COMUNICAT DE PREMSA CONSORCI DE TURISME DE LES VALLS D’ÀNEU

El Consorci de Turisme de Les Valls d’Àneu demana compromís per garantir les infraestructures, telecomunicacions i serveis necessaris bàsics al
territori
El Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu demana a l’Administració un compromís ferm i
sense dilacions per garantir la creació i manteniment de les infraestructures, telecomunicacions i serveis bàsics per a qualsevol territori.
En aquesta època de l’any no seria gens estrany que el Port de la Bonaigua hagués estat
tancat per neu o risc d’allaus. Si hagués estat així, amb el tall a la carretera C-13 les Valls
d’Àneu haguessin quedat incomunicades, sense possibilitat d’accés ni mobilitat per accedir a
serveis bàsics com hospitals o centrals de bombers. Aquesta precarització del territori requereix una immediata actuació que no es pot dilatar.
L’esllavissada de roques que ha mantingut tallada el passat cap de setmana la carretera
C-13, un dels dos únics accesos a Les Valls d’Àneu, ha impactat importantment en el sector
turístic de la zona en un dels caps de setmana de la campanya de Nadal més importants.
Aquesta limitació en la mobilitat ha afectat especialment a restaurants, que han patit cancelacions de reserves i menys afluència, i a serveis associats al turisme de muntanya com activitats a la natura, lloguer de materials, botigues, etcètera.
Cal garantir a habitants i visitants les condicions d’accés i mobilitat que els garanteixin accedir a serveis bàsics. És fonamental que els dos punts d’entrada a Les Valls d’Àneu estiguin
sempre oberts i disponibles i cal recuperar la rehivindicació històrica del territori pel que fa a
la construcció del túnel de la Bonaigua.
El Consorci de Turisme de Les Valls d’Àneu celebra l’apertura de la carretera C-13 i fa una
crida als visitants a gaudir del magnífic entorn natural, de muntanya, d’esquí i de patrimoni
històric, cultural i gastronòmic que trobaran a Les Valls d’Àneu durant les festes de Nadal i
durant tot l’hivern.

