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ESQU[ NOVA TEMPORADA 

F(jC es queda BoíTaüll, amb un 
dèficit d'1,S milions l'hivern passat 
N'assumeix~la propietat i la gestió directa, un fet que la Ribagorça esperava des de 
fa més d'un any !I Garantia de futur al complex, amb 140 llocs de treball_directes 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'estació d'esquí de Boí 
Taüll passarà ben aviat a mans 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC), una operació que l'Alta 
Ribagorça esperava des de feia 
més d'un any i que ahir va re
bre finalment el vistiplau del 
Consell Executiu. La consellera 
de Presidència, Meritxell Budó, 
va recalcar que això garanteix 
l'obertura del complex l'hivern 
vinent, que genera uns 140 llocs 
de treball directes i 300 d'indi
rectes. Així mateix, va revelar 
que les pistes van tancar la pas
sada temporada amb un dèficit 
d'explotació d'1,5 milions, una 
quantitat que sufragarà l'em
presa pública Avançsa, el seu 
actual propietari. Ferrocarrils 
passarà així a tenir la propietat 
del domini esquia ble de l'Alta 
Ribagorça i n'assumirà la gestió 
directa, de la mateixa manera 
que Port Ainé i Espot Esquí, al 
Pallars Sobirà. Boí Taüll és pro-

GENERALITAT 

És propietària de Boí Taüll 
des del 2014 i va assumir la 
gestió el 2018 al renunciar 
Nozar a l'arrendament 

pietat de la Generalitat des del 
desembre del2014, quan el seu 
anterior titular, el grup immobi
liari Nozar, la va entregar com 
a dació en pagament de deutes 
amb l'Institut Català de Finan
ces (ICF). El Govern la va posar 
en mans de l'empresa pública 
Avançsa, que la va explotar 
des d'aleshores a través d'una 
societat creada amb aquesta 
finalitat, Actius de Muntanya. 
Nozar va seguir al capdavant 
del complex com a arrendatari, 
si bé va renunciar al contracte 

TRÀNSIT 

LES CLAUS 

Pla fins al2030 
I El Consell Executiu va donar 
el vistiplau al pla de "transito
rietat" de l'estació de Boí Taüll, 
que inclou la seua gestió durant 
la pròxima dècada, fins al 2030. 

Actius de Muntanya 
I Creada com a filial d'Avançsa 
per a la gestió de Boí Taüll, 
aquesta societat passa a mans 
de FGC, la qual cosa ha de per
metre mantenir des de contrac
tes laborals fins a contractaci
ons de proveïdors. 

Només les pistes d'esquí 
I La Generalitat és propietària 
del domini esquiable, mentre 
que els hotels i allotjaments 
del Pla de l'Ermita, antigament 
del grup Nozar, estan avui dia 
a mans de diferents empreses. 

el2018. Les pistes van obrir els 
dos últims hiverns sota gestió 
pública directa. Per la seua part, 
FGC va exercir com a assessora 
i va elaborar un pla de viabilitat 
per a l'estació de l'Alta Ribagor
ça. L'acord de l'Executiu preveu 
que Avançsa entregui de forma 
gratuïta la seua participació del 
100% d'Actius de Muntanya a 
Ferrocarrils. El Govern valora 
en 13,1 milions aquesta trans
missió. Així mateix, l'actual 
propietària haurà de condonar 
un crèdit d'1,2 milions atorgat 
a la seua filial Actius de Mun
tanya i destinar 1,5 milions del 
romanent de tresoreria a eixu
gar el dèficit d'explotació de la 
temporada 2019-2020. FGC 
inclourà així Boí Taüll en els 
preparatius d'una temporada 
d'esquí marcada per la crisi sani
tària (vegeu el desglossament). 

• 

...... 

Un helicòpter desplaçant peces d'un remuntador a Port Ainé. 

·Preparatius per a una temporada 
marcada per la crisi sanitària 
• Ferrocarrils es va ser
vir ahir d'un helicòpter per 
muntar els balancins dels 
remuntadors de Port Ainé. 
Aquesta operació forma part 
dels preparatius de la nova 
temporada d'esquí, que es
tarà condicionada per la 
crisi sanitària. Per una altra 
banda, FGC augmentarà les 
tasques de neteja i desinfec
ció als edificis de les seues 
diferents estacions i avançarà 

en la implantació del forfet 
digital per evitar cues davant 
les taquilles. Diluir les aglo
meracions d'esquiadors és, 
precisament, una de les prio
ritats del sector de l'esquí per 
a l'hivern que ve. A banda 
del forfet digital i impulsar 
l'ús d'apps de telefonia mòbil, 
les estacions també preve
uen accelerar en la mesura 
possible els remuntadors per 
evitar cues d'usuaris. 

SUCCESSOS EMERGÈNCIES 

SEGRE 
Dimecres, 14 d'octubre del 2020 

EMERGÈNCIES 

Rescaten una 
excursionista ferida 
a Mont-rebei 
I SANT ESTEVE I Un helicòpter 
dels Bombers de la Genera
litat va rescatar ahir una sen
derista que va patir una feri
da en una cama a Mont-rebei, 
a Sant Esteve de la Sarga. Els 
Bombers van ser alertats a 
les 12.58 hores i els GRAE es 
van desplaçar fins al lloc dels 
fets. La dona, d'uns 60 anys, 
va ser traslladada a l'hospital 
de Tremp. 

BOMBERS 

Sufoquen incendis 
de vegetació a 
Almenar i Balaguer 
I ALMENAR I Els Bombers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
a la tarda sengles incendis de 
vegetació a Almenar i Bala
guer. En el de la localitat del 
Segrià van cremar uns 4.000 
metres quadrats, segons l'es
timació dels Agents Rurals. 
Per altra banda, en el de la 
capital de la Noguera va cre
mar vegetació dels marges de 
la C-13 i el pati d'una casa 
en ruïnes. 

OCUPACIÓ 

El consorci Noguera 
Segrià Nord, en el 
programa 'Odiseu' 
1 ALFARRÀS I El Consorci Grup 
d'Acció Local Noguera Se
grià Nord va participar la set
mana passada en la primera 
Jornada Networking Odisseu 
Aposta per tu, que es va cele
brar a l'Escola de Capacitació 
Agrària d'Alfarràs. 

L'objectiu que persegueix 
l'entitat és incentivar la tor
nada dels joves al món rural 
facilitant-ne la inserció labo
ral al territori. 

Ferida una nena 
en un accident 
a Vielha 

Trasllat al Vall d'Hebron 
del caçador d'Arbeca 

I VIELHAI Una nena de quatre anys 
va resultar ferida ahir al matí 
en una sortida de via a l'N-230 
al seu pas per Vielha, segons 
van informar els Bombers. 
L'accident es va produir a les 
8.27 hores al quilòmetre 186. El 
sinistre va obligar a tallar la car
retera i a donar, posteriorment, 
pas alternatiu. Al vehicle hi vi
at javen un adult i dos menors 
d'edat. D'altra banda, un camió 
carregat amb bales de palla va 
bolcar a Solsona. El totterreny va quedar creuat al mig de I' N-230. 

REDACCIÓ 
I ARBECA I El jove de 17 anys 
que va resultar ferit diumen
ges al matí en un accident de 
caça a Arbeca (com va avan
çar SEGRE ahir) va ser tras
lladat el mateix dia a la tarda 
a l'hospital Vall d'Hebron de 
Barcelona, on ahir evolucio
nava favorablement i el seu 
pronòstic era menys greu, se
gons van indicar a aquest di
ari fonts del centre. L'accident 
es va produir diumenge a les 

10.30 hores quan un home i 
els seus dos fills estaven ca
çant en una zona coneguda 
comfontdelaJuliana. Pelque 
sembla, va sortir un presa i un 
dels joves va disparar i alguns 
dels perdigons van impactar 
·accidentalment contra el seu 
germà petit. El jove va patir 
ferides a la cara i a l'ull esquer
re. Val a dir que els caçadors, 
que eren veïns de Montcada i 
Reixac (Barcelona), tenien tots 
els papers en regla. 

cfarre
Resaltado
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