
EENCAMPABOMOSA INCREMENTARÀ LA INVERSIÓ DE 600.000 EUROS PREVISTA INICIALMENT

El comú d’Encamp va entregar
ahir les claus de l’alberg de la Ba-
ronia a Bomosa, l’empresa que
juntament amb Bio Bio i Roc Roi
es va fer amb la concessió de l’es-
pai el novembre passat. Segons
va explicar la CEO de Bomosa,
Gemma Riu, la voluntat és “im-
pulsar una reforma per construir
un ecohostal on promocionar el
turisme de qualitat, el turisme
ecològic i el turisme de munta -
nya”. Les obres començaran al se-
tembre, per tal de no interferir en
les colònies que es fan durant el
juliol, i la previsió és que el nou
espai, que s’anomenaran Andor -
ra Mountain Camp, es posi en
funcionament a principi del 2017.
Serà llavors quan també es posi
en marxa la nova oferta d’activi-
tats que anirà lligada a l’alberg.

Riu va assegurar que “les refor-
mes seran significatives”, tot
apostant per energies renovables
i assegurant que sigui una ins-
tal·lació “sostenible i ecològica”.
Pel que fa a la capacitat, la volun-
tat és mantenir les 54 places ac-
tuals, que es distribuiran en habi-
tacions de 2, 4 i 6 persones, i
ampliar-les amb la construcció
de 10 cúpules geodèsiques. La in-
tenció és que les esferes es co-
mercialitzin de manera diferent,
ja que es considera que el públic
objectiu és sensiblement diferent
al que acolliria l’alberg. De fet, la
directora general de Bomosa va
indicar que el que busquen és
“impulsar el turisme de qualitat”

i, per tant, el públic a qui es diri-
geixen és “turisme preocupat per
la natura, amb inquietuds cultu-
rals i ecològiques elevades”.

Inicialment s’havia previst que
la concessionària invertís uns
620.000 euros a l’espai dels Cor-

tals, però ahir des de Bomosa es
va admetre que finalment els di-
ners que hi destinaran seran més
dels previstos, si bé no van con-
cretar quina serà la inversió total.
També es va destacar els llocs de
treball que es generaran, que es

va indicar que amb tota seguretat
seran més de deu.

De la seva banda, el conseller
de Joventut, Turisme i Esports del
comú d’Encamp, Xavi Fernán-
dez, va destacar que “engeguem
un projecte il·lusionant per al co-

mú i la parròquia”, que “té la in-
tenció de desestacionalitzar el tu-
risme d’hivern i aconseguir que
la gent ens visiti durant tot l’any”.
De fet, Fernández es va mostrar
convençut que amb aquesta nova
explotació “podrem arribar a fer
una de les entrades més especta-
culars a la vall del Madriu” i que
“donarà molta força a la zona”.

Amb relació a l’adjudicació és
per a un termini de quinze anys.
La concessionària aportarà un
cànon fix anual de 6.000 euros
més un cànon variable del 4%
dels ingressos bruts. A més, el
contracte també ha previst un
descompte del 15% en el preu per
als clubs i associacions de la par -
ròquia i un preu de 23 euros al
dia, infant i monitor per a les co-
lònies que organitza cada estiu el
comú d’Encamp.
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Encamp

El nou ‘ecohostal’ de la Baronia es
posarà en funcionament el 2017
Els adjudicataris de l’espai dels Cortals començaran les reformes al setembre i ampliaran la capacitat de
l’espai amb deu cúpules geodèsiquesSEs vol que la instal·lació sigui un referent en turisme sostenible
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Parròquies

Gemma Riu

“Busquem un turisme
preocupat per la natura,
amb inquietuds
culturals i ecològiques”

CEO DE BOMOSA

Xavier Fernández

“La intenció és
desestacionalitzar el
turisme i que la gent
vingui tot l’any”

CONSELLER DE TURISME

QUÈ HAN DIT

Un nadó de 21 mesos va resultar
ferit ahir a l’escola bressol de Pra-
da Casadet en caure-li un radia-
dor a sobre. Els fets van tenir lloc
al matí quan el radiador es va
despenjar i va caure a sobre de
l’infant. Els bombers, així com el

servei mèdic, es van desplaçar
fins a la guarderia per atendre el
nen, que estava molt espantat i
adolorit a causa de les contu-
sions. Un cop a l’hospital se li van
realitzar els escàners pertinents
per comprovar que no tenia cap
fractura i se’l va deixat ingressat
en observació, segons van infor-
mar des del centre hospitalari. 

De la seva banda, la directora
de l’escola bressol va explicar que
a causa de l’incident hi va haver
una fuita d’aigua que va obligar a
desallotjar l’escola durant tot el
dia d’ahir. Segons va indicar, les
inspeccions no van detectar que
el radiador no estava ben collat.
La policia ha obert una investiga-
ció per esclarir les causes del fet.

Un nadó resulta ferit en caure-li un radiador
a sobre a l’escola bressol de Prada Casadet
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ESUCCESSOSALA GUARDERIA VA PATIR UNA FUITA D’AIGUA I VA HAVER DE TANCAR
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