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Los Juegos Olímpicos del 
Pirineu necesitarán más 
de 7.000 plazas de hotel 
La Generalitat quiere prolongar la 
A-14 y construir el túnel de Perves 

Las pruebas de 'snowboard' podrían 
llevar a Espot unos 6.000 espectadores 

FOTO: ACN 1 El público sacó fotografías y grabó con sus móviles la bajada de los 'raiers' por el río Segre 
- - -- -·- - ·---

Coll de Nargó trasladará 
la Baixada deis Raiers a la 
primavera el próximo año 

El municipio de Coll de Nargó rememoró ayer uno de los oficios más anti
guos de la localidad con la Baixada deis Raiers. Esta ha sido la última edi
ción que se celebra en verano ya que la organización ha decido trasladar el 
año que viene la celebración a la primavera para asegurarse el caudal del 
rio Segre que por estas fechas y a causa de la sequía suele llevar poca agua 
y dificulta la navegación de los 'rais'. llEIDA 1 PÁG.14 

la producción 
hidroeléctrica 
cae un 18% en 
Ueida debido a 
la fuerte sequía 
Las altas temperaturas, la fuer
te sequía y la poca aportación 
de agua del deshielo ha hecho 
caer un 17,9% la producción 
hidroeléctrica entre -enero y 
junio de la demarcación de 
Lleida que concentra la mayo
ría de centrales de este tipo en 
Catalunya. UEIDA 1 PÁG.lS 

Una discoteca 
de Ueida activa 
el protocolo 

• por un aVIso 
de un pinchazo 
Una discoteca de Lleida ac.tivó 
la noche del viernes el proto
colo por el aviso de una joven 
por un pinchazo. Mossos y 
Guardia Urbana acudieron al 
lugar. LLEIDA 1 PÁG.13 

FOTO' ACN 1 La líder de Centrem, 
Angels Chacon 

Ángels Chacon . 
anuncia por 
sorpresa que 
deja la política 
por completo 
La secretaria general y líder 
de Centrem, la exconsellera 
Angels Chacon, ha anunciado 
que deja por completo la po
lítica. ACTUAL J PÁG.24 
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Els Jocs d'Hivern esperen ocupar 
més de 7.000 places hoteleres de 
les comarques del Pirineu lleidata 
El projecte de la Generalitat preveu la prolongació de 1~-14 i 
la construcció del túnel de Perves entre Xerallo i Pont de Suert 
Els Jocs Olímpics d'Hivem 
de 2030 esperen ocupar 
més de 7.000 places 
hoteleres al Pirineu lleidata 
i organitzar proves amb més 
de 10.000 espectadors en 
algunes estacions. 

Lleida 
GEN ÍS CASANOVA$ 

La Generalitat de Catalunya ja ha 
fet arribar al Comite Olímpic Es
panyol (COE) el seu projecte de 
candidatura, per tal d'organit
zar els Jocs Olímpics d'Hivern de 
l'any 2030. Segons detalla la do
cumentació presentada, a la qual 
ha tingut accés aquest diari, !'arri
bada d'esportistes, organitzadors 
i aficionats, suposaria una impor
tant taxa d'ocupació de les places 
hoteleres del Pirineu i de la ciu
tat de Barcelona. A les comar
ques lleidatanes de muntanya, 
en concret, es preveu que siguin 
necessaries 7.423 places hote
leres per allotjar totes aquestes 
persones. 

De fet, el total presentat a la 
proposta de candidatura, calcu
la que, només al Pirineu, és ne
cessitaran 20.094 places, aquí 
s'inclouen també les 11.891 que 
podría oferir el Principat d'Ando
rra. Mentrestant, pel que fa a la 
Val d'Aran, es preveu que el 2030 
hi hagi una capacitat de 2.823 
places hoteleres i seria la comar
ca catalana amb més places, se
guida del Pallars Sobira 1.347 i 
la Cerdanya, amb 1.288 'places. 
En aquest sentit, s'ha tingut en 
compte la proximitat deis establi
ments hotelers amb les seus deis 
Jocs Olímpics que se situaran al 
Pirineu catala: Seran les estacions 
de Baqueira Beret (Val d'Aran), 
Boí Taüll (Alta Ribagor~a), Espot 
(Pallars Sobira), la Masella i la 
Molina (Cerdanya). 

