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FOTO. L. M/ Marc Tarrau és ara 
alcalde de Bagergue 

MarcTarrau 
es presentara 
per alcaldable a 
NautAran 

l:'alcalde de la població de Ba
gergue, a la Val d'Aran, MarcTa
rrau, es presentara d'alcaldable 
a I'Ajuntament de Naut Aran en 
les eleccions municipals que 
es celebraran el proper mes 
de maig. Tarrau, que milita a la 

. formació Unitat d'Aran, presen
tara la seva candidatura el pro
per dissabte dia 14 de gener. 
Actualment !'alcalde de Naut 
Aran és de CDA. 

La Seu d'Urgell 
programa cinc 
tallers gratuits de 
capacitats digitals 

A partir del 30 de gener, el Punt 
Omnia de la Seu d'Urgell ini
ciara un total de S tallers gra
tu'its de competencies digitals, 
tots ells presencials, progra
mats per aquest hivern 2023. 
Les inscripcions s'han de for
malitzar els proxims dies 17 i 
18 de gener, a partir de les 9 
del matí, des de l'enlla~. http:// 
www.laseu.cat/tramits-i -ser
veis/inscripcions. 

L'estacióde Tavascan demana 
suport per continuar funcionant 
El complex s'ha vist obligat a tancar per Nadal i 
Reis per manca de neu i canons a les pistes 
Tavascan 
ACN 

·1 .. 

..,. 

La manca de neu d'aquesta tem
porada ha obligat a tancar !'esta
ció d'esquí de Tavascan, situada al 
municipi de Lladorre (Pallars So
bira), durant les testes de Nada! 
i Reis. Aquest període, sumat al 
del pont de la Puríssima, suposa 
més de la meitat de la facturació 
de tota la temporada, segons van 
indicar ahir els gestors de !'esta
ció en un comunicat. D'aquesta 
manera, van assegurar, que haver 
estat tancats "implica un dany 
irreparable de cara a aquest hi
vern 2022-23". Així, van lamentar 
que s'han quedat "molt a prop 
d'obrir, ja que el gruix era practi
cament el necessari" i van indicar 
que "amb molt poca producció 
de neu" hagués estat possible. 
Per aquest motiu, demanen més 

FOTO: ACN 1 l'estació s'ubica a la Pleta del Prat de Tavascan 

de no poder obri r fa que més del 
60% de la plantilla necessaria per 
fer funcionar el complex segueixi 
sense estar contractada, agreu
jant la situació de precarietat deis 
treballadors de la temporada. 
També van indicar que, en ca~ de 
poder-ha fer durant aquest mes 
de gener, la durada del contracte 
seria massa curta per una feina 
de temporada. Tavascan és !' úni
ca estació d'esquí alpí de gestió 
municipal i el se u pressupost surt 
deis comptes anuals de I'Ajunta
ment de Lladorre. Aixo fa que, se
gons van expressar al comunicat, 
sigui "impossible invertir en neu 
produ'ida", així com optar a les 
subvencions que la Generalitat 
dona a les estacions privades per 
a aquesta finalit~t, fet que, se
gons asseguren, la deixa en una 
situació molt complicada. 

suport a les administracions per 
poder seguir en funcionament. 
Des de l'estació van assenyalar 

CCOO reobre· avui el se u 
local a Vielha per atendre 
consultes deis treballadors 
Després d'un període en que el 
local que CCOO de Lleida té a 
Vielha ha estat tancat -l'atenció 
a l'afiliació es feia des de Lleida-, 
avui dimecres es reobre i s'inicia 
un nou període de dinamització 
i d'atenció a l'afiliació de la Val 
d'Aran. La reobertura s'oficialitza 
amb una assemblea de delegats 

i delegarles i de tota l'afiliació, a 
les 16.30 hores, presidida per Ja
vier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya, i Cristina 
Rodríguez, secretaria general de 
CCOO de les Terres de Lleida. 
Al matí, ambdós secretaris ge
nerals faran una visita a I'Ajunta
ment de Vielha i al Conselh. 

que la zona de debutants, !'única 
on hi ha canons de neu, va estar 
en funcionament. Per ells, el fet 

Vuit cellers del Pirineu 
presentaran les noves 
anyades en una festa a Sort 
Vuit cellers del Pirineu presenta
ran les seves noves anyades en 
la la Festa de les Noves Anyades 
deis Vins del Pirineu, que tindra 
lloc a I'Avinguda Comtes del Pa
llars de Sort el proper 15 de ge
ner, i coincidira amb la 4a Edició 
de la Gran Festa deis Banuts. 

Els vuit cellers que presenta
ran les seves noves anyades a 

la testa son Batlliu de Sort, Cota 
730, Miquel Roca, Sauvella, So
lana Roivert, Terrer del Pallars, 
Vila Corona i Xic's Cal Borrech. 
En alguns casos, es presentaran 
vins joves de la darrera verema, 
pero també de criances i reser
ves de veremes anteriors que 
arriben per primer cop al consu
midor aquesta temporada . 
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