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dar" i es va arribar a veure més de 
200 cotxes "mal" aparcats. 

De fet, segons el director del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc 
Garriga, l'any passat es va aug
mentar en un 25% el nombre de 
visitants respecte al 2019 i des de 
2011 l'increment ha estat cons
tant, tot i que amb la pandèmia 
i les restriccions per viatjar a l'es
tranger encara es va accentuar 
aquesta tendència. Garriga expli
cava a LA MAÑANA que "l'objec
tiu de regular els accessos no és 
el d'evitar que vingui la gent, si
nó el de millorar la qualitat de la 
visita i preservar l'espai". Segons 
Garriga, la massificació va portar 
al col·lapse de diverses zones del 
Parc, com els accessos, però tam

bé van afectar 
el seu ecosis
tema per culpa 
de pràctiques 
no permeses, 
com l'acampa
da en segons 
quins espais i 
horaris, l'aboca
ment de deixa
lles, passar per 
llocs no perme
sos o el bany en 
estanys alpins, 
el qual no està 
permès, ja .que 
"les toxines que 
portem al nos
tre cos són molt 
perjudicials pels 
amfibis que hi 
viuen". És per 
això que, a ban
da del control 
d'accessos, tam
bé s'ha preparat 
una campanya 
informativa per 
aquest estiu. 

En definitiva, 

conclou el director del Parc, l'ob
jectiu és "redistribuir la gent per 
buscar l'equilibri entre l'arribada 
de turistes i la preservació del 
Parc Natural". 

Amb ell coincideix l'alcalde
d'Alins, Manel Pérez, el qual es 
troba ultimant els detalls per te
nir a punt el sistema de reserva 
prèvia que permetrà accedir als 
pàrquings de la Pica d'Estats, com 
el de la Molinassa. Pérez desta
ca que "amb la pandèmia, molta 
gent ha redescobert la muntanya 
i això ha provocat un augment de 
visitants" i que per això "ha arri
bat el moment de regular-ho". 
Davant d'aquesta situació, creu 
que seria necessari "un treball 
unitari entre tots els espais natu
rals de Catalunya", per tal d'apli
car uns mateixos criteris arreu del 
país. De moment, enguany s'im
pulsarà aquesta prova pilot, però 
Pérez destaca que "si no funciona 
sempre podem fer marxa enda
rrere i buscar altres solucions". 

Salvador Tomàs és l'alcalde 
de Lladorre, on l'estiu passat van 
veure com al nucli de Tavascan, 
sobretot al pàrquing de l'esta
ció d'esquí, hi aparcaven moltes 
autocaravanes i furgonetes per 
fer-hi nit. Tomàs recorda que s'hi 
pot aparcar, però no acampar ni 
muntar-hi carpes o taules, unes 
pràctiques que intentaran evi
tar enguany amb cartells i una 
campanya informativa. Així i tot, 
Tomàs demana "no regular amb 
presses", ja que "són temps ex
cepcionals i, probablement, des
prés de la pandèmia tornem a la 
situació anterior". Coincideix en 
el fet que és necessària la preser
vació, però també demana "no 
tornar-nos bojos", perquè "si co
mencem a posar pegues, la gent 
preferirà anar a Osca o altres 
punts del Pirineu", com ja va pas
sar anteriorment. 
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El Congost de Mont-rebei 
espera poder començar les 
obres per reobrir el pas a 
mitjans del mes de juliol 

FOTO: ACN Una esllavissada va tallar el Congost, però hi ha gent que hi segueix passant 

&!AJuntament d'Àger espera· 
rinforme favorable del 
Departament d'Atàó 
Oimàtica, Alimentació i 
Agenda Rural per poder 
començar les obres al 
Congost de Mont.;ttebei i 
reobrir-lo aquest estiu. 

Àger 
GENÍS CASANOVAS 

El passat mes de novembre, una 
esllavissada de roques va obligar 
a tallar el Congost de Mont-Re
bei, al Pallars Jussà. Des de lla
vors, el pas a peu per aquest 
espai natural està prohibit, tot 
i que des dels consistoris de la 
zona alerten que hi ha turistes 
que en fan cas omís i hi passen 
igualment. Davant d'aquesta si
tuació, l'Ajuntament d'Àger va 
aprovar una tramitació d'emer
gència per contractar un servei 
que repari el despreniment que 
va patir el congost ara fa sis me
sos i que va obligar a tancar-ne 
els accessos. Estava previst que 
les obres d'adequació de l'espai 
natural comencessin aviat, però 
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Els esports 
aquàtics 

segueiXen 
funcionant 

el Departament d'Acció Climàti
ca ha ordenat esperar fins el 16 
de juliol per poder-hi treballar, 
ja que es vol preservar la nidifi
cació dels ocells de l'espai. 

Mentrestant, els visitants se
gueixen tenint l'opció de prac
ticar esports d'aventura a la là
mina d'aigua del Congost. Les 
empreses de kayaks o passejos 
amb barca ja fa setmanes que 
treballen i esperen fer-ho a ple 
rendiment en els dies vinents. 
A més, des de l'Ajuntament re
corden que a la Vall d'Àger hi 
ha altres activitats més enllà 
de Mont-Rebei, i destaquen les 
diverses competicions de para
pent que s'esperen per aquest 

mateix estiu. 
Pel que fa a la regulació de 

l'espai, que fa any·s que es de
mana des de Sant Esteve de la 
Sarga i Àge·r, la situació sembla 
encallada. Les institucions locals 
segueixen esperant un Pla d'Or
denació que reguli els usos i el 
pas pel Congost, sobretot pel 
que fa a l'aigua, però, segons ex
plica l'alcaldessa d'Àger, Mireia 
Burgués, l'entesa entre els go
verns de Catalunya i Aragó i els 
diversos ens locals que s'hi veu
en involucrats fa que el procés 
s'alenteixi, però remarca que és 
necessari per "no morir d'èxit". 

De moment, el que fa ran des 
de l'Ajuntament d'Àger serà la 
construcció d'un pàrquing de 
pagament. L'any passat ja es va 
projectar el seu emplaçament 
a l'entrada del poble de Corçà, 
però l'oposició dels veïns ha 
fet replantejar el projecte i ara 
l'Ajuntament preveu ubicar-lo 
més a prop de l'aigua, al costat 
d'on actualment estan ubicades 
les empreses de lloguer de ka
yaks i barques. 
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