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Estrena històrica de l’esquí alpí amb 
107 quilòmetres de pistes.
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Telecontrol remot de l’aigua a tots  
els pobles de la Segarra.
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Imatge d’un dels habitatges que actualment estan en construcció a Bagergue.

XAVIER ALDOMÀ

X. RODRÍGUEZ / H. CULLERÉ
❘ NAUT ARAN ❘ L’ajuntament de 
Naut Aran ha atorgat aquest 
any 40 llicències per a la cons-
trucció d’habitatges, més que el 
total de l’última dècada (unes 
30), la qual cosa significa que 
“el sector immobiliari comença 
a repuntar en aquesta zona de la 
Val després de deu anys de cri-
si”, va explicar l’alcalde, César 
Ruiz-Canela. Per la seua part, 
el síndic d’Aran, Carlos Barrera, 
va assegurar que “a Naut Aran 
s’hauria registrat una reacti-
vació més accelerada del sec-
tor que en el conjunt d’Aran”. 
Barrera va apuntar que a la Val 
s’han mantingut les obres de 
reforma i manteniment, encara 
que “no als mateixos nivells que 
abans de la crisi econòmica”. 
En aquest sentit, a Aran hi ha 
actualment habitatges en cons-

trucció a Vielha, Escunhau, Ba-
gergue, Arties, Gessa i Salardú.

Aquest increment en els pro-
jectes immobiliaris també s’ha 
fet notar a tota la demarcació, 
on el col·legi d’arquitectes ha 
visat entre els mesos de gener 
i juny d’aquest any 312 projec-
tes, el doble que en el mateix 
període de l’any passat i gai-
rebé el mateix número que en 

Naut Aran atorga 40 llicències per a habitatges 
el 2018, més que en els últims deu anys
Els arquitectes van donar el vistiplau a 312 projectes entre gener i juny a Lleida, el doble que en el mateix 
període del 2017 || Construccions a Vielha, Escunhau, Bagergue, Arties, Gessa i Salardú

CONSTRUCCIÓ BALANÇ

tot el 2017 (quan van ser 335). 
Aquestes xifres, malgrat cons-
tatar un augment de les noves 
construccions a la demarcació, 
queden lluny dels 13.864 im-
mobles que es van començar a 
aixecar a Lleida l’any 2006, uns 
anys abans de la caiguda de la 
bombolla immobiliària.

En el cas d’Aran, a Bagergue 
s’ha posat en marxa aquest 

2018 un pla especial que cons-
ta de 50 habitatges i l’ajunta-
ment ja ha donat llicències per 
construir-ne 20, mentre que a 
Arties també s’han atorgat 6 
permisos per a les obres d’una 
unitat d’actuació al centre del 
poble que contempla un total de 
23 cases unifamiliars. L’alcalde 
va apuntar que a Gessa i a Sa-
lardú també s’han donat diver-

ses llicències al llarg d’aquest 
any 2018. 

Per una altra banda, el pri-
mer edil de Vielha, Juan An-
tonio Serrano, va apuntar que 
ara s’estan aixecant 15 cases a 
Escunhau, a la zona on es tro-
bava l’hotel Es Pletieus. A més, 
al Cap de la Vila de la capital 
aranesa ja estan començant les 
excavacions per tal d’iniciar la 

construcció d’uns 30 immobles 
a partir de la primavera vinent 
i darrere de l’hotel La Vall se 
n’habilitaran sis més, aproxi-
madament. No obstant, al Baish 
Aran l’activitat immobiliària és 
menor i se centra en la compra 
de pisos o cases que ja estan 
construïts i en la rehabilitació 
i petites obres, segons fonts 
municipals.

DADES

312
PROJECTES VISATS EL 2018

Els arquitectes han visat fins al 
juny 312 projectes, una xifra si-
milar a la de tot el 2017 i ja su-
perior als 289 del 2016.

40
LLICÈNCIES A NAUT ARAN

Naut Aran ha atorgat aquest 
2018 40 llicències per a nous ha-
bitatges, més que les 30 que es 
van donar els últims deu anys.

13.864
HABITATGES INICIATS EL 2006

Malgrat l’increment en els habi-
tatges iniciats aquest any, la xi-
fra queda lluny dels 13.864 que 
es van començar el 2006.

SÍNDIC D’ARAN

“El sector es reactiva a la 
Val, encara que les petites 
obres s’han mantingut 
durant la crisi econòmica”

Critiquen l’alcalde d’Albesa 
per cobrar dietes ‘dobles’

MUNICIPIS DESPESES

❘ LLEIDA ❘ Un col·lectiu qüestiona 
cobraments per desplaçaments 
a l’ajuntament d’Albesa. Es trac-
ta de Pallars Transparent, que 
acara pagaments d’institucions a 
polítics de Lleida amb més d’un 
càrrec per detectar duplicitats. 
Critiquen que l’alcalde d’Albesa, 
Antoni Balasch, rebés de l’ajun-
tament 0,21 euros per quilòme-
tre per viatges a Barcelona el 
2017, quan era diputat i com 
a tal rebia una dotació fixa de 
28.000 euros a l’any per a des-

plaçaments. Assenyalen que les 
dates d’alguns viatges com a al-
calde van coincidir amb sessions 
parlamentàries i ho valoren com 
a cobrament duplicat. Balasch 
va dir que mai no va tenir sou 
d’alcalde i només es va reembor-
sar “el gasoil gastat al meu cot-
xe” per a gestions municipals. 
Va afegir que ell mateix va au-
toritzar l’entrega de dades sobre 
els desplaçaments. “Si alguna 
cosa demostren és el que viatjo 
com a alcalde”, va concloure.

El sistema d’aterratge per GPS a 
l’aeroport de la Seu, el maig del 2019

COMUNICACIONS AEROPORTS

❘  L A SEU D’URGELL ❘  El sistema 
d’aterratge per GPS en casos 
de baixa visibilitat a l’aeroport 
de la Seu-Andorra podria en-
trar en funcionament el maig 
del 2019, segons es va posar 
ahir de manifest al Fòrum de 
l’Empresa Familiar Andorrana. 
La implementació està pendent 
d’un informe d’experts de Su-
ïssa i que s’haurà de dur a la 
comissió interministerial de 
Defensa i Foment per aconse-
guir el seu aval.

El professor del departament 
aeroespacial de la Universitat 
Politècnica de Madrid Luís 
Pérez (que dirigeix l’estudi 
d’implementació), va desta-
car que l’aeroport de l’Alt Ur-
gell seria el primer d’Espanya 
a tenir aquest sistema i servi-
ria per assegurar la seua ope-
rativitat el 90% dels dies de 
l’any. El director d’Aeroports 
de Catalunya, Jordi Candela, 
va explicar que la certificació 
servirà per acollir aeronaus 

de 70 places, que permetrien 
connectar aquest aeroport amb 
altres d’Europa. Així mateix, 
empresaris andorrans van po-
sar de nou sobre la taula la ne-
cessitat de dotar el Principat 
d’un aeroport amb garanties. El 
ministre andorrà d’Economia, 
Gilbert Saboya, va assegurar 
que la prioritat és “culminar el 
procés d’adaptació de les ins-
tal·lacions de la Seu” abans de 
plantejar l’impuls d’una infra-
estructura d’aquest tipus.


