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Lleida conclou la mitja veda amb 
menys inspeccions als caçadors
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Obres perquè el Musicland de 
Mollerussa sigui seu dels escoltes
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Tallen un accés a Aguiró 
per un altre despreniment

CARRETERES SEGURETAT

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de la Tor-
re de Capdella ha tancat per 
precaució el principal accés al 
nucli d’Aguiró, arran del despre-
niment d’algunes pedres d’un 
mur de contenció sota la calçada 
el cap de setmana passat. Ai-
xí ho van indicar fonts muni-
cipals, que van assenyalar que 
no existeix risc imminent d’en-
fonsament de la carretera, que 
s’ha pavimentat recentment. 
Van apuntar que han optat per 
clausurar-lo a l’espera de repa-

rar el mur en els pròxims dies i 
van puntualitzar que els veïns 
poden entrar i sortir del poble 
a través d’un altre accés, una 
pista de terra sense pavimen-
tar. Aquesta incidència arran 
de tempestes se suma aquesta 
setmana a la caiguda de rodes 
sobre l’N-240 a Vimbodí (Tar-
ragona) i al tancament del ca-
mí del santuari d’Arboló a So-
riguera i la pista de la Riera de 
Bagergue a Naut Aran (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Una parada de bolets a Organyà, a l’Alt Urgell, a peu de la C-14 durant la jornada d’ahir.

M.M.

MARÍA MOLINA
❘ LLEIDA ❘ La més que notable cam-
panya de bolets ha fet que els ín-
dexs d’ocupació turística hagin 
rondat el 70 i el 85 per cent en 
establiments reglats de les co-
marques del Pirineu, especial-
ment hotels, durant els primers 
dies de setembre i, sobretot, el 
primer cap de setmana, segons 
va explicar el president de la Fe-
deració d’Hostaleria de Lleida, 
Josep Castellarnau. Aquesta 
circumstància també ha bene-
ficiat el sector de la restauració, 
amb una molt bona afluència de 
clients en esmorzars i dinars. 
Les sortides de turistes a la caça 
de bolets han redundat en reser-
ves d’una o dos nits per fer sor-
tides al bosc, va remarcar. Pel 
que fa al balanç d’ocupació per 
aquests dies del pont de la Diada 
(del 8 a l’11), tant la Federació 
d’Hostaleria com el Patronat de 
Turisme de la Diputació el xi-
fren en un 50% de mitjana en 
tota la província de Lleida, un 
percentatge satisfactori tenint 
en compte que es tracta del final 
de la campanya d’estiu, va indi-
car el director del Patronat de la 
Diputació, Juli Alegre.

Els índexs van en la mateixa 
línia que els de l’any passat, amb 
un lleuger augment d’ocupació 
ja que el pont de l’11 de setem-
bre s’ha allargat un dia al caure 
en dimarts (l’any passat la Diada 
es va celebrar en dilluns). No 
obstant, s’ha de tenir en compte 
que el retorn a l’escola és avui i 
que els actes de la Diada van fer 
tornar a Barcelona molts visi-
tants amb prou temps per evitar 

els tancaments de carrers per les 
mobilitzacions, va puntualitzar 
Alegre.

Pel que fa a la primera quin-
zena d’aquest mes, el Patronat 
calcula que serà d’un 45 per cent 
de mitjana. Queden encara per 
comptabilitzar les persones que 
aniran a la brama del cérvol a 
la reserva natural de caça de 
Boumort, que comença aquest 
dissabte 15 i acaba a mitjans del 
mes d’octubre, i la valoració fi-
nal del turisme d’aventura que 
va iniciar la temporada a mit-

jans de març i que finalitzarà a 
mitjans del mes que ve (vegeu 
el desglossament).