A banda d'aquestes ubica
cions, també es preveu que s'or
ganitzin proves a Barcelona, en 
concret, al Palau Sant Jordi, el Pa
velló Olímpic de Badalona, el Pa
lau Blaugrana, la Fira i el Centre 

Espot podria arribar a acollir fins a 6.000 
espectadors amb les proves de (snowboard' 
L'estació d'Espot (Pallars Sobira) sera la seu de les proves de snowboard i esl:ilom gegant paral·lel. 
Segons les previsions de l'organització, aixo portaria fins a 6.000 espectadors a l'estació pallaresa.Pel 
que fa a la resta d'estacions lleidatanes: Baqueira Beret podría acollir proves amb 10.000 o 12.000 
presents, mentre que la capacitat de Boí Taüll encara esta per determinar FOm 

d'Ait Rendiment d'Esports de Gel 
de Gava. A més d'aixo, les proves 
de trampolí i les de circuit de llis
cament, es taran en estacions tora 
del territori catala, en concret a 
pistes franceses i a Sarajevo. 

INFRAESTRUCTURES 

El projecte presentat per la Ge
neralitat al COE, al qual ha pogut 
tenir accés el diari LA MAÑANA, 

també contempla diverses actua
cions "necessaries i planificades 
de millora" en infraestructures 
viaries del Pirineu. En el cas de 
les comarques lleidatanes, la més 
important seria la prolongació de 
l'autovia A-14 Lleida-Aifarras fins 
a Benavarri i la creació d'un altre 
carril a I'N-230, fins a Vielha. Tam
bé es preveu la construcció del tú
nel de Perves, el qua l connectaria 

Xerallo amb Pont de Suert i la mi
llora del Port del Cantó. Aquestes 
obres esmentades fins ara, serien 
responsabilitat del Govern d' Es
panya. 

Pel que fa a les carreteres que 
són responsabi litat del Govern de 
la Generalitat, el projecte deis Jocs 
Olímpics d'Hivern també contem
pla la "millora de la funcionalitat" 
de la C-28, que és el vial que con-

IEL PROJ ECTIE 

CINC ESTACIONS 1 
PROVES A L'ESTRANGER 

Les proves es faran en 
cinc estacions cata lanes 
Baqueira Beret, Boí 
Taüll, Espot, la Masella 
i la Malina, pero també 
hi haura competicions a 
Barcelona i a l'estranger. 
Algunes proves podrien 
acollir entre 6.000 i 
12.000 espectadors. 
MÉS DE 7.000 PLACES 
HOTELERES A LLEIDA 

El projecte preveu 
ocupar 20.094 places 
hoteleres arreu del 
Pirineu cataJa i andorra, 
7.423 de les quals seran 
a la demarcació de 
Lleida . 
MILLORES EN 
IN FRAESTRUCTU RES 
El projecte inclou 
millares viaries i 
ferroviaries. A la 
província de Lleida es 
preveu allargar I'A-
14, constru'lr el túne l 
de Perves i millorar 
carreteres com la C-28 o· 
la C-1412b. 

necta Vielha amb Baqueira, una 
de les seus de les proves. A la de
marcació de Lleida, també es dura 
a terme una millora a la C-1412b, 
coneguda com I'Eix de Comiols. 

Segons es detalla el projecte
presentat al Comite Olímpic Es
panyol, aquestes obres haurien 
d'estar enllestides quan comen
cessin els Jocs Olímpics d'Hivern 
de 2030. 
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