Política | Redacció | Actualitzat el 11/03/2019 a les 09:14

Quim Torra mostra el compromís de
la Generalitat amb el futur del
Geoparc
El president de la Generalitat ha visitat aquest dissabte les comarques
pallareses, on també ha conegut l'estat de les obres del riu Noguera Pallaresa a
Sort

Quim Torra, durant la seva visita a la seu de l?ICGC a Tremp | Generalitat

El president de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/) , Quim Torra, ha mostrat
aquest dissabte des de Tremp el seu compromís amb el Geoparc Conca de Tremp-Montsec
(http://www.projectegeoparctrempmontsec.com) . Torra ha dit que el Pallars és un territori ?de
futur? i ha volgut expressar el suport de la Generalitat i del Departament de presidència a les
futures ampliacions del Geoparc, que agrupa 19 municipis de quatre comarques i un territori de
2.000 quilòmetres quadrats.
En el marc de la seva visita institucional a les comarques pallareses, el president ha assegurat
que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec ?mostra que quan la gent del país té ambició i es creu
un projecte d'àmbit internacional com aquest, que ens està portant turisme d'arreu, les coses es
poden fer molt bé?, i ha afegit que això mostra que ?aquest és un territori de futur, un territori que
posa en valor la seva geologia, el seu paisatge i la seva terra?.
El cap de l'Executiu ha pronunciat aquestes paraules després de visitar la seu a Tremp de
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunyahttp://icgc.cat)
(
, acompanyat del conseller de Territori i
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Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/ca/inici) , Damià Calvet, i reunir-se amb els responsables
del Geoparc, que presideix l'alcalde d'aquest municipi, Joan Ubach. Durant la trobada, han
informat al president sobre el projecte Pirineus Open Geological Museum.

A Tremp he visitat l'@ICGCat (https://twitter.com/ICGCat?ref_src=twsrc%5Etfw) , m'han informat
sobre el Geoparc i m'han presentat el projecte del Museu dels Pirineus, en què hi col·laboren
municipis de 4 comarques de muntanya. Teniu tot el suport del @Govern
(https://twitter.com/govern?ref_src=twsrc%5Etfw) per tirar-lo endavant i posar en valor la terra i
el paisatge. pic.twitter.com/eMqRStPx3J (https://t.co/eMqRStPx3J)
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 9 de març de 2019
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1104407282731884544?ref_src=twsrc%5Etfw)
En declaracions als mitjans de comunicació, després de la reunió, el president ha expressat a
l'alcalde de Tremp i president del Geoparc ?tot el suport del Govern de la Generalitat, des del
Departament de Presidència, a les futures ampliacions que s'hi facin, com el Centre d'Interpretació
dels Sòls, perquè sigui una realitat ben aviat?.
El cap del Govern també ha visitat aquest dissabte els municipis d'Isona i Conca Dellà i de Rialp,
on es va reunir amb els respectius alcaldes i on va poder compartir experiències amb els seus
veïns. Al migdia, Torra va mantenir un dinar de treball amb el Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà,
amb la presència també del conseller de Territori, Damià Calvet.

El #president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) , acompanyat del
#conseller (https://twitter.com/hashtag/conseller?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @damiacalvet
(https://twitter.com/damiacalvet?ref_src=twsrc%5Etfw) , ha visitat l'Ajuntament de Rialp, on ha
saludat l'alcalde, Gerard Sabarich, i els membres del Consistori @ajrialp
(https://twitter.com/ajrialp?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/UCCRK2IHMN
(https://t.co/UCCRK2IHMN)
? Govern. Generalitat (@govern) 9 de març de 2019
(https://twitter.com/govern/status/1104457809435996166?ref_src=twsrc%5Etfw)

El Molt Honorable Joaquim Torra i Pla, #President
(https://twitter.com/hashtag/President?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de la Generalitat de
#Catalunya (https://twitter.com/hashtag/Catalunya?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , visita
#isona (https://twitter.com/hashtag/isona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .#pallars
(https://twitter.com/hashtag/pallars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Pallarsjussà
(https://twitter.com/hashtag/Pallarsjuss%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Politica
(https://twitter.com/hashtag/Politica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @MuseuConcaDella
(https://twitter.com/MuseuConcaDella?ref_src=twsrc%5Etfw) @LotinoA
(https://twitter.com/LotinoA?ref_src=twsrc%5Etfw) @RosaAmorosC
(https://twitter.com/RosaAmorosC?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/KVALatUrPZ
(https://t.co/KVALatUrPZ)
? Isona (@IsonaAeso) 9 de març de 2019
(https://twitter.com/IsonaAeso/status/1104345059930050560?ref_src=twsrc%5Etfw)
Visita a les obres del riu Noguera Pallaresa
A la tarda, Quim Torra va visitar a Sort les obres al riu Noguera Pallaresa, que s'estan efectuant
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amb vistes al Mundial de piragüisme d'estiu lliure que tindrà lloc aquest estiu a la capital del Pallars
Sobirà. Torra ha manifestat que ?si als habitants d'aquestes comarques els hi va bé, a Catalunya li
aniran bé les coses?, perquè ?és molt important per al país que somiem, per a la República per
a la qual treballem, que aquest sigui un país sostenible i equilibrat territorialment?.

?? La visita a #Sort (https://twitter.com/hashtag/Sort?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#PallarsSobirà https://twitter.com/hashtag/PallarsSobir%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
del MHP @QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) @Govern
(https://twitter.com/govern?ref_src=twsrc%5Etfw) ens ha deixat imatges com aquestes, els veïns
i veïnes i l'Ajuntament de Sort li agraïm el seu interès per conèixer de primera mà la nostra realitat i
com #FemPaís (https://twitter.com/hashtag/FemPa%C3%ADs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#FemRepública
(https://twitter.com/hashtag/FemRep%C3%BAblica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) des de les
institucions pic.twitter.com/pR30BgLtS9 (https://t.co/pR30BgLtS9)
? Ajuntament de Sort? (@ajuntamentsort) 9 de març de 2019
(https://twitter.com/ajuntamentsort/status/1104476051076464641?ref_src=twsrc%5Etfw)
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