
I pàg. 23 
El Força Lleida cau a Alacant per 
84-82 al no entrar un triple final 
i trenca la ratxa de cinc victòries 

I pàg. 32 
Aspros compleix els seus 60 anys de 
suport als discapacitats intel·lectuals de 
Lleida i els 25 del seu centre de Sidamon 

Set dies atenent malalts 
de salut mental del Santa. 
Maria en passadissos 
Denúncia si I Metges de Catalunya, CCOO i Satse asseguren que 
el col·lapse a Urgències d'aquesta unitat és constant i exigeixen solucions ja 
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L'observatori 
del Montsec, base 
per al control 
de satèl·lits a 
tot el món 
Enxaneta, instrument 
contra el canvi climàtic 

L'observatori astronòmic del 
Montsec es llogarà com a ba
se per controlar satèHits. Dos 
antenes ja permeten operar el 
nanosatèHit Enxaneta, el pri
mer de la xarxa que projecta la 
Generalitat, i està previst obrir 
les instaHacions a empreses de 
tot el món, la qual cosa requeri
rà nous equips. 

~S NOTICIA I 3 

Condemna per a una 
xarxa d'estafadors a 
través d'internet que 
operava des de Lleida 
L'Audiència Nacional ha con
demnat una xarxa de ciberde
linqüents que actuava des de 
Lleida i que va estafar desenes 
de persones i bancs. 
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Tremp i la Seu opten a 
acollir la facultat 
d'Infermeria del Pirineu 
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El diputat de Lleida Pau 
Juvillà fa públic que 
pateix un càncer 

PANORAMAI17-18 

La sequera 
també posa 

CLIN ICAC HE LA I M PLANTO LO GlA 

L'efecte de la sequera en el cereal de la Segarra. 

en perill la 
collita de cereals 
de Lleida 
La sequera, que augmenta el risc 
d'incendis en ple hivern i posa 
en perill la campanya de regs 
de primavera, amenaça t ambé 
la collita de cereals de Lleida, 
ja minvada per les gelades i la 
plaga de conills. 

ECONOMIA I 22 

DENTS 
FIXES EN 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA . BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



~ ~ 
SEGRE 
Dijous, 3 de febrer del2022 ES NOTICIA I 3 

L'observatori astronòmic del Montsec es llogarà com a base per controlar satèl·lits. Dos antenes permeten operar ja 
el nanosatèl-lit Enxaneta, el primer de la xarxa que projecta la Generalitat, i està previst obrir les instal·lacions a 
empreses de tot el món. Això requerirà nous equips, que hauran de començar a desplegar-se aquesfmateix any. 

TECNOLOGIA INDÚSTRIA ESPACIAL 

robservatori del Montsec es llogarà 
com a base per al control de satèl·lits 
Opera ja el primer de la Generalitat i s'obrirà a empreses de tot el món 
R.RAM(REZ 
I LLEIDA I Sant Esteve de la Sar
ga, un municipi amb 122 ha
bitants, acollirà una base per 
al control de satèHits de tot el 
món. L'observatori del Montsec 
ha començat a exercir aquesta 
funció mitjançant dos antenes 
que permeten operar des de fa 
gairebé un any el nanosatèHit 
Enxaneta, el primer de la xarxa 
que projecta la Generalitat. 

Tanmateix, l'ús d'aquestes 
instal-lacions no es limitarà 
als aparells que el Govern posi 
en òrbita: també estarà obert 
que empreses privades lloguin 
temps d'ús del complex per do
nar instruccions als seus propis 
satèHits i rebre la informació 
que aquests transmeten. Això 
requerirà nous equips, el des
plegament dels quals s' haurà 
d'iniciar a partir d'aquest any. 

L'estratègia de la Generalitat 
per desenvolupar la indústria 
espacial a Catalunya inclou 
l'observatori del Montsec com 
a teleport: una base a terra des 
de la qual controlar satèl-lits 
quan la seua òrbita els hi atan
sa. Aquells moments s'aprofiten 
per donar instruccions a l'apa
rell i descarregar la informació 
que hagi recollit. Ara ho fa entre 
una i dos vegades al dia, quan 
Enxaneta sobrevola Catalunya 
a 550 quilòmetres d'altura. 

Els moments que l'observa
tori pot aprofitar per controlar 
nanosatèHits de la Generalitat 
són molt puntuals, la qual cosa 
deixa àmplies franges horàri
es lliures que empreses podran 
llogar per a operacions amb 
els seus propis satèHits. Així 
ho va explicar ahir el director 
de l'Institut d'Estudis Espaci
als de Catalunya, Ignasi Ribas, 
que va apuntar que .noves an
tenes hauran d'ampliar el rang 
de freqüències disponibles i la 
capacitat de rebre informació 
d'aquests aparells i transme
tre-la des del Montsec. Està pre
vist installar-ne una més entre 
finals d'aquest any i inicis del 
vinent. 

La Generalitat va donar a 
conèixer l'ús de l'observatori 
del Montsec com a futur tele
port en un acte a Tremp presidit 
per Jordi Puigneró, vicepresi
dent i conseller de Territori i 
Polítiques Digitals. Puigneró 
va anunciar allà el llançament 
d'un segon nanosatèl-lit ,del 
Govern, mentre que l'ICGC va 
presentar un ús pràctic d'Enxa
neta al Pallars Jussà (vegeu els 
desglossaments). 

Estratègia New Space 
I La Generaliat engloba en la seua 
estratègia New Space accions per 
afavorir la imp lantació de la in
dústria aeroespacial a Catalunya, i 
especialment la tecnologia de na
nosatèl·lits, de menor cost i mida . 
que els convencionals. 

CLAUS 

Entre Alguaire i el Montsec 
I A banda del control de satèl· lits 
al Montsec, la Generalitat plante
ja utilitzar l'aeroport d'Alguaire 
per a proves de motors per a la 
indústria espacial i llançaments 
horitzontals de petits satèl·lits des 
d'aeronaus en vol. 

Teleports a Espanya 
I Existeixen almenys mitja dot
zena de te leports a Espanya, si 
bé no tots estan oberts a l'ús per 
part d'empreses privades com es 
planteja al Montsec. Alguns estan 
al servei d'un únic operador, sigui 
públic o privat. 

Puig neró, al centre, va presidir l'acte sobre l'estratègia New Space de la Generalitat a Tremp. 

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Mesuraments que ajudaran a conrear vinyes al Jussà 
• Una estació automàtica de 
l'Institut Cartogràfic i Geolò
gic de Catalunya (I CGC) al ca
mí de Nerets, a Tremp, mesura 
la temperatura i la humitat del 
subsol entre cinc centímetres 
i un metre de profunditat. És 
en una zona sense cobertura 
de telefonia mòbil que per
meti transmetre les dades que 
recullen els sensors, així que 
els envia dos vegades al dia 
a Enxaneta i el nanosatèJ.lit 
de la Generalitat els transmet 
a la base de l'observatori del 
Montsec. Es tracta d'una in
formació que va començar a 
publicar-se ahir des d'ahir en 
un web de l'ICGC, i que els 
viticultors de la zona podran 
fer servir per millorar els seus 
cultius de vinyes. 

El director de l'I CGC, Jau
me Massó, va destacar que el 
nanosatèHit de la Generalitat 
"ens permet instaJ.lar estaci
ons on sigui necessari" sense 

L'estació de I'ICGC, entre vinyes del Pallars Jussà. 

la limitació que suposa la fal
ta de cobertura de telefonia 
mòbil. Va apuntar que està 
prevista una xarxa d'e,staci
ons com la de Tremp a tot el 
territori català. Aquest és el 
primer ús pràctic que es co-

neix d'Enxaneta. El Govern 
va avançar que treballa ja 
per aplicar-lo també en al
tres àmbits com el ramader i 
el forestal, així com en serveis 
d'emergències i de seguretat 
viària, entre d'altres. 

Futura xarxa de nanosatèl·lits 
I La Generalitat projecta desple
gar la seua pròpia xarxa de na
nosatèl·l its, amb aplicacions que 
inclouen des de les te lecomuni
cacions fins a la meteorologia, així 
com la recopilació de dades dirigi
des a afavorir l'adaptació davant 
del canvi cl imàtic. 

