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Obres per restaurar 
la torre d’Ardèvol  
de Pinós

PATRIMONI

❘ PINÒS ❘ L’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) ha adjudicat 
a l’empresa Solvetia SL les 
obres de restauració de la 
Torre d’Ardèvol, a Pinós, a 
la comarca del Solsonès. La 
intervenció suposarà una 
inversió de 109.987 euros i 
haurà d’estar executada en 
un termini de quatre mesos. 
A la licitació es van presentar 
tres empreses.

Alfarràs millora 
voreres d’un carrer  
i la plaça Sant Pere

URBANISME

❘ ALFARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
farràs ha licitat les obres per 
finalitzar la renovació de 
voreres al carrer Nou i tam-
bé per restaurar la plaça de 
Sant Pere, en la qual les ar-
rels dels arbres han aixecat 
el paviment. 

Les obres de millora del 
carrer s’han adjudicat per 
uns 60.000 euros, mentre 
que les de la plaça del centre 
urbà costaran 95.000.

M.MOLINA/E.FARNELL

❘ BAUSEN ❘ Els nombrosos visitants 
que estacionen a l’accés a Bau-
sen des de l’N-230, d’uns 800 
metres, causen un veritable col-
lapse a l’entrada a la població 
aranesa que obliga el seu alcal-
de, José Antonio Barés, a regu-
lar el trànsit durant les tempora-
des turístiques, com aquest pont 
de Pilar, perquè veïns i turistes 
puguin circular. 

Muntat al seu quad, dirigeix 
la circulació des que arriben els 
primers visitants fins que se’n 
van. Es queixa del comporta-
ment incívic de molts conduc-
tors que intenten estacionar al 
mateix centre del poble, on re-
sideixen 60 veïns, ja que està 
prohibit. 

L’ajuntament ha col·locat un 
senyal perquè s’estacioni en un 
lateral de la calçada de forma 
lineal en ordre d’arribada. Tan-
mateix, “gairebé ningú no fa cas 
de les indicacions del consistori 
i en aquests dies festius s’han 
registrat veritables problemes 
de circulació”, assegura. Els vi-
sitants arriben per veure el bosc 

encantat de Carlac i la tomba de 
Teresa, dos dels enclavaments 
més famosos del municipi. Ba-
rés va indicar que ahir al matí ja 
s’havien concentrat més d’una 
vintena de cotxes, dilluns en 
va comptabilitzar més de 120 i 

gairebé 400 cadascun dels dies 
del pont. “El problema és si hi 
ha una emergència mèdica o un 
incendi, perquè amb el trànsit 
actual i els vehicles estacionats 
no passarien ni bombers ni 
ambulàncies.” 

Per aquesta raó, l’alcalde és 
a la carretera dirigint i habili-
tant espais perquè els vehicles 
puguin donar la volta. 

“Ho faig gratis per resoldre 
un problema al qual no veig so-
lució”, va dir Barés.

Col·lapse de cotxes a l’entrada de Bausen. L’alcalde al seu quad dirigint la circulació.
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L’alcalde de Bausen dirigeix el trànsit  
en un quad pel col·lapse de visitants

MUNICIPIS CIRCULACIÓ

A la carretera d’accés al poble, per on han passat gairebé 400 cotxes aquest pont