Pel que fa a la campanya de 
bolets, les últimes pluges han 
fet aflorar rovellons i altres 
varietats en menor quantitat 
a l’espera que les precipitaci-
ons es mantinguin, de manera 
que ja se supera el desastre de 
la campanya de l’any 2017. Hi 
ha parades a les carreteres i en 
una que està situada a peu de 
la carretera C-14 a Organyà el 
quilo de rovelló es venia ahir a 
catorze euros

Boletaires omplen restaurants del Pirineu  
i els hotels tanquen el pont al 50 per cent
L’ocupació va assolir fins al 85% en alguns municipis de muntanya per l’arribada de boletaires || Els 
índexs de turisme el mes de setembre registren un petit repunt respecte al mateix mes del 2017

TURISME BALANÇ

n El turisme d’aventura se-
gueix sent l’atractiu més gran 
de les comarques de munta-
nya i, en especial, el ràfting.  
Tot apunta que el nombre de 
serveis suposarà un increment 
que pot arribar al 4% respecte 
als registrats l’any passat, en 
el qual es van comptabilitzar 
708.180. La previsió era ar-
ribar a un 5% més, però les 
contínues pluges de primavera 
(la campanya va començar a 

mitjans de març i acaba el 15 
d’octubre) va cancel·lar mol-
tes reserves. No obstant, el 
bon comportament del juliol 
i, sobretot, de l’agost, ha fet 
remuntar “aquesta punxada”, 
segons el responsable del sec-
tor al Sobirà, Florido Dolcet. 
L’impacte econòmic dels es-
ports d’aventura va suposar el 
2017 un import de 98,5 mili-
ons d’euros, 800.000 més que 
el 2016. El client del turisme 

d’aventura és principalment 
català, en un 75%, un 15% 
de la resta d’Estat espanyol i 
un 10%, estranger.

Turisme amb moto
D’altra banda, l’oferta de 

mototurisme a Lleida apa-
reixerà en un programa de la 
RAI, la televisió pública itali-
ana. Dos periodistes d’aquesta 
cadena recorren les comar-
ques lleidatanes.

Increment del 4% en els serveis de turisme actiu

Denúncia contra 
una granja de 
purins al Jussà

RURALS

❘ TREMP ❘ Els Agents Rurals van 
denunciar ahir el responsable 
d’una granja de porcs del Pa-
llars Jussà al constatar que la 
bassa destinada a l’emmagatze-
matge de purins no tenia tanca 
perimetral ni tampoc estava 
impermeabilitzada. Els agents 
van indicar que la llei obliga a 
tenir una tanca que envolti el 
perímetre de les basses i aplicar 
tècniques d’impermeabilització 
per evitar la contaminació dels 
aqüífers de la zona. Els Agents Rurals inspeccionen la bassa de purins.

AGENTS RURALS

LA DADA

14
EUROS EL QUILO

És el preu a què ahir es venia el 
rovelló en una parada de la C-14 
a Organyà.
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LLORENÇ MELGOSA

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Amb una llarga trajectò-
ria professional a l’esquena, el 
fotògraf lleidatà Llorenç Mel-
gosa ha protagonitzat multitud 
d’exposicions amb les seues 
imatges de motius molt diver-
sos. Tanmateix, mai havia ex-
hibit les seues fotos de viatges 
turístics, un gènere reservat a 
l’àmbit domèstic. Fins ara. La 
Biblioteca Pública de Lleida 
inaugurarà avui (19.00 h) l’ex-
posició Amazic Amhàric amb 
les seues particulars memò-
ries de l’Àfrica. Una trentena 
de fotografies de gran format 
fruit de dos dels seus viatges al 
continent africà: l’any passat a 
la regió de l’Atles marroquí i el 
2015 a la zona nord d’Etiòpia. 
El títol de la mostra, que podrà 
visitar-se fins al 31 d’octubre, 
fa referència precisament a 

aquestes dos destinacions ge-
ogràfiques, d’una banda el po-
ble berber o amazigh en la seua 
llengua i, d’altra banda, la prin-
cipal llengua oficial a Etiòpia, 
l’amhàric. “Quan viatjo sempre 
faig fotos, sobretot d’allò que em 
sorprèn o m’impressiona, d’allò 
que és molt diferent del nostre 
dia a dia, per intentar així trans-
metre-ho i compartir-ho”, va 
explicar Melgosa a SEGRE. En 
aquesta exposició, el fotògraf 
busca “animar l’espectador a 
mirar a través de la càmera en 
els seus viatges, per exercitar la 
mirada crítica sobre el lloc en el 
qual es troba”.

Melgosa exhibeix a Lleida les 
seues ‘memòries’ de l’Àfrica
Fotografies del Marroc i Etiòpia, des d’avui a la Biblioteca Pública

EXPOSICIÓ INAUGURACIÓ

FINS AL 31 D’OCTUBRE
L’exposició fotogràfica 
‘Amazic Amhàric’ podrà 
visitar-se des d’avui i fins  
al pròxim 31 d’octubre

Paisatges i gent ■ Melgosa va descobrir que “els berbers són molt reticents a les fotos”, per això les 
imatges del Marroc se centren gairebé exclusivament en els paisatges, que van meravellar el fotò-
graf lleidatà. Al contrari, “a Etiòpia a la gent li encanta que els retratis”, va recordar Melgosa, que 
també exhibeix a l’exposició una de les esglésies de Lalibela, Patrimoni de la Humanitat.

Raphael anuncia 
concerts a París, 
Rússia i Londres 
l’any 2019

MÚSICA

❘ MADRID ❘ París, Sant Peters-
burg, Moscou i Londres 
seran les quatre ciutats eu-
ropees que el 2019 rebran 
la visita de Raphael dins 
de la gira Loco por cantar, 
segons va anunciar ahir la 
promotora del cantant. El 
de Linares passarà pel mític 
teatre Olympia de la capital 
francesa el 10 de març, el 
Lensovet Palace of Culture 
de Sant Petersburg el 21 de 
març, l’International Hou-
se of Music moscovita dos 
dies després i l’emblemàtic 
Royal Albert Hall de la capi-
tal britànica el 4 de juliol. En 
aquesta gira, el popular in-
tèrpret presentarà els temes 
del seu últim disc d’estudi, 
Infinitos bailes (2016).

Un llibre reuneix 
fotos de Tremp i 
el Pallars als anys 
seixanta i setanta

PUBLICACIONS

❘ TREMP ❘ L’Epicentre de Tremp 
va acollir aquest diumenge 
passat la presentació del lli-
bre Andreu Gelabert, repor-
ter gràfic, un volum editat 
per Garsineu que reuneix 
més de 125 imatges d’aquest 
fotògraf local amb les quals 
pot seguir-se la vida, cos-
tums i canvis en la societat de 
Tremp i el Pallars al llarg de 
les dècades dels anys seixan-
ta i setanta del segle passat. 
Aquesta obra ha estat possi-
ble després de la donació en 
comodat a l’ajuntament de 
Tremp per part de la família 
del fotògraf de més de 40.000 
negatius en blanc i negre, que 
l’Arxiu Comarcal ha conser-
vat i digitalitzat.

Ureña inaugura el curs 
d’una galeria de Madrid

ART EXPOSICIÓ

La galeria madrilenya va començar dilluns a muntar la mostra d’Ureña, que obrirà fins al 13 d’octubre.

❘ MADRID ❘ Les singulars aquarel-
les de gran format de l’artista 
lleidatà Joaquín Ureña inaugu-
raran demà la nova temporada 
d’exposicions de la prestigiosa 
galeria d’art Ansorena, en ple 
carrer Alcalá del centre de Ma-
drid. Ureña exhibirà una trente-
na d’aquarel·les, dos de les quals 
de gran format, de gairebé dos 
metres d’ample per dos d’alt, 
pertanyents a la sèrie El taller 
expandit –retrats gairebé foto-
gràfics de l’espai domèstic en 

què pinta– i altres de més petites 
amb les seues tradicionals vis-
tes de prestatgeries, però amb 
innovacions. 

“Sempre m’agrada experi-
mentar per no repetir-me i fer 
sempre el mateix”, va explicar 
ahir l’artista. En aquest cas, juga 
amb llums de diferents colors en 
cada aquarel·la i amb els cor-
responents efectes d’ombres i, 
a més, incorpora petits joguets 
(cotxes i motos de llautó) entre 
els motius pictòrics.

GALERIA ANSORENA
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