L'Enxaneta, el primer 
I Enxaneta és el pri mer nanosa
tèl·lit de la Generalitat, ll ançat 
des del Kazakhstan el març de l 
2021. Fa servir tecnologia SG per 
a la comunicació amb dispositius 
electrònics a terra (internet de les 
coses). Va costar 574.000 euro s i el 
responsable de l'equip que el va 
construir és un enginyer de Cerve
ra, Jordi Barrera. L'opera l'empresa 
catalana Sateliot. 

Universitat 
I La Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), a través del seu 
NanoSat Lab, va instal·lar les dos 
antenes que ara es fan servir al 
Montse c per a la comun icaci ó 
amb satèl· lits d'òrbita baixa com 
I'Enxaneta i els altres que preveu 
llançar la Generalitat. 

Puigneró anuncia 
un segon 
nanosatèl·lit 
per a la tardor 
• El vicepresident del Go
vern i conseller de Terri
tori i Polítiques Digitals, 
Jordi Puigneró, va anun
ciar ahir a Tremp el llan
çament del segon nanosa
tèHit de la Generalitat la 
pròxima tardor. Es llan
çarà des del Kazakhstan, 
igual que l'Enxaneta, però 
serà més gran i més cos
tós que el seu predeces
sor: suposarà una inversió 
d'1,7 milions d'euros i, se
gons assenyala Puigneró, 
"tindrà la missió concreta 
d'ajudar a afrontar el rep
te del canvi climàtic". El 
conseller va recalcar que 
l'aposta de la Generalitat 
per la indústria espacial 
té per objectiu afavorir la 
implantació de noves em
preses i la creació de nous 
llocs de treball en aquest 
sector. 
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TRIBUNA 

Carta oberta d'un pirinenc als 
presidents Aragonès i LambJ.n 

EXALCALDE DE LA SEU D'URGELL (1983-2003) 
I EXSECRETARI GENERAL DE LA COMUNITAT 
DE TREBALL DEL PIRINEU 

COM VOSTÈS saben, té lloc des de fa temps una 
polèmica sobre si són convenients uns JJOO 
d'Hivern al Pirineu. Com que crec que les coses no 
es fan bé i com que el tema és important, poso 
respectuosament a la seva consideració el següent: 

1) El conjunt del Pirineu és 
una àrea poc poblada i mar
ginal, dedicada en gran me
sura a satisfer les necessitats 
de lleure dels urbans ubicats 
al sud i al nord de la serrala
da. La vida econòmica, social i 
cultural es desplega en les ciu
tats demogràficament potents 
i al Pirineu n'arriba només un 
feble ressò. 

2) Els pirinencs necessiten 
unitat, generositat i solidari
tat en un moment crucial de 
la seva trajectòria, no passos 
en fals ni polèmiques estèrils. 
Un referèndum a 63.000 ha
bitants de l'Alt Pirineu i Aran 
de Catalunya amb una pre
gunta binària del tipus: "Vol 
uns JJOO d'Hivern al Pirineu, 
sí o no?", sense una completa 

COL· LABORACIÓ 

informació sobre el projecte 
(poblacions directament im
plicades, escenaris de compe
tició, infraestructures i equi
paments proposats, inversions 
previstes, plàning, etc.) és un 
parany que no té sentit en una 
societat madura. Podria ser 
perjudicial de cara al futur: un 
perniciós joc malabar. 

3) Quan es du el debat a 
discussions de baixa volada i 
s'oblida l'interès general a mit
jà i llarg termini es fa un flac 
favor a la ciutadania. Catalu
nya i l'Aragó han d'aprendre a 
mirar-se de cara i col·laborar 
en projectes conjunts tant de 
petit format com de gran di
mensió. Ambdós Comunitats 
sortiran guanyant. El tristís
sim-afer de les obres d'art de 

la Franja hauria de .dur-a la 
reflexió les autoritats políti
ques i religioses concernides. 

4) El Pirineu ha conegut una 
experiència olímpica. La Seu 
d'Urgell va participar en els 
exitosos JJOO de Barcelona 
92 acollint l'esport del ca
noe-kayak d'aigües braves. 
Què n'ha quedat? Uns equipa
ments públics renovats, un or
gull general i un Parc Olímpic 
del Segre modèlic convertit 
en un actiu social i econòmic 
fonamental per a la· ciutat: un 
equipament de turisme nàu
tic i d'alt competició de re
nom internacional on s'han 
celebrat 19 Copes del Món, 1 
Campionat d'Europa, 3 Cam
pionats Mundial,s i infinitat de 
proves menors. Es el parc urbà 
més visitat i més apreciat pels 
urgellencs. 

5) Es fan difícils d'entendre 
postures decididament con
tràries o incondicionalment 
favorables als JJOO al Pirineu 
sense disposar de la informa
ció necessària per avaluar-ne 
racionalment els pros i els 
contres. 

6) Què necessita el Pirineu? 
El Pirineu necessita unitat, 
generositat i solidaritat; tam
bé altura de mires lluny dels 

localismes miops i de les ei
xorques intransigències. Què 
vol dir unitat? Unitat vol dir 
anar juntes Catalunya i l'Ara
gó amb un projecte compartit, 
amb el v istiplau del Comitè 
Olímpic Internacional (COI) i 
del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE). Unitat vol dir generar 
il·lusió col·lectiva dins i fora 
del Pirineu, com va passar el 
1992. Altura de mires vol dir 
plantejar els JJOO d'Hivern 
com una fita significativa - no 
com a punt d'arribada, sinó 
com a punt de partida- d'un 
ambiciós Pla General de po
sada al dia del Pirineu en els 
camps de la demografia, de 
l'economia, de les comunica
cions i les telecomunicacions, 
de la cultura i de la protecció 
del medi físic. 

7) Si un dels objectius bàsics 
és posar el Pirineu en el mapa 
d'Europa i del món, serà intel
ligent convidar a participar-hi 
al Principat d'Andorra, l'estat 
pirinenc per antonomàsia, que 
ha exceHit en els darrers anys 
en l'organització de proves 
internacionals d'esquí alpí i 
que també gaudeix d'escenaris 
molt adients. 

8) Una candidatura presen
tada a l'uníson pel COE, les 

Jocs 2030, la decisió del Pirineu 
que ens posiciona al mapa 

!\ 
DIPUTAT DEL PIRINEU I ALCALDE 
DE LA POBLA DE SEGUR 

LA DIPUTACIÓ de Lleida 
dona suport a la precandi
datura perquè Catalunya si
gui la seu dels Jocs Olímpics 
2030 Pirineus-Barcelona, ja 
que encaixa en els objectius 
d'aquesta Diputació de la pro
moció dels esports singulars 
com a segell distintiu del Pi
rineu i pot esdevenir un punt 
d'inflexió en la lluita-contra 
el despoblament als munici
pis de muntanya si l'Estat i la 
Generalitat sumen a l'aposta 
esportiva l'aposta per dotar 
aquesta zona del país de les 
infraestructures necessàries 
per facilitar la mobilitat diària 
dels seus habitants, algunes 
d'elles, com l'Eix Pirinenc (N-
260), aparcades durant dèca
des pel govern de l'Estat. 

L'aposta de la Diputació pel 
desenvolupament dels esports 
singulars a l'Alt Pirineu és una 
realitat que es materialitza, 

fonamentalment, en dues in
versions que són de futur: la 
seu pirinenca d ' INEFC a la 
Seu d'Urgell i l'Institut d'Es
ports de Muntanya del Pallars · 
a la Pobla de Segur. En amb
dós casos, es tracta d'ofertes 
formatives d'alta qualitat i 
especialització en dos cen
tres educatius, universitari 
i de Formació Professional, 
que siguin centres d'abast 
nacional sobre el qual pivo
ti la formació en exceHència 
especialitzada en els esports 
de natura. Per aquesta raó la 
Diputació de Lleida hi fa una 
aposta de territori, que és una 
aposta de nació. 

