
Aigüestortes es consolida com un 
dels espais més visitats del Pirineu 
amb 552.000 turistes el passat 2018
Els israelians suposen el 36% dels estrangers que 
visiten el Parc Nacional i els francesos són el 20%
El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS
El Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici va rebre 
l’any passat la visita de 552.014 
persones, unes 20.000 menys 
que l’any 2017. Tot i aquest des-
cens, el Parc es consolida com 
un dels espais més visitats del Pi-
rineu lleidatà. 

Les dades dels clients s’han 
obtingut dels registres realitzats 
en les diferents cases del Parc, 
centres d’informació i controls 
d’accés, a aquestes xifres cal afe-
gir també les persones que per-
nocten en els refugis de mun-
tanya i els que entren a la zona 
perifèrica dins l’àmbit de les dues 
estacions d’esquí presents. 

Durant l’època de l’any en que 
algunes d’aquestes infraestructu-
res no estan operatives, les da-
des es complementen amb els 
24 comptadors automàtics de 
persones i vehicles situats a les 
diferents entrades del Parc. La 
distribució dels visitants, com és 
tendència any rere any, mostra 

fortes pics durant els períodes de 
setmana Santa, els mesos de ju-
liol i agost i durant les festivitats 
d’octubre i novembre. 

A part de les principals entra-
des d’Espot i la Vall de Boí, durant 
l’any 2018 s’ha registrat un aug-
ment important de visitants a la 
zona del circ de Colomers en un 
dels accessos al Parc per la Val 
d’Aran així com en el extrem sud 
per la Vall Fosca (el Pallars Jussà), 
on més de 26.000 persones han 
accedit al Parc a través del tele-
fèric d’Estany Gento, operatiu du-
rant els mesos de juliol a setem-
bre. 

PROCEDÈNCIA DELS 
VISITANTS

A partir de les enquestes que  
es realitzen als visitants, pot ca-
racteritzar el perfil de visita així 
com la seva procedència; el 76% 
dels visitants enquestats són ca-
talans, seguit d’un 7% dels clients 
de la Comunitat Valenciana. En 
quant als visitants estrangers 
(19% del total), el 36% són d’Is-
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CAMINADA SOLIDÀRIA | Treballadors de Seat
Treballadors de l’empresa Seat realitzaran el pròxim cap 
de setmana una caminada solidària amb raquetes de 
neu pel Parc d’Aigüestortes, a través d’una campanya 
interna anomenada Caminatas Solidarias, mitjançant la 
qual l’empresa col.labora amb una vintena de fundacions 
solidàries. Porta recaptats més de 7.000 
euros en dos anys. FOTO: L.M. 

rael seguit de França (20%) i Ho-
landa (11%). El perfil dels clients 
són homes / dones de 26 a 45 
anys (37%), que han passat entre 
4 i 7 dies a la zona (48%) realit-
zant principalment activitats de 
senderisme així com descansar i 
gaudir de la natura del Parc. 

En la majoria dels casos (97%), 
la visita a aquest espai natural del 
Pirineu lleidatà ha complert bas-
tant o molt les seves expectatives 
de visita. 

RESERVA STARLIGHT

L’any 2018 també destaca pel 
reconeixement del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici com a Reserva i Destí 
Turístic Starlight, certificat que 
atorga UNESCO a zones amb cels 
nocturns foscos de qualitat ex-
cepcional. 

Aquesta certificació té com a 
objectiu principal el desenvolu-
pament socioeconòmic de l’àm-
bit del Parc així com la desesta-
cionalització del turisme a través 
de diferents esdeveniments as-
tronòmics que se succeeixen al 
llarg de l’any.

ALTRES ACTIVITATS

Dins de les activitats d’educa-
ció ambiental, s’han realitzat un 
total de 92 itineraris de natura 
amb més de 1.300 persones ate-
ses. La campanya “El Parc i les 
escoles” pretén acostar el Parc 
Nacional d’Aigüestortes als esco-
lars de les 4 comarques de l’àmbit 
del parc, en aquest sentit prop de 
1.000 alumnes i professors locals 
han realitzat activitats educatives 
a més de 1.200 alumnes de cen-
tres educatius no locals i univer-
sitats.

Per tercer any consecutiu l’Ofi-
cina Jove de l’Alta Ribagorça ce-
lebrarà la 3a Esquiada jove Co-
marcal dirigida a joves d’entre 
12 i 25 anys el dilluns 4 de març. 

La iniciativa està impulsada pel 
Consell Comarcal en col·labora-
ció amb els ajuntaments de la 
comarca, Boí Taüll, el Club d’es-
quí GERCES i altres entitats.

Tot a punt per la tercera 
Esquiada Jove Comarcal

FOTO: / En l’edició anterior hi van participar uns 40 joves 

La Fundació Naturgy  amb la 
col·laboració  de l’àrea de Ser-
veis Socials del Consell Comar-
cal de l’Alta Ribagorça va oferir 
ahir una xerrada -taller amb la 

finalitat d’assessorar a tota la 
població en matèria d’energia 
i minimitzar el cost energètic a 
les llars. Van assistir-hi un total 
de 25 persones.

El Consell de la Ribagorça acull 
una xerrada sobre estalvi energètic

FOTO: / Un total de 25 persones van assistir a la xerrada informativa

Vilaller vol 
instal·lar dos 
desfibril·ladors 
en els espais més 
concorreguts 
L’Ajuntament de Vilaller prope-
rament adquirirà dos desfibril·la-
dors externs automàtics (DEA), 
per instal.lar als espais públics de 
Vilaller i Senet de màxima concu-
rrència, i així donar garanties de 
seguretat i prevenció, en la via 
pública amb el suport de la Dipu-
tació de Lleida. Actualment Vila-
ller disposa d’un desfibril.lador 
intern al consultori mèdic de Vi-
laller. Cal recordar que la Diputa-
ció ha adquirit desfibril·ladors per 
posar-los a disposició dels ajunta-
ments de la demarcació que ho 
requereixin.
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Vielha recupera la pista de gel 
mòbil després d’estar tancada 
per una avaria de refrigeració 
Gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Vielha e 
Mijaran signa el conveni 
amb l’Ajuntament de 
Barcelona pel qual la capital 
aranesa disposarà aquest 
mateix hivern d’una pista de 
gel mòbil provisional en el 
Palau de Gel fins a 2022.

Vielha e Mijaran
REDACCIÓ
Aquesta notícia permet que els 
usuaris d’aquest equipament mu-
nicipal puguin tornar a utilitzar la 
pista de gel després de diversos 
mesos tancada per una greu ava-
ria en el sistema de refrigeració. 
Al maig es va espatllar la pista, i 
l’Ajuntament va començar a tre-
ballar amb tècnics privats i de la 
Generalitat de Catalunya per a 
prendre la decisió adequada. Tots 
van concloure que no es podia 
arreglar. Des de llavors, l’Ajunta-
ment va començar a dur a terme 

FOTO: Aj. Vielha / Façana del Palau de Gel que ha d’acollir la pista

les gestions per a poder tenir la 
màxima col·laboració institucio-
nal possible per a obrir una altra
vegada la pista de gel. Durant 
aquest temps ha mantingut nego-
ciacions amb el propi Ajuntament 

de Barcelona, a qui només hau-
rà de pagar el lloguer de la pista. 
També s’ha reunit amb la secre-
tària de l’Esport a Catalunya, qui 
pagarà el transport i el muntatge i 
amb la de l’Estat.

Aramunt disposa d’una casa que 
produeix més energia que la 
que consumeix el seu funciona-
ment. És la primera casa eficient 
d’aquestes característiques que 
es construeix al Pallars Jussà. El 
teulat, les parets, les finestres o 
altres elements són utilitzats per 
acumular i tornar la calor o ge-
nerar electricitat. El seu propie-
tari, Borja Llàser, explica que a la 
casa li sobra energia i és un edi-

fici anomenat “positiu” gràcies 
als criteris constructius i biocli-
màtics, però també al compor-
tament de la seva família. Llàser 
diu que fan una gestió eficient 
dels usos, del consum dels elec-
trodomèstics, de la informàtica 
o de la mobilitat. Amb l’energia 
fotovoltaica carreguen les ba-
teries del cotxe que tenen i amb 
el qual es desplacen diàriament 
a treballar a la Pobla de Segur. 

