
El gran ventall d’ofertes 
turístiques que ofereix 
aquesta comarca 
catalana durant l’hivern, 
el principal atractiu per 
als seus visitants són les 
instal·lacions on poder 
practicar esports d’hivern.

Fins a quatre estacions d’esquí 
(Espot Esquí, Port Ainé, Tavascan 
i Virós Vallferrera) se situen al Pa-
llars formant una cinquantena de 
quilòmetres esquiables. I és que 
no només es pot practicar l’esquí, 
sinó que cada estació ofereix un 
gran ventall d’ofertes per a qual-
sevol esport de neu i per a dife-
rents públics.

Durant l’hivern el Pallars es 
converteix en un indret clau dels 
esports d’hivern, tant per a pro-
fessionals, com per a amateurs. 
Aquelles persones que volen tas-
tar la neu ho poden fer a través 
de molts esports: amb raquetes 

de neu a Espot i Port Ainé, tot 
fent una cursa virtual amb esquís 
de muntanya a Espot, el primer 
tast en aquesta disciplina amb 
Bateig de Neu o bé pels més pe-
tits, disposar d’un espai on jugar 
al Parc lúdic i d’aventura d’Espot 
i Port Ainé.

Però les estacions del Pallars 
no s’acaben aquí. A l’estació d’es-
quí i snowboard de Tavascan 
també es pot practicar altres es-
ports tan singulars com el ‘freeri-
de’, l’esquí de muntanya, l’’split-
board’, l’alpinisme, el clàssic 
esquí alpí i també el nòrdic, i fins i 

tot excursions amb raquetes.
A més a l’estació de muntanya 

Virós Vallferrera s’ofereix altres 
experiències que també es po-
den dur a terme a l’hivern, com 
circuits d’orientació o amb BTT 
i sortides de senderisme. Totes 
aquestes i moltes més se sumen 
de les clàssiques d’una estació 
d’esquí com l’’snowratrac’, l’esquí 
de muntanya o l’esquí de fons, 
que concretament a Virós Vallfe-
rrera es pot fer de manera exclu-
siva en els circuits específics de 
nòrdic.
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Les estacions d’Espot i Port Ainé 
aposten per la biodiversitat, la 
natura, l’esport i el lleure en família

Espot i Port 
Ainé, més a 
prop que mai
Per poder accedir a aquestes 
activitats a l’aire lliure, Espot 
ha posat a disposició l’Ski Bus. 
A partir d’aquest autobús les 
persones interessades podran 
accedir a les pistes d’esquí.

L’Ski Bus opera amb sortides 
des de Lleida, Balaguer, Tremp, 
la Pobla, Sort i Rialp i estarà 
operatiu tots els dissabtes, diu-
menges i festius (excepte el 25 
de desembre i l’1 de gener) fins 
al 5 d’abril de 2020. El trans-
port es pot adquirir a través 
de l’oferta d’un bitllet d’anada i 
tornada + forfet d’esquí d’1 dia 
per esquiar a les pistes d’Espot 
o Port Ainé. 

En total, 
més de 55 

km de pistes 
disponibles

L’estació d’Espot és la porta 
d’entrada al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Aquest Parc 
Nacional està situat en un 
dels paratges més privile-
giats de la serralada dels Pi-
rineus. La seva superfície de 
més de 40.000 ha. està re-
partida entre quatre comar-
ques que tenen un ric patri-
moni natural i cultural: l’Alta 
Ribagorça, el Pallars Sobirà, 
el Pallars Jussà i la Val d’Aran. 
El Parc està inclòs dins la 
Xarxa de Parcs Nacionals Es-
panyols i és l’únic de la seva 
categoria a Catalunya.