L'Alt Pirineu té com a ca
racterística principal la seva 
orografia, i aquesta particu
laritat s'ha sabut convertir 
en oportunitat des del punt 
de vista turístic i també en la 
pràctica dels esports associ-

ats a la muntanya al llarg de 
quasi tot l'any. Amb aquests 
projectes ens plantegem do
nar una passa més i que el Pi
rineu no sigui només el lloc 
"on es practiquen" esports 
de muntanya, sinó que sigui 
el lloc "on s'estudiïn, s'inves
tiguin i es millorin" les tèc
niques d'aquests esports tan 
especialitzats. La celebració 
d'uns Jocs Olímpks al Pirineu 
l'any 2030 serien la confir
mació que aquest ambiciós 
projecte educatiu comporta 
un reconeixement interna
cional a la seva singularitat 
i que s'han trobat opcions de 
futur per al jovent de les nos
tres comarques. 

Que l'Alt Pirineu, en aques
ta aposta olímpica, estigui 
acompanyat de Barcelona 
li atorga al projecte la for
ça, atractiu i projecció d'una 
gran capital europea. Cal no 
oblidar que la capital catalana 
va saber fer el1992 els Jocs 
Olímpics que van marcar un 
abans i un després en aquests 
esdeveniments, també des 
del punt qe vista de l'impac-

te social. L'efecte dels jocs 
Pirineus-Barcelona també 
ha d'impactar sobre el futur 
d'aquestes comarques, tot i 
que ara ho hauria de fer no 
amb noves instaHacions, per
què ja les tenim, sinó adaptant 
les infraestructures al segle 
XXI. No es tracta de pensar en 
els grans complexos esquia
bles, sinó en els llocs més pe
tits que es poden adaptar per 
acollir proves esportives d'alt 
impacte i repercussió, com ja 
han demostrat altres vegades. 

Aquesta candidatura tro
barà complicitats i coHabo
racions amb els territoris ve
ïns i no s'ha de plantejar com 
un fet puntual, un esdeveni
ment de 15 dies de durada, 
sinó que compartim la vo
luntat de dissenyar i aplicar 
una estratègia global per al 
Pirineu, que contempli la di
versificació i transformació 
de l'actual model econòmic 
de les comarques de munta
nya. La Diputació de Lleida 
està fortament compromesa 
amb el desenvolupament in
tegral de les comarques de 

SEGRE 
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ciutats de Barcelona i Sara
gossa, amb el suport explícit 
dels pirinencs, dels Governs 
d'Espanya, de Catalunya, de 
l'Aragó i d'Andorra, fruit del 
consens i d'un treball tècnic 
seriós, aprofundit, amb la con
venient participació pública, 
escollint les millors ubicacions 
per a cadascun dels esports, 
que resolgui satisfactòriament 
la connexió entre les seus i les 
subseus, i que s'hagi plantejat 
des del minut zero la sosteni
bilitat ambiental, econòmica i 
paisatgística de les inversions 
públiques i privades, seria una 
candidatura molt sòlida amb 
possibilitats reals d'èxit. 

9) Catalunya, l'Aragó, Es
panya i França tenen un deu
te amb el Pirineu, aquesta 
joia ecològica i paisatgística 
que és imprescindible per als 
equilibris mediambientals. El 
Pirineu es troba ara en una 
cruïlla crítica: o cap a l'ac
centuació de la decadència 
com a col·lectiu humà, o ben 
al contrari, a punt per posar 
les bases del seu redreçament 
demogràfic, econòmic i social. 
En el segon escenari, els JJOO 
podrien ser una peça clau, si 
el projecte es reenfoca de nou. 
És hora de fer política gran, 
amb les llums llargues, amb 
un horitzó a 20 anys. 

Per assolir l'ambiciós objec
tiu de salvaguardar i reactivar 
el Pirineu en benefici de tots, 
la unitat, la generositat i la 
solidaritat són els conceptes 
essencials. 

Rebin el testimoni de la me
va consideració. 

muntanya amb perspectiva 
de futur. Som partidaris que 
les comarques pirinenques se 
sentin implicades més que in
terpel-lades; hem de decidir 
el que volem des del territori 
i amb el territori, per aquest 
motiu ens oferim a acompa
nyar la Generalitat de Cata
lunya en l'agenda de consultes 
que ha desplegat, per explicar 
el projecte i recollir iniciatives 
i plantejaments per fer realitat 
ún projecte de cohesió territo
rial, de participació ciutadana 
i que sigui sostenible i amb 
una visió de futur molt més 
enllà del2030. 

Hem de saber aprofitar 
l'oportunitat que ens dona 
el Govern de Generalitat de 
poder votar i decidir des de 
la vegueria de l'Alt Pirineu i 
Aran. Estar a l'agenda políti
ca del Govern és important i 
s'ha d'aprofitar perquè ara te
nim un altaveu que vetllarem 
perquè no es torni a apagar. 
Hem de valorar que tenim un 
Govern que està fent el que 
sempre ha promogut, donar 
veu a la ciutadania de baix 
a dalt; i canviant el que s'ha 
fet sempre, deixar la decisió 
només en el poder econòmic 
d'uns pocs. 

Tenim una oportunitat de 
poder decidir des del territori 
i no des d'un despatx, això és 
governança republicana. No 
la deixem escapar ... 
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COMADQ jUES Peticions perquè cabanes de Punt de recàrrega per a 12 cotxes 
~ volta allotgin ja turistes. al Ludicpark d'Aipicat. 
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EDUCACIÓ INICIATIVES 

Tremp i la Seu opten a acollir la facultat 
d'Infermeria del Pirineu, amb quaranta places 
La capital del Jussà ofereix l'institut i la de l'Alt Urgell, que ja compta amb INEFC, equipaments municipals 
li La Generalitat ampliarà l'oferta el curs que ve per pal·liar el dèficit de professionals 

X. RODRrGUEZ I H.C. 
I LLEIDA I Tremp i la Seu d'Urgell 
competeixen per acollir la fa
cultat d'Infermeria del Pirineu, 
vinculada a la Universitat de 
Lleida (U dL) i que tindrà qua
ranta places en cada un dels 
cursos. La capital del Pallars 
Jussà ofereix el seu institut, en 
torn de tarda, per implantar 
aquests estudis a les comarques 
de muntanya, mentre que la de 
l'Alt Urgell posa a disposició de 
la UdL diversos equipaments 
municipals durant els dos pri
mers cursos i després, aprofitar 
el campus on es traslladaran els 
estudis d'INEFC. 

El consell d'alcaldes del Jussà d'ahir, en el qual van participar Puig neró i altres càrrecs de la Generalitat. 

JOCS OLrMPICS 

Demanen 
inversions al 
marge dels Jocs 
• Alcaldes del Jussà es 
van mostrar ahir favora
bles a la candidatura dels 
Jocs Olímpics d'Hivern 
sempre que tinguin per 
objectiu promocionar el 
Pirineu i que es duguin 
a terme sota criteris de 
sostenibilitat. També van 
sol·licitar que es planifi
quin les actuacions que les 
comarques de muntanya 
necessiten per impulsar 
la seua economia i rever
tir la despoblació, però 
que aquestes no vagin 
lligades a la celebració o 
no dels Jocs. Els primers 
edils, van reivindicar, per 
exemple, la millor a de 
la carretera de Corniols 
(C-1412b). 

L'alcaldessa de Tremp, Pi
lar Cases, va presentar ahir la 
proposta, que compta amb el 
suport de tots els grups polí
tics de l'ajuntament. El consell 
d'alcaldes del Jussà també va 
recolzar la iniciativa de forma 
unànime. La primera edil va as
segurar que la U dL ja ha visitat 
l'institut i va assenyalar que el 
proper mes de setembre ja es 
podrien començar a impartir els 
estudis d'Infermeria a la ciutat. 
Va apuntar que "som el centre 
neuràlgic de la salut al Pirineu" 
i va avançar que les pràctiques 
del grau podrien dur-se a ter
me a l'Hospital del Pallars, en 
residències i als CAP de Tremp, 
la Pobla i fins i tot el de Sort". 
Cases va recordar que la Seu "té 
INEFC" i "ara toca equilibrar 
el territori". Per la seua part, 
l'alcalde de la Seu, Francesc Vi
aplana, va explicar que també 
han parlat amb la Generalitat i 
la UdL i va assegurar que l'im-

