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Guia d’itineraris per
museus de Lleida

TURISME

❘ LLEIDA ❘ La Xarxa de Museus
de lesTerres de Lleida iAran
presentarà avui una nova guia
d’itineraris a través dels mu-
seus de les comarques lleida-
tanes.També presentarà les
activitats programades per al
dia internacional dels museus,
el dia 18.

Activitats de lleure
per a nens a Tàrrega

LLEURE

❘ TÀRREGA ❘ L’AssociacióAlba,
a través del servei de projec-
tes educatius Quàlia, gestio-
narà aquest estiu el casal Es-
plai Esprai de Tàrrega, que
obrirà el dia 29 de juny i es-
tà previst que es prolongui
fins al 14 d’agost.

El desenvolupament
local del Pirineu
lleidatà rep ajuts

SUBVENCIONS

❘ LLEIDA ❘ L’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu iAran (Ida-
pa) ha obert la convocatòria
d’ajuts per al desenvolupa-
ment local del Pirineu lleida-
tà, amb una dotació de
135.000 euros per a ens lo-
cals i associacions. Podran op-
tar a aquests fons projectes
de promoció econòmica, con-
servació del patrimoni i fo-
ment de la formació.

Crescuda de la Garona registrada la setmana passada.

A.B.

H.C.

❘ LLEIDA ❘ La direcció general d’Ur-
banisme ha decidit sancionar un
càmping de Naut Aran en el
marc de l’expedient de discipli-
na urbanística que va iniciar con-
tra aquesta instal·lació després
de la riuada del 2013 per les
obres que va dur a terme aquest
complex després de les inunda-
cions. Segons fonts de la con-
selleria deTerritori i Sostenibi-
litat, l’expedient està actualment
en tràmit de resposta al recurs
d’alçada presentat pel càmping
contra la resolució. Les matei-
xes fonts van assenyalar que la
multa inclou tant una sanció mo-
netària, que no van avançar, com
l’ordre d’enderrocar algunes de
les construccions que es van dur
a terme, com part d’un mur i
bungalous.

Segons Urbanisme, aquest
càmping ha iniciat la tramitació
d’un pla especial urbanístic per
regular la seua situació i adap-
tar-la a la zona inundable i a la
de flux preferent que van deter-
minar els estudis de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre per
definir quines activitats poden
fer-se al costat del riu respectant
els criteris del pla Inuncat per
risc d’inundacions. Responsables
del càmping afectat per la san-
ció van assenyalar que no han
registrat cap irregularitat i que
estan en la mateixa situació que
la resta de càmpings.

Urbanismemulta un càmpingd’Aran
i ordena enderrocar instal·lacions
L’empresa presenta un recurs contra lamesura, encara pendent de resoldre ||Almenys
quatre equipamentsmés regulen la seua situació al cap de dos anys de la riuada

TURISME INUNDACIONSDEL2013

Dos càmpingsmés d’Aran han
iniciat la tramitació de sengles
plans especials urbanístics en la
mateixa línia per preveure me-
sures de gestió del risc i uns al-
tres dos han començat la redac-
ció dels mateixos plans.

La Generalitat està pendent

encara de conèixer un nou estu-
di d’inundabilitat dels càmpings
aranesos amb el qual es podrà
definir exactament la situació de
cada un en relació amb el risc
d’avingudes.

Fins que no es conegui el ma-
pa resultant d’aquest estudi, l’ad-
ministració catalana no podrà
pronunciar-se sobre els plans es-
pecials que han presentat els
càmpings, segons fonts de la con-
selleria.

Aran compta actualment amb
set càmpings, la majoria dels
quals s’ubiquen al costat d’un
curs fluvial.

PLANS ESPECIALS

La Generalitat espera un
nou estudi sobre
inundabilitat per aprovar
els projectes de regulació

El Conselhdefensa
unamoratòria
fins a redefinir
laGarona

■ El síndic d’Aran, Carlos
Barrera, va assenyalar que
els pressupostos del Con-
selh inclouen una partida
que s’ha de dotar amb sub-
vencions d’Urbanisme per
elaborar un pla director de
la Garona que defineixi
quins usos poden donar-se
al costat del curs fluvial. El
Conselh encarregarà un es-
tudi sobre el flux preferent
del riu (tal com va quedar
després de les riuades) a
partir de la cartografia ela-
borada mitjançant infor-
mació aèria. La revisió del
curs fluvial és necessària a
causa de les modificacions
que va patir la Garona el
2013 per la força de la ri-
uada, que segueixen.Men-
tre es defineix el nou curs
fluvial,“el lògic és que tot
quedi aturat”, va assenya-
lar Barrera amb referència
a la tramitació de l’expe-
dient, de manera que es
podria obrir una moratò-
ria per a la regulació de
l’activitat, que va defensar
que s’ha de protegir.


