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El ràfting: l’activitat que regna
dins el turisme actiu d’aigües
braves a la Noguera Pallaresa
El 2018 va créixer un 10,7% més que l’any anterior, i enguany
està previst que es facin entre un 5 i un 7% més de serveis
El ràfting és una de les
activitats de turisme
actiu amb més èxit de
les practicades a l’aigua i
és, segons el director del
Patronat de Turisme de
Lleida, Juli Alegre, el rei en
números absoluts.
Lleida
ADRIANA FORT
A la demarcació de Lleida trobem
el millor riu d’aigües braves d’Europa, el Noguera Pallaresa, on es
practiquen bona part d’aquests
esports d’aventura. El ràfting en
aquest riu és una activitat molt
demandada i que atrau visitants
des de la primavera fins a la tardor, quan es tanca la temporada.
Les persones que opten per
practicar aquest esport varien
segons l’època de l’any que trien
per fer-ho. Segons explica Florido
Dolçet, president de l’Associació
d’Esports d’Aventura del Pallars
Sobirà, els que escolleixen la primavera per fer ràfting acostumen
a ser més aventurers, ja que les
condicions també són més extremes i, normalment, són més
experts perquè ja han practicat
abans aquesta activitat en condicions més favorables i han decidit
‘pujar de nivell’. A l’estiu, explica
Dolçet, acostuma a haver-hi un
públic més familiar o fins i tot escolars que fan el viatge de final
de curs a la muntanya i les condicions són més suaus.
Carles Rabaneda, el gerent de
l’empresa d’esports d’aventura
Roc Roi, a Llavorsí, corrobora que
a l’estiu tenen un públic més familiar però destaca que a la primavera també tenen, a part d’un
públic majoritàriament adult,
molts escolars que van amb l’escola a practicar ràfting.
El ràfting ha experimentat en
els darrers anys un creixement
continuat molt important degut
a tres factors que, segons Dolçet,
ho han fet possible: les condicions del medi, amb el parc natural d’Aigüestortes i el riu Noguera
Pallaresa, la col·laboració entre el

FOTO: Roc Roi / El sector públic i el privat treballen conjuntament per fer tasques de promoció i atraure més turisme actiu a la demarcació

sector privat amb les institucions
públiques i la continua innovació
de les empreses a nivell de materials, professionalitat i qualitat.
“El 2018 es van fer 187.360
serveis, un 10,7% més que l’any
2017. Es preveu que enguany
creixi entre un 5 i un 7%, en funció del clima”, explica Juli Alegre,
que remarca la importància de la
promoció que fa el Patronat.
Dins d’aquestes tasques de
promoció s’inclou també l’adhesió de personalitats internacionals del món de l’esport de
muntanya, com l’alpinista Edurne Pasaban i Chris Sharner, tots
dos reconeguts dins el seu camp,
a la publicitat de la demarcació.
“Chris Sharner diu que és a Lleida
obrint noves vies d’escalada lliure
i quan anem a fer una exposició i
ve amb nosaltres, ens donen una
sala més gran”, explica Alegre.
Tant la presència de personalitats importants de l’esport de
muntanya com les nombroses

La primavera
és l’època de
l’any escollida
pels més
aventurers,
i l’estiu pel
públic familiar
publicacions que han fet des del
Patronat a revistes especialitzades han contribuit a fer crèixer
cada any el turisme actiu. L’any
passat, es van generar en aquest
camp prop de 2.000 llocs nous de
treball i s’hi van destinar 102,5
milions d’euros, segons afirma
Alegret, que manifesta que la intenció del Patronat és “vendre
l’autenticitat” de Lleida.

FOTO: Roