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La plataforma Prou Morts a l’N-240 tallarà 
un accés a l’autopista el dia 26 de febrer

INFRAESTRUCTURES MOBILITZACIÓ

La reunió de la plataforma ahir a les Borges Blanques.

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La plata-
forma Prou Morts a l’N-240 va 
acordar ahir tallar l’accés a l’au-
topista a les Borges Blanques el 
proper dia 26 de febrer, en el 
marc d’un calendari de mobi-
litzacions que preveu dos talls 
més a la carretera nacional al 
març i a l’abril. És la primera 
vegada que aquesta platafor-
ma, que reuneix municipis de 
les Garrigues, el Pla d’Urgell i 
el Segrià, porta les protestes a 
l’AP-2 i arriba després que, el 

mes de desembre passat, assu-
mís la reivindicació d’alliberar 
el peatge juntament amb la de-
fensa davant del ministeri de 
Foment d’una nova calçada en-
tre Lleida i les Borges Blanques.

Obtenir noves adhesions

Durant la reunió que es va 
celebrar ahir a l’ajuntament de 
les Borges Blanques, la quin-
zena d’alcaldes que van parti-
cipar en la sessió van acordar 
obrir la plataforma, ara forma-

da únicament per consistoris, 
a associacions i col·lectius que 
comparteixin la reivindicació 
de millorar la seguretat a la car-
retera N-240. S’ha de recordar 
que la Cambra de Comerç de 
Lleida i entitats com l’Ateneu 
Garriguenc han participat en els 
últims anys en mobilitzacions 
amb aquesta mateixa finalitat. 
D’altra banda, la plataforma ha 
reclamat una reunió amb el mi-
nisteri de Foment i encara espe-
ra resposta.

ÒSCAR MIRÓN

La Seu licita l’assessoria 
financera municipal

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell va obrir 
ahir dimecres el concurs de 
licitació per contractar l’as-
sessorament financer muni-
cipal. L’objectiu és el de ga-
rantir la “màxima transpa-
rència” en totes les contrac-
tacions arran de les crítiques 
de l’oposició per contractar 
els serveis de la firma Efial, 
investigada en el cas 3%, in-
forma C.Sans.

El carrer dels Canonges 
se suma a Viles Florides

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El carrer dels 
Canonges de la capital de 
l’Alt Urgell s’ha incorporat 
a la iniciativa Viles Florides.
El projecte, que és avalat per 
l’Agència Catalana de Turis-
me, busca posar en relleu la 
protecció dels espais verds, la 
millora de la qualitat de vida 
i la sostenibilitat mediambi-
ental. Es tracta del primer 
espai d’aquestes caracterís-
tiques a la comarca, informa 
C.Sans.

Validen part de la llei 
catalana d’ens locals

❘ MADRID ❘ El Tribunal Consti-
tucional (TC) ha decidit que 
la llei catalana que permet 
crear entitats locals menors 
a iniciativa dels veïns o de 
l’ajuntament és constitucio-
nal tret d’en un punt concret, 
que és anul·lat perquè les de-
nomina “descentralitzades” i 
els dóna personalitat jurídica 
pròpia.

Esquí escolar a les aules 
de primària araneses

❘  VIELHA ❘  Un total de 180 
alumnes de tercer i quart de 
Primària de la Val d’Aran 
participaran aquest any en 
l’Esport Blanc Escolar, que 
impulsa la Generalitat, la 
Diputació i la Federació Ca-
talana d’Esports d’Hivern. 
El programa serveix per in-
corporar l’esquí com a part 
de l’assignatura d’Educació 
Física.

Imatge d’arxiu de canons de neu en funcionament a les pistes d’esquí de Baqueira.

ACN

E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ L’informe sobre el can-
vi climàtic presentat la setma-
na passada per la Generalitat 
(vegeu SEGRE del 31 de gener) 
destaca que el sector de l’esquí 
català mostra “una important 
vulnerabilitat” davant l’escal-
fament global, especialment al 
considerar que la neu no està 
garantida per sota dels 2.000 
metres, la qual cosa podria 
provocar la desaparició en les 
pròximes dècades (fins al 2050) 
de les pistes d’esquí de les cotes 
més baixes de les estacions i fins 
i tot de certs complexos. L’estudi 
esmenta que davant d’un possi-
ble augment de la temperatura 
de dos graus de cara al 2050 les 
estacions d’Espot, Port Ainé i 
Port del Comte no serien viables 
ni amb canons. 

La resta de complexos cata-
lans sí que ho serien, especial-
ment Baqueira, però necessi-
tarien en gran manera la pro-
ducció de neu. No obstant, la 
innivació es perfila com l’estra-
tègia que contribueix a millorar 
la durada de la temporada d’es-

quí a les estacions catalanes. A 
Catalunya s’ha passat dels 1.639 
canons de neu el 2002 als 2.500 
el 2015, xifra que s’ha traduït 
en un augment del nombre de 
pistes: s’ha passat de 314 (2002) 
a 381 (2015). Tot i així, l’infor-
me destaca que l’augment de 
la producció de neu a causa 
de la falta de nevades implica 
més consum d’aigua i energia, 

Canons de neu asseguren l’esquí 
però perjudiquen el medi ambient
Pel consum d’aigua i energia, segons un estudi sobre el canvi climàtic || Estacions 
“vulnerables” per la falta de neu i planteja diversificar el turisme

CLIMA TERCER INFORME SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

Reduir l’impacte ambiental
z Per mitigar l’impacte ambiental 
es podria potenciar l’ús de l’ener-
gia solar, la utilització de l’energia 
hidroelèctrica i biocombustibles, 
la instal·lació de turbines eòliques 
o l’ús de la geotèrmia com ja fa 
Grandvalira.

Estacions de muntanya
z Fomentar la transició d’estaci-
ons d’esquí en estacions de mun-
tanya amb activitats addicionals i 
diversificar les activitats per dei-
xar de dependre de la neu i apro-
fitar el potencial natural durant 
tot l’any.

Informe
z Estudi sobre l’evolució del clima 
i la seua afectació en els sistemes 
naturals i humans. Preveu un aug-
ment d’1,4 graus en la temperatu-
ra i una reducció de les precipita-
cions del 10%. L’han redactat 140 
experts.

DADES

la qual cosa implica un efecte 
“maligne i pervers” a nivell 
ambiental, que s’ha de mitigar. 
Per aquesta raó, es plantegen 
mesures d’adaptació perquè el 
turisme hivernal sigui sosteni-
ble i deixar de dependre de la 
neu, amb l’ampliació activitats 
i passar a un model més centrat 
en la naturalesa, avançar en la 
transformació d’estacions de les 

d’esquí en estacions de muntan-
ya amb activitats addicionals. 
Entre les propostes, destaca la 
possibilitat de tancar algunes 
estacions, sobretot si són d’una 
mateixa comarca, i no perme-
tre la reobertura d’algun com-
plex tancat com Tuca o Llessui. 
Així mateix, advoca per limi-
tar la construcció de segones 
residències.

Per la seua banda, l’Agèn-
cia Estatal de Meteorologia va 
destacar que el gener passat a 
Catalunya va ser 3 graus més 
fred que el del 2015 i es va situ-
ar prop d’un grau menys que la 
mitjana del període 1981-2010. 
La neu va obligar ahir a utilitzar 
cadenes per circular pel port de 
la Bonaigua i per l’accés al Pla 
de Beret.

SOSTENIBILITAT

L’estudi advoca per 
aconseguir un turisme 
d’hivern sostenible sense 
dependre de la neu


