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L’Aran endega un pla pilot 
per regular l’accés motoritzat 
a la zona de la Ribera del Joèu
L’actuació es fa al tram final de la pista de l’Artiga de Lin
Vielha
REDACCIÓ 
La prova pilot per a la regulació 
del accés motoritzat a la Ribera 
del Joèu va començar ahir, i fins 
l‘11 de setembre, i comportarà 
que els darrers tres quilòmetres 
de la pista de l’Artiga de Lin, si·
guin regulats. Els vehicles que no 
disposin d’autorització d’accés 
motoritzat, hauran d’estacionar 
a la zona d’estada situada just 
abans de l’ermita de la Mare de 
Deu de l’Artiga de Lin.

En aquest espai s’hi ha instal·
lat una caseta d’informació per 
als visitants, que també dispo·
saran d’un fulletó d’informació 
complementària amb la descrip·
ció de l’Artiga de Lin, recomana·
cions, contacte de guies i rutes. 
El Conselh ha contractat tres per·
sones que seran les encarregades 
d’informar i atendre als visitants.

L’horari de regulació serà de 
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9.00 hores a 18.00 hores. Els ta·
xis del país tindran lliure accés a 
l’Artiga de Lin, així com la resta de 
veïns de la Val d’Aran que paguin 
l’impost de circulació dels seus 
vehicles als ajuntaments de la Val 

d’Aran. També s’habilita un trenet 
que sortirà des de la zona d’esta·
da amb servei permanent per a 
les persones que el vulguin uti·
litzar. El preu serà de 2 euros per 
adults i d’un euro per a nens.

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, va inaugurar 
ahir la nova Sala de Vetlles de 
Rosselló, un equipament que ha 
tingut un cost de 130.000 euros 
dels quals 80.000 han estat apor·
tats per la Diputació. Després, 
Reñé va visitar l’equipament, si·
tuat al Camí d’Alpicat.

Rosselló estrena 
la nova Sala 
de Vetlles de         
la localitat
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Alpicat, municipi cardioprotegit

Un estiu “dinosàuric” al Pirineu

El Romànic pren vida a la Vall de Boí

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde 
d’Alpicat, Joan Gilart, van inaugurar ahir els set nous 
desfibril·ladors externs automàtics que s’han instal·lat a Alpicat.

Els museus de la Dinosfera de Coll de Nargó i el Museu de la 
Conca Dellà han programat una quinzena d’activitats als dos 
centres sota el títol d’Un estiu dinosàuric. /FOTO: ACN

La Vall de Boí acollirà el proper dijous 26 de juliol el nou cicle 
teatral Romànic a escena que s’estrenarà a l’església de Sant Joan 
de Boí, amb l’actriu Maria Garrido. /FOTO: Sergi Ricard


