
EENCAMPAEL CONTRACTE ÉS PER A 15 ANYS I ES PAGARÀ UN CÀNON FIX ANUAL DE 6.000 EUROS

El comú d’Encamp va fer pública
ahir a través del BOPA l’adjudica-
ció de la gestió i explotació de la
casa de colònies de la Baronia i
del camp d’activitats Cortals
Aventura, que fins ara gestionava
la corporació, a l’UTE formada
per Bomosa, Bio Bio i Restaurants
i Escola d’esports d’aventura Roc
Roi. Segons va detallar el conse-
ller de Joventut i Esports, Jordi
Rogel, els nous gestors de l’espai
s’han compromès a invertir
620.000 euros per millorar les ins-
tal·lacions i promocionar-les.
Concretament es destinaran
500.000 euros per adequar l’espai
i 120.000 euros més en el pla de
màrqueting per donar-se a conèi-
xer. “Hi haurà una oferta d’activi-
tats molt àmplia tant per a l’estiu
com per a l’hivern”, va destacar el
conseller, assenyalant que el
camp d’activitats disposarà d’un
rocòdrom, un pont tibetà i una ti-
rolina, i que, a més, es podran fer
sortides amb raquetes, múixing,
construcció d’iglús, orientació,
parapent o fins i tot excursions
per aprendre a buscar bolets, en-
tre d’altres. En el cas de l’alberg,
“a partir d’ara obrirà tot l’any i se li
canviarà la imatge, fent-lo més
acollidor i modern”, va manifes-
tar. Es preveu canviar el terra i
també la distribució de les habi-
tacions.

Segons es va detallar a l’edicte
publicat al BOPA, la durada de la
concessió és per a 15 anys, si bé
Rogel va destacar que les millores

en un termini de màxim quatre
anys estaran fetes. L’adjudicatari
pagarà un cànon fix anual de
6.000 euros al qual cal sumar-li
un cànon variable del 4% dels in-
gressos bruts. A més, també s’ha
previst un descompte del 15% en
el preu per als clubs i associa-
cions de la parròquia i un preu de
23 euros per dia, infant i monitor
de les colònies organitzades pel
comú.

Rogel va destacar que la con-
cessió permetrà al comú estal-

viar-se el dèficit d’uns 40.000 eu-
ros anuals que presenten actual-
ment les instal·lacions. “Fins ara
el comú no hi feia gran cosa i el
que volem és que es dinamitzi i
pugui ser un complement més
per a l’oferta de la parròquia”, va
destacar el responsable de Joven-
tut i Esports, tot afegint que “bus-
quem un atractiu que pugui ser
un complement al Funicamp i
que puguin oferir-se més activi-
tats de les que fa el comú”.

Uns canvis en la gestió que es

van celebrar per part dels dos
consellers de la minoria comu-
nal. “És un projecte interessantís-
sim i el cert és que hi havia diver-
ses propostes que es van
presentar i s’ha mirat molt el cur -
rículum de qui s’ha presentat,
buscant gent que estigui acostu-
mada a fer-ho”, va exposar la con-
sellera de l’oposició, Eluska Gal-
dós, tot destacant, també, el fet
que aquesta externalització no
impedirà fer els torns de colònies
mantenint unes condicions eco-

nòmiques avantatjoses respecte a
la resta d’usuaris.

Precisament aquest fet també
el va destacar el conseller del PS,
Joan Sans, que alhora va remar-
car que “és un bon projecte, tot i
que arriba tard. Lamento que es
resolgui just abans de les elec-
cions”. Alhora, va insistir que a
partir d’ara “caldrà la implicació
de l’administració per donar un
cop de mà per facilitar la conne-
xió del poble d’Encamp amb la
zona dels Cortals”.

MERITXELL PRAT

Andorra la Vella

L’adjudicatari de l’espai dels Cortals
invertirà 600.000 euros en millores
El comú externalitza la gestió i l’explotació de l’alberg de la Baronia i del camp d’activitats per atraure més
visitants tant a l’estiu com a l’hivernSActualment les instal·lacions tenen un dèficit de 40.000 euros anuals
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Parròquies

Eluska Galdós

“És un projecte
interessantíssim 
i s’ha buscat gent
acostumada”

CONSELLERA DE L’OPOSICIÓ

Joan Sans

“Lamento que 
el projecte arribi tard 
i es resolgui just abans
de les eleccions”

CONSELLER DEL PS

Jordi Rogel

“Volem que es
dinamitzi la zona i sigui
un complement més
per a la parròquia”

CONSELLER DE JOVENTUT I ESPORTS

QUÈ HAN DIT

Units per al Progrés+Demòcrates
per Andorra (UP+DA) van pre-
sentar ahir la candidatura amb la
qual concorren a les properes
eleccions comunals, una llista
que en paraules de qui l’encapça-
la, Jordi Torres Arauz, “combina

joventut i experiència” amb saba
nova, però també “cinc persones
que ja hem estat al comú i conei-
xem de quina manera funciona
l’administració pública”. L’aspira-
ció de la candidatura és que l’e-
lectorat els renovi la confiança
per acabar de tirar endavant les
millores a Encamp i el Pas. En
aquest sentit, consideren que els

quatre anys de mandat demos-
tren “una gestió responsable de
les finances comunals”. 

Quant a l’efecte d’una tercera
llista, la de Liberals, que no hi era
fa quatre anys, Torres Arauz va
manifestar que existeix el prece-
dent de les darreres generals i
que esperen repetir el resultat
“molt positiu” que van assolir. 

UP+DA confia que l’electorat els torni a fer
confiança per completar el projecte endegat

D. M. 

Encamp

EPRECAMPANYAAUNA CANDIDATURA QUE BARREJA “JOVENTUT I EXPERIÈNCIA”

XAVIER PUJOL


