
 
 
 
 
 

Nota de premsa 

 

 
”la Caixa” destina 300.000 euros a la 

reconstrucció dels principals accessos 
turístics de la Val d’Aran, greument 

afectats per les inundacions  
 
 

• L’entitat destina una dotació especial de 300.000 euros a la 

restauració dels principals accessos turístics de la Val d’Aran, que 

van quedar greument afectats per les inundacions derivades de les 

pluges i la crescuda dels rius del 18 de juny passat. 

 

• Aquests diners es destinaran a la recuperació dels tres principals 

accessos turístics de la Val d’Aran: les valls del riu Aiguamòg i del 

Valarties, que faciliten l’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, i la vall del Joèu, que dóna accés a una de 

les zones més turístiques i visitades, l’Artiga de Lin.  
 

 

• La reconstrucció, a més de facilitar novament les entrades fins a 

aquest valuós patrimoni natural, aportarà beneficis socioeconòmics 

a aquesta zona de Catalunya. En concret, l’Artiga de Lin rep uns 

46.000 visitants entre els mesos de juliol a setembre, que suposa 

un impacte directe d’uns 3 milions d’euros per a la Val d’Aran. 

 

Lleida, 30 de juliol de 2013. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida; 
Jaume Masana, director territorial de “la Caixa” a Catalunya; Carlos Barrera, 
síndic de la Val d’Aran; i Rafael Chueca, director de l’Àrea d’Acció Territorial 
de la Fundació “la Caixa”, han signat avui a CaixaForum Lleida un conveni de 
col·laboració per pal·liar els greus efectes de les inundacions que es van 
produir el 18 de juny de 2013 a la Val d’Aran, acompanyats per Jordi Souto, 
director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. En total, 
l’entitat financera destina una dotació especial de 300.000 euros per a treballs 
de recuperació de les zones afectades. 
 



Les nombroses precipitacions en forma de neu caigudes a les muntanyes 
araneses durant l’hivern i les baixes temperatures de la primavera van ser les 
causants del gran volum de neu existent al mes de juny. Un canvi brusc en les 
temperatures va iniciar una etapa de desgel intensa que va provocar 
l’increment del cabal dels rius. A això es va afegir que, els dies 17 i 18 de 
juny, una precipitació de 120 l/m² va incrementar la velocitat de desglaç a 
causa de l’elevada temperatura de l’aigua de pluja. 
 
Aquests dos factors climatològics, juntament amb el cabal sòlid, conseqüència 
de nombrosos lliscaments i altres fenòmens geològics al llarg de les diferents 
conques, van col·lapsar moltes estructures de consolidació de la xarxa viària 
principal i nombroses obres de pas d’aiguats en els tres principals accessos 
turístics de la Val d’Aran: les valls dels rius Aiguamòg, Valarties i Joèu. Les 
dues primeres faciliten l’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, mentre que la darrera dóna accés a una de les zones més 
turístiques i visitades de la Val d’Aran, l’Artiga de Lin. 
 
Entre altres treballs, la dotació especial aportada per l’Obra Social ”la Caixa” 
contribuirà a millorar i arranjar paviments, trams de pistes forestals, talussos i 
ponts.  
 
La restauració d’aquesta zona no solament contribuirà a restablir el patrimoni 
natural i a preservar els valors naturals i paisatgístics, sinó que també 
potenciarà el desenvolupament socioeconòmic i sostenible, i un ús públic 
ordenat.  
 
 
L’Obra Social ”la Caixa”, més compromesa que mai  

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en què 
desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones és 
un dels seus trets més definitoris i diferencials des del 1904 i assoleix una 
dimensió més gran en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat 
manté el pressupost de la seva Obra Social per al 2013 en 500 milions 
d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els 5 anys precedents. Aquesta 
quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la primera fundació privada 
d’Espanya i una de les més importants del món.  

 
En total, el 66,8 % del pressupost (334 milions d’euros) es destina al 
desenvolupament de programes socials i assistencials. Els programes de 
ciència, recerca i medi ambient suposen el 13,4 % (67,1 milions); l’apartat 
cultural acapara el 12,9 % de la inversió (64,3 milions), i el suport a 
l’educació i formació, el 6,9 % (34,6 milions). 
 



Des de l’Obra Social ”la Caixa” es dóna resposta a les necessitats reals 
d’una societat en evolució constant. En l’àmbit mediambiental, i 
concretament dins el programa de Parcs Naturals i Reinserció Social, es 
facilita l’accés al món laboral de persones en risc d’exclusió en la realització 
de les tasques de conservació i millora de la natura. També es dóna 
resposta a situacions imprevisibles o d’emergència ocasionades pels efectes 
de la climatologia, com en el cas de la Val d’Aran.  
 
 
Més informació:  
 

Departament de Comunicació de ”la Caixa”  
Núria Domínguez: 619 163 948 / nuria.dominguez.c@lacaixa.es 
Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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