portant és que la facultat "es 
quedi al Pirineu". Viaplana 
va apuntar que van tenir cons
tància que aquestes 40 places 
d'Infermeria estarien "territo
rialitzades" quan van conèixer 
que aquest grau guanyaria 600 
places de cara al pròxim curs. 
La Generalitat amplia l'oferta 
per paHiar el dèficit de personal 
d'infermeria (vegeu SEGRE de 
dimarts), més greu a les comar
ques de muntanya. En aquest 
sentit, Cases va assegurar que 
comptar amb la facultat podria 
atreure més professionals. 

Totes les comarques podrien acollir proves olímpiques 

NEU INVERSIÓ 

• El vicepresident de la Ge
neralitat i conseller de Po
lítiques Digitals i Territori, 
Jordi Puigneró, va explicar 
ahir, en relació amb els Jocs 
Olímpics d'Hivern del Pi
rineu, que "hem de fer pos
sible que, encara que sigui en 
format exhibició o una altra 

FGC inverteix en set anys 12,6 
milions a Espot i Port Ainé 
Des que va assumir la gestió dels dos complexos del Pallars 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'empresa pública Ferro
carrils de la Generalitat (FGC) 
ha invertit en els últims set anys 
més de 12,6 milions d'euro s a les 
estacions d'esquí d'Espot i Port 
Ainé, al Sobirà. El2014 FGC 
va assumir la titularitat dels dos 
complexos de muntanya després 
que l'Institut Català de Finances 
adquirís en subhasta l'estació 

d'Espot el 2006 i la de Port Ainé 
el 2007 per impagaments dels 
anteriors propietaris. 

Des del2014, la inversió de 
l'empresa pública en aquests 
equipaments s'ha anat incre
mentant i s'han establert pri
oritats per aconseguir la via
bilitat, en millores a les pistes, 
a la producció de neu, que ara 
representa una superfície in-

nivada entre el quaranta i el 
seixanta per cent d'aquests do
minis esquiables, remuntadors, 
edificis i instaHacions, a banda 
de l'adquisició de màquines per 
condicionar la neu. 

Destaca la inversió del 2018 
superior als 3,9 milions d'euros 
al coincidir amb el canvi del te
lecadira de la Roca a Espot, que 
es va haver de substituir per la 

tipologia, hi pugui haver al
guna prova esportiva a cada 
una de les comarques". Així 
mateix, va assegurar que la ci
ta olímpica, que va qualificar 
com una "gran oportunitat de 
promoció" pot ajudar a "ac
celerar" inversions previstes 
al Pirineu. Quant a les obres 

caiguda d'una cadira. Ferrocar
rils també va assumir la gestió 
de l'estació de Boí Taüll a l'Alta 
Ribagorça la temporada 2019-
2020. En aquest cas, la firma 
preveu un pla d'inversions per 
valor de 14,8 milions d'euros en 
cinc anys (2025). 

Febrer amb activitats 
D'altra banda, després d'un 

exceJ.lent balanç de les festes 
de Nadal i Reis, les estacions 
afronten el febrer amb un ampli 
ventall d'activitats relacionades 
amb la neu, de competicions a 
propostes festives amb els Car
navals, sense oblidar les propos
tes per als més petits. Al gener 
van començar les activitats de 
l'Esport Blanc Escolar. 

de Corniols (C-1412b), va des
tacar que ja està en marxa la 
variant d'Artesa de Segre, que 
estan redactant el projecte per 
al tram que va entre aquest 
municipi de la Noguera i Fol
quer i que aquest any comen
çaran el projecte per al traçat 
entre Folquer i Isona. 

LA DADA 

o 
N'ASSUMEIX LA GESTIÓ. 

Invers ió duta a terme des del 
2014, quan Ferrocarrils va assu
mir la gestió de les dos estaci
ons del Pallars·sobirà. 

MILIONS 

Destaca la inversió duta a terme 
el2018 al coincidir amb el canvi 
del telecadira de la Roca de l'es
tació d'Espot. 

/ 

/ 

cfarre
Resaltado


