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Baqueira preveu obrir la 
temporada d’hivern a 
principis de desembre
Se seguirà el protocol de distància 
social i desinfecció als remuntadors
Naut Aran
Acn
Baqueira Beret (Val d’Aran) pre-
veu arrencar la temporada d’hi-
vern la primera setmana de 
desembre i allargar-la fins a la 
primera d’abril si les condicions 
ho permetin. Concretament, es 
preveu obrir les quatre àrees del 
complex: Baqueira, Beret, Bonai-
gua i Baciver. Així, ja s’han dut a 
terme els treballs de posada a 
punt de les instal·lacions, tant a 
pistes com en els establiments 
interiors i amb l’objectiu que l’es-
tació sigui segura des del punt 
de vista sanitari. Pel que fa als 
remuntadors, es preveu replicar 
el model posat en marxa aquest 
estiu al telecadira del Blanhiblar, 
que ha funcionat amb uns proto-
cols distància social i desinfecció. 
A més, s’ha millorat l’aplicació 
mòbils per poder recarregar els 
forfets via internet.

A la zona de muntanya, els tèc-
nics de l’estació aranesa han mi-
llorat bona part de la producció 
de neu, destacant la finalització 
de l’estany de Beret amb què es 
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permet assegurar la innivació en 
una de les parts més populars 
del domini. Altres treballs duts a 
terme han estat el manteniment 
de remuntadors, edificis, mà-
quines i pistes, els quals assegu-
ren una obertura cada cop més 
àmplia a l’inici de la temporada. 
De fet, l’objectiu d’aquest hivern, 
si les condicions meteorològi-

ques acompanyen, és apropar-se 
el màxim als 167 quilòmetres de 
traçats disponibles.

Mentre, a les àrees de restau-
ració, oficines i lloguer de mate-
rial, entre d’altres, s’han adaptat 
les àrees d’atenció a el públic per 
complir amb les mesures sanitàri-
es i aplicar els protocols que mar-
quin les autoritats.

El Ple del Conselh Generau 
d’Aran va aprovar inicialment 
divendres passat, 18 de setem-
bre, la declaració com a Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL) de 
tota una sèrie d’elements del 
poble de Bausen pels seus va-
lors històrics, arquitectònics i 
artístics. Aquesta aprovació, que 
va comptar amb els vots a favor 
de l’equip de govern i l’abstenció 
del grup de CDA, afecta a l’esglé-
sia parroquial de Sant Pèir i el 
seu cementiri, la capella de Sant 
Ròc, el cementiri civil de Teresa i 
la capella de Santa Anna. La ini-
ciativa de la declaració d’aquests 
elements com a BCIL va partir 
inicialment de les associacions 
culturals Es Sarnalhèrs i Lanara-

nesa de Bausen, que van presen-
tar la petició al Conselh Generau 
d’Aran el mes de desembre de 
2019. La petició va ser valorada 
en la Comissió de Patrimoni on, 
per unanimitat, es va estimar 
quins eren els elements que reu-
nien les característiques per a 
ser considerats Bé Cultural d’In-
terès Local, excloent alguns que 
ja comptaven amb la conside-
ració, com els safaretjos, o per-
què no tenien entitat suficient. 
“Aquesta ha estat una petició 
dels veïns de Bausen que consi-
derem molt interessant perquè 
tots aquests elements mereixen 
ser protegits i hem d’evitar que 
es malmetin”, assegurava el sín-
dic d’Aran, Francés Boya.

El Conselh aprova declarar 
el cementiri de Teresa com 
a Bé Cultural d’Interès Local
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En Comú Podem a les Terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran dona 
suport a la reivindicació dels 
veïns de Pedra, al municipi de 
Bellver de Cerdanya, que de-
nuncien la immatriculació de 
l’església de Sant Julià de Pedra, 
feta pel Bisbat d’Urgell i que re-
clamen que sigui reconeguda 
com a bé cultural de titularitat 
pública. L’Associació de Veïns 
i Veïnes han presentat recent-
ment un escrit a l’Ajuntament, 
on demana que es posin en 
marxa tots els mecanismes ju-
dicials escaients per revocar-la. 

Els comuns, 
en contra de la 
immatriculació 
de l’església de 
Sant Julià de 
Pedra, a Bellver

L’Ajuntament d’Almacelles està 
portant a terme durant aquests 
dies les taques de repintat de la 
senyalització horitzontal i pintat 
de nova, en uns trams dels car-
rers Sant Jaume i d’Anselm Cla-
vé, carrer Major (voltants del 

Centre Cultural) i carrer de les 
Barraques, on es limita l’apar-
cament a una hora, en determi-
nats trams horaris, a fi de facili-
tar la rotació de vehicles en una 
zona propera al centre comerci-
al de la vila.

Repinten la senyalització 
d’aparcament d’Almacelles
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Revisió a l’estació de Tavascan
L’estació d’esquí de Tavascan també es prepara per afrontar la nova 
temporada, enguany especialment marcada per les mesures de 
seguretat de la pandèmia. Durant aquests dies, s’han desmuntat 
les cadires i estan preparades per passar les pertinents revisions i 
poder obrir a l’hivern “amb total seguretat”. /FOTO: Tavascan Estació 


