya
Les presidències dels consells del Pirineu i la síndica d'Aran tornen a
demanar el desplegament del govern al territori
Guillem Lluch Torres
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Reunió de les presidències de l'Alt Pirineu i la sindicatura d'Aran, aquest dimecres a Tremp.
G.L.T.

TREMP

En la trobada que han mantingut aquest dimecres a Tremp la

síndica d'Aran i les presidències dels consells comarcals de l'Alt
Pirineu (excepte Cerdanya, que ha excusat la seva presència per problemes
d'agenda) s'ha acordat de forma unànime reclamar al nou govern de la
Generalitat l'actualització i la posterior aprovació i entrada en vigor de la
llei de muntanya. Els presents a la reunió han insistit que aquesta acció
s'ha de fer tan aviat com sigui possible, amb l'objectiu de dotar les zones
de muntanya d'un marc normatiu específic que tingui en compte les seves
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evidents singularitats i que n'afavoreixi el desenvolupament. Tal com ja es
va acordar en la reunió mantinguda a Sort el mes passat, s'és a l'espera que
es formi el nou govern per sol·licitar una trobada formal i fer aquesta
demanda, entre d'altres.
Així, el president amfitrió de la trobada, el del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha indicat que la llei de muntanya pot
ajudar "a resoldre molts dels problemes que afecten el Pirineu". Un d'ells,
justament, ha indicat que és la gestió de grans quantitats de visitants en
èpoques vocacionals, i ha posat com a exemple la situació viscuda aquesta
passada Setmana Santa. "Hi ha territoris com per exemple l'Aran, on
normalment són 10.000 habitants, però que en èpoques determinades
poden arribar a 70.000, i hem de tenir eines per poder regular-ho", ha
indicat.
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Un moment de la reunió de les presidències de l'Alt Pirineu i la sindicatura d'Aran, aquest
dimecres a Tremp. G.L.T.

D'altra banda, en la reunió també s'ha tornat a lamentar el poc
desplegament territorial que el Govern ha fet aquests darrers anys a la
zona del Pirineu i es considera fonamental que es potenciï el paper dels
consells comarcals com a representants del Govern al territori, per la qual
cosa es creu que s'han d'enfortir, tant a nivell polític com de recursos, els
consells i el Conselh Generau d'Aran en la seva particularitat.

També s'ha acordat demanar una trobada urgent amb Diputació de Lleida
per conèixer quins projectes té previst desenvolupar a les comarques del
Pirineu i a l'Aran en relació als futurs fons europeus que gestionarà, i
alhora sol·licitar-li que doni suport a les iniciatives que ja s'estan treballant
des del territori pirinenc.
La trobada d'aquest dimecres a Tremp s'emmarca en la dinàmica iniciada
els darrers mesos de fer trobades presencials mensuals entre consells
comarcals i sindicatura, al marge de les reunions telemàtiques que solen
mantenir de manera més habitual. Una iniciativa que totes les parts
valoren molt necessària i positiva de cara a, segons han indicat, "fer sentir
la veu del Pirineu i de l'Aran des del diàleg, el debat, el consens i la unitat
que ens ha de guiar com a representants d'un territori complex i divers
amb encara moltes mancances que cal afrontar i resoldre". En aquest
https://www.ara.cat/pirineus/l-alt-pirineu-l-aran-reclamen-urgencia-llei-muntanya_1_3939802.html

3/3

8/4/2021

El Pallars Jussà ofereix el CITA per acollir serveis de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran

El Pallars Jussà ofereix el CITA per acollir serveis
de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran
En el darrer ple del Consell Comarcal Antoni Flores ha renunciat i Toni
Millet el rellevarà com a vicepresident
ARA Pirineus
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L'edifici CITA. / CCPJ

TREMP

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha ofert cedir espais de

l'edifici del CITA -entre Talarn i Salàs- per a la implantació dels serveis
territorials de la Generalitat al territori. Tot plegat s'emmarca en la moció
aprovada per unanimitat en el ple d'aquest dimarts on es demana el
desplegament immediat dels serveis territorials de la Generalitat a la
vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, igual que passa a la resta de territoris.
L'objectiu, s'assenyala, és "afrontar amb majors garanties el
desenvolupament integral de les seves comarques tot garantint inversions
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estratègiques i els serveis públics que ajudin a aturar el procés
despoblament".
Segons ha indicat el president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol,
"els pirinencs i pirinenques han de gaudir d'uns serveis propers i adaptats a
la realitat d'aquest territori". Per aquest motiu, segons s'indica en la moció
aprovada, "és imprescindible una administració de proximitat per tal que
el territori pirinenc tingui veu pròpia i s'atenguin així les seves
particularitats". Una demanda que també ha fet el portaveu del grup de la
Candidatura de Progrés, Jaume Catalán, a l'oposició, que ha reclamat
fermesa a l'hora de demanar aquest desplegament, tot lamentant que es
desmantellés la tasca que va fer el tripartit en aquest sentit.

Justament, la moció també recull aquest oferiment del Consell Comarcal
del Pallars Jussà de cessió d'espais a l'edifici del CITA, que és un dels nou
equipaments que gestiona l'ens comarcal, per a la implantació dels serveis
que aquest desplegament requereixi a la comarca. "La seva dimensió,
arquitectura i ubicació en un entorn natural de fàcil accés a peu de la C-13
i el fet que tingui un 70% de la seva superfície disponible fa que se'l
consideri un espai viable per a aquesta funció", indiquen.
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