Les seves valls, envolta-
des de pics de més de 3.000 
m d’altitud, atresoren una 
magnífica representació de 
tots els elements que ca-

Espot, porta d’entrada al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

FOTO: Espot / Parc Nacional d’Aigüestortes

el més extens de Catalunya. 
Geogràficament, l’àrea prote-
gida recorda vagament la fi-
gura d’una lluna creixent, molt 
irregular, amb el vèrtex meri-
dional situat al Santuari d’Ar-
boló, prop de Gerri de la Sal 

i a tocar del Prepirineu, i el 
vèrtex septentrional al port 
de la Bonaigua.

El Parc combina una gran 
diversitat de paisatges pro-
pis de l’alta i la mitjana mun-
tanya pirinenques, essent 
els seus valors naturals rics 
i variats, com també els ele-
ments que formen el seu ex-
tens patrimoni cultural, fruit 
de l’acció humana sobre el 
territori. El decret de creació 
del Parc vol un desenvolupa-
ment sostenible de tot el te-
rritori de l’espai natural.

Port Ainé, situada a 2.000 metres, es 
troba al Parc Natural de l’Alt Pirineu 

FOTO: Port Ainé / Baixada de torxes

racteritzen l’alta muntan-
ya pirinenca, tant en les 
seves formacions geològi-
ques com en la seva flora 
i fauna. L’aigua és potser 
l’element més característic 
del Parc, sigui en forma de 

neu, rius, cascades o for-
mant part dels més de 200 
estanys que estan repartits 
per la seva geografia i que 
donen a aquest espai natu-
ral de protecció especial un 
caràcter únic i irrepetible.

L’estació de Port Ainé 
és la porta d’entrada al 
Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu, situat al Pirineu 
axial català, entre la Vall 
d’Aran a l’oest i el Prin-
cipat d’Andorra a l’est. 

Declarat el 2003 per la 
Generalitat de Catalun-
ya, compta amb gairebé 
80.000 hectàrees de les 
comarques del Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell, co-
sa que el converteix en 

«4 estacions, 1 destinació»

FOTO: Virós / L’estació de muntanya Virós, situada a Vallferrera
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Un home de 83 anys perd 
la vida en un xoc amb un 
camió a l’A-2, a Bellpuig
Va ser un accident per encalç i es tracta 
del segon sinistre mortal en dos dies
Lleida
REDACCIÓ
El conductor d’un cotxe, J. S. R., 
de 83 anys i veí de Barbens, va 
morir ahir pel matí en una col·li-
sió per encalç entre un camió i el 
citat turisme que es va produir al 
quilòmetre 494 de l’A-2, al terme 
municipal de Bellpuig.

En aquest sentit, els Mossos 
d’Esquadra van ser alertats de 
l’accident a les 12.09 hores, quan 
per causes que s’investiguen es 
va produir el xoc entre el vehícle 
de gran tonatge i el cotxe. Arran 
de la incidència es van activar 
cinc patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, quatre dotacions dels 
Bombers de la Generalitat i una 
ambulància del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), que a 
més va activar el protocol de su-
port psicològic.

A conseqüència de l’accident, 
el conductor i únic ocupant del 
turisme va perdre la vida. Pel que 
fa l’afectació viària, es va tallar un 
carril de l’A-2 en sentit Barcelona 
i això va provocar retencions de 
fins a dos quilometres.

Amb aquesta ja són 169 les 
víctimes d’accident de trànsit 
aquest any a les carreteres in-
terurbanes catalanes. De fet, cal 
recordar que aquest és segons 
sinistre mortal consecutiu en el 

FOTO: Selena García / Imatge del camió que va col·lidir amb el cotxe que conduïa l’home de 83 anys

FOTO: S.G. / Imatge del lloc de l’accident, que es va produir al migdia

que portem de setmana a Lleida. 
El dilluns un home de 78 anys, 
I. B. P., veí de les Oluges, va mo-
rir en una accident de trànsit en 
xocar contra la porta d’un ma-
gatzem ubicat a la Plaça Santa 
Madrona de la localitat de Sant 
Ramon, al quilòmetre 0,1 de la 
carretera L-324. Segons van in-
formar fonts del Servei Català 
de Trànsit (SCT), els fets van te-
nir lloc a les 8.55 hores i cal indi-
car que que l’home podria haver 
patit una indisposició prèvia a la 
col·lisió, tot i que l’autòpsia hau-
rà de determinar quines van ser 
les causes de la mort. En aquesta 
ocasió, fins al lloc dels fets es van 

desplaçar tres patrulles dels Mos-
sos d’Esquadra, dues dotacions 
dels Bombers de la Generalitat i a 
més dues ambulàncies i el servei 
de suport psicòlogic del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).