Construeixen una casa que 
genera més energia de la 
que en consumeix al Jussà

FOTO: ACN / La casa “positiva” compta amb plaques fotovoltaiques

El 9è Congrés d’Educació i En-
torn, que acollirà la Seu d’Urgell 
del 30 de maig a l’1 de juny, esta-
rà dedicat al lideratge pedagògic 
i el treball en xarxa dins l’àmbit 
de l’ensenyament. La trobada es 
durà a terme un any més tard del 
previst inicialment, ja que s’havia 
d’organitzar pel maig de 2018 i es 
va posposar a causa de la situació 

política que hi havia a Catalunya 
en aquell moment.

 A la present edició, que obri-
rà el període d’inscripcions el 
pròxim 4 de març, s’espera una 
participació d’unes 300 persones. 
Entre els ponents més rellevants 
que ja han confirmat la seva as-
sistència hi ha l’especialista en li-
deratge Àngel Castiñeira, l’expert 

en neurociència David Bueno, i 
Xavier Prats, assessor especial de 
Teach for All. 

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, ha explicat que la de-
cisió de posposar el congrés, que 
en les darreres edicions s’havia 
celebrat amb caràcter bianual i 
que estava previst que es dugués 
a terme el mes de maig de 2018, 
va estar motivada pel “rebuig” a 
la situació política d’aquell mo-
ment, “amb la intervenció de la 
Generalitat de Catalunya per part 
del govern de l’Estat a través de 
l’article 155 i l’exili de la conselle-
ra Ponsatí. FOTO: ACN/ Reunió a la Seu d’Urgell sobre el novè Congrés d’Educació i Entorn 

La Seu acull un nou Congrés 
d’Educació, posposat un 
any per la situació política

El Patronat de Turisme ha en-
gegat un projecte de recollida 
d’informació mitjançant la pla-
taforma Tourism Data System 
(TDS), que inclou dos mòduls 
estadístics: E-ocupació i E-preus, 
amb la finalitat de millorar el co-
neixement de la realitat turística 
de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida i disposar 
d’una informació detallada so-

bre els nivells d’ocupació en els 
diferents subsectors d’allotja-
ment turístic, i, alhora, tenir da-
des també sobre els preus de co-
mercialització d’habitacions a la 
xarxa . Les associacions d’allotja-
ment turístic de la demarcació 
són la Federació d’Hostaleria de 
Lleida, l’Associació de Càmpings 
de Lleida i la Federació de Cases 
de Turisme Rural.

El Patronat de Turisme implanta 
un sistema per millorar la gestió 
de les dades d’ocupació turística

Crema una superfície de 3.000 metres 
quadrats de marges i matolls a Talarn

El Agents Rurals aixequen un acta contra una 
persona per cremar plàstics a la Sentiu de Sió

Investiguen la mort 
d’un duc a Roques 
de Sant Formatge, 
al terme de Seròs
Els Agents Rurals investiguen la 
mort d’un exemplar de duc tro-
bat al paratge Roques de Sant 
Formatge, en el terme munici-
pal de Seròs. En aquest sentit, 
cal recordar que es tracta d’una 
espècies protegia. En ser loca-
litzat, l’animal va ser traslladat 
al centre de fauna per tal de 
practicar-li la necròpsia i així 
determinar quines havien estat 
les causes de la mort.

Un incendi va cremar ahir 3.000 metres quadrats de marges i matolls al 
carrer Aroles de Talarn. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 
16.03 hores i fins al lloc es van desplaçar dues dotacions dels Bombers. 
Per altra banda, a Os de Balaguer es van cremar 500 metres quadrats 
de canyes, mentre que a Alcoletge van ser 50 metres quadrats.

Els membres del cos d’Agents Rurals van aixecar una acta contra una 
persona que va realitzar una crema de plàstics a la Sentiu de Sió. Se-
gons van informar, va ser la responsable d’una infracció de la normativa 
de residus. En aquests sentit, els Rurals van alertar a través de les xar-
xes socials que el fum negre que generen els plàstics cremats és tòxic. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



El programa de l’Ajuntament 
de Tremp Al teu gust, ali-
ments del Pallars va oferir 

ahir a la tarda a Tremp la master-
clas Soul spices a càrrec d’Anjali-
na Chugani, cuinera, professora 
i youtuber. Durant la classe, els 
participants van elaborar vuit re-
ceptes de cuina índia i cuina de 
fusió, des de una base de barreja 
d’espècies fins a un curri de cor-
der. Al llarg del desenvolupament 
del receptari es va anar aprofun-
dint en el coneixement de les di-
ferents espècies, especialment 
en les més utilitzades en la cuina 
índia. 

