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El Govern d’Aran
invertirà 100.000
euros en la neteja
de pistes forestals
L
Vielha
REDACCIÓ
El Conselh Generau d’Aran, a través de la empresa Serveis Ambientals de la Val d’Aran (SAVA,
S.L.), desenvolupa un pla de neteja de camins forestals per les
afectacions produïdes al llarg del
passat hivern a la muntanya.
Aquesta intervenció afecta a

V

La Val d’Aran
recull un 1,62%
més de residus
durant aquest
hivern
E
nades durant la temporada
d’hivern a la Val d’Aran mos-

A

camins de tota la Val d’Aran (connexions entre pobles i rutes tualtres).
L’espai de l’actuació són camins veïnals, pistes forestals i
neteja de la vegetació a les àrees
El conselhèr d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran,

1,62%, passant de 2.649 tones a 2.692 tones, en consoFOTO: Conselh Generau / Un operari realitzant el pla de neteja

Jose Enrique Arró, va explicar que
“amb aquest pla de neteja dels
l’accés de les persones als paratges més concorreguts del nostre
país”.
El Govèrn aranès treballarà en
els camins amb retroexcavadores

per la canalització de l’aigua i l’extracció de material acumulat com
rames i pedres.
Els operaris treballaran en la
neteja i desbrossament manual
fonsaments produïts per la neu o
el desgel.

L’IDAPA vol
ajudar els joves
a quedar-se
al territori
E
I
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, va dir durant la Jornada de
debat sobre el posicionament
estratègic del Pirineu, que s’ha
celebrat a Esterri d’Àneu, que
encara “no tenim el Pirineu
que volem” i va apostar per fer

Bagergue obté la distinció de Vila Florida
El poble aranès de Bagergue s’incorpora al projecte Viles Florides que promou la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya i que distingeix els municipis que treballen per la
transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. Aquest
és el primer municipi de la Vall d’Aran en sumar-se a Viles Florides.

joves al territori per generar
E
la mateixa línia es va pronunciar el director de l’Ecomuseu
d’Esterri d’Àneu, Jordi Abella,
qui va explicar que per capgirar
aquesta situació s’haurien de
ades entre tots els sectors del
territori.

moderadament respecte a
l’any 2015, segons dades publicades pel El Conselh Generau d’Aran.
Aquest creixement és més

ha crescut un 14,66%, passant
de 526 tones a 603 tones.

Talarn celebrà els
dies 10, 11 i 12 de
juny la 6a Fira del
Vi del Pirineu
La sisena Fira de Vi del Pirineu
se celebrarà els dies 10, 11 i 12
de juny a Talarn. La Diputació de
Lleida dóna suport a aquest esde-

vi a la zona pirinenca i prepirinenca. Com a fet destacable, dissabrents visites als cellers del Pallars.
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Asociació de Fires de Vi de Catalunya, s’ha convidat el Celler Comalats de l’Ametlla de Segarra.
Com a novetat, el dissabte a les
mera Marxa BTT Talarn Vi Bike
L
E
lligada a la cuina pallaresa.