El Servei Català de Trànsit va 
recordar que el SIAVT (Servei 
d’Informació i Atenció a les Vícti-
mes de Trànsit) es troba a dispo-
sició dels familiars i afectats per 
sinistres de trànsit els 365 dies de 
l’any per oferir-los un servei d’ori-
entació i informació sobre els trà-
mits després del sinistre, conèixer 
els recursos existents i rebre in-
formació i el suport psicològic da-
vant d’un sinistre de trànsit.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 | COMARQUES 21

Jordi Navarra, nomenat com a president 
del Consell d’alcaldes del Pallars Jussà
L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, el pagès i ramader Jordi Na-
varra, un dels sis que té ERC a la comarca, ha estat nomenat com a 
president del Consell d’alcaldes del Pallars Jussà. El ple del Consell va 
comptar amb els vots a favor dels consellers d’ERC i Junts per Catalu-
nya i l’abstenció dels de Compromís.

ERC demana 
explicacions 
per les ajudes 
dels aiguats
El grup d’Esquerra Republi-
cana al Senat han demanat 
aquesta setmana explicacions 
al govern espanyol al voltant 
de l’estat de les ajudes dels 
aiguats del passat 22 d’octu-
bre. A més, ha preguntat per 
les afectacions a les línies R-13 
i R-14. Cal indicar que la res-
posta ha d’arribar en un termi-
ni màxim d’un mes.

Catalunya En Comú - Podem va 
reunir-se el passat dilluns amb 
Pere Aumedes, gerent del Cir-
cuit Urgellenc, per compartir 
propostes i mesures en defensa 
del reequilibri territorial en ma-
tèria de cinema i per fer front 
al tancament de sales. En la de-
marcació lleidatana no hi ha cap 
cinema a l’Alta Ribagorça, el Pa-
llars Sobirà i la Segarra i només 
un a la Val d’Aran, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Pallars Jussà i Solsonès.

ECP vol fomentar 
les projeccions de 
cinema al món rural

Els Agents Rurals van denunciar 
el cap de setmana durant una 
inspecció a Bovera un caçador 
per utilitzar un reclam electrònic 
d’ús exclusiu del cant d’ocells. 

Segons van informar a través 
de les xarxes socials, durant la 
setmana passada van fer 378 
inspeccions i tres denúncies de 
caça a tot Catalunya.

Sanció per caçar a Bovera 
amb un reclam electrònic

FOTO: A. Rurals / Imatge del reclam electrònic utilitzat pel caçador

Apaguen un petit 
incendi prop de 
la via del tren de 
Bell-lloc d’Urgell
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar un petit incendi que 
es va originar al costat de la via 
fèrria de Bell-lloc d’Urgell. En 
aquest sentit, emergències va 
ser alertada del foc a les 14.04 
hores i ràpidament es va acti-
var el corresponent protocol, 
desplaçant-se fins al lloc efec-
tius del cos. Segons van expli-
car, el foc va cremar quatre me-
tres quadrats de matolls.

Continua sense 
aparèixer el 
boletaire de 93 
anys desaparegut
La Guàrdia Civil encara no ha 
trobat l’ancià de 93 anys i veí 
de Rosselló que va desaparèi-
xer dijous quan va anar a bus-
car bolets amb el seu fill a Vi-
acamp, a la Franja de Ponent. 
En aquest sentit, segons van in-
formar fonts del cos, la recerca 
es reprendrà avui a la zona des-
prés que ahir quedés suspesa a 
última de la tarda. Hi participen 
un total de 71 persones.
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