Cal dir així mateix que el pro-
grama Al teu gust, aliments 
del Pallars organitza un se-

guit de seminaris professiona-
litzadors de diferents i variades 
tipologies per a tots aquells res-
tauradors que hi estiguin inte-

Productors i restauradors 
del Pallars Jussà es reciclen 
sobre la cuina amb espècies

FOTO: Ajuntament de Tremp

Hi ha una dita que diu “si el pa-
re és músic, el fill és ballador”. 
La podem donar per bona amb 
la jove Elia Guillén –el pare de la 
qual, Antonio, és músic del grup 
Rehenes de Balaguer– perquè si 
bé desconeixem si l’Elia és bona 
balladora sí que sabem que té 
un bon futur en el món de l’art, 
després de guanyar el concurs 
de cartells de la festa de Carnaval 
de Lleida, que va ser presentada 
ahir (per cert, sense el díptic del 
programa editat).

D’AQUÍ I D’ALLÀRUM-RUM 
| Montse Torres
@torressarri|

Gran Turull
Em va agradar molt la declaració 
que va fer ahir Jordi Turull durant 
el quart dia del judici al Procés al 
Tribunal Suprem. L’exconseller 
de Presidència va fer gala de les 
seves habilitats com a orador i 
va combinar una defensa tècnica 
amb una bona dosi de política. 
Però el que més em va agradar 
va ser el sentit comú i el seny 
que es desprenia de les seves pa-
raules. Turull va dir, entre altres 
coses, que els catalans no som 
ovelles, encara que alguns s’afer-
rin al discurs de l’adoctrinament, 
afegiria jo. També va dir que no 
és cap anormalitat intentar per la 
via democràtica fer el que portes 
al teu programa electoral. Tota la 
raó, senyor Turull. No només no 
és una anormalitat sino que és 
el que li demanen els seus vo-

tants, en aquest cas molts milers 
de persones. El que fou conseller 
de Presidència va defensar en tot 
moment el pacifisme del procés 
i va explicar que aquell llunyà 20 
de setembre no hi va haver en 
cap moment violència ni un cli-
ma de tensió. De fet, va anar més 
enllà i va titllar d’“operació fra-
càs” qualsevol intent d’un partit 
polític que “insinuï que per acon-
seguir el seu objectiu es necessiti 
violència encara que sigui passi-
va”. No hi puc estar més d’acord. 
La violència mai és el camí. Mai. 
I l’1 d’octubre la violència no va 
venir, precisament, del costat de 
l’independentisme. Espero que 
aquesta dosi de sentit comú i 
seny serveixi per combatre el 
fals relat que alguns insisteixen a 
vendre. Tant de bo.

No és cap anormalitat 
defensar pacíficament 
el que portes al 
programa electoral
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Josep M.          
Gardeñes 
President de COELL

Elia Guillén 
Jove estudiant de la 
Leandre Cristòfol             

Begoña Villacís 
Candidata de Cs a 
l’alcaldia de Madrid

El president de la Confederació 
d’Organitzacions Empresarials de 
Lleida serà nomenat com a vice-
president de Foment del Treball 
Nacional.

Aquesta jove estudiant de l’escola 
d’art Leandre Cristòfol ha guanyat 
el concurs de cartells de la festa del 
Carnaval de Lleida, que comença la 
setmana vinent.

La candidata va amagar durant tres 
anys la societat patrimonial i pro-
fessional que administrava amb el 
seu marit, amb dos millons d’euros 
en immobles.

FOTO: Ajuntament de Tremp

ressats, amb el clar objectiu de 
facilitar als professionals d’aquest 
sector un espai de reciclatge pro-
fessional i també eines per a la 
innovació i millora de la competi-
tivitat. En aquest sentit, cal afegir 

que una bona part de les accions 
que s’organitzen són finançades 
pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya en el marc del programa Tre-
ball a les set comarques de suport 
al desenvolupament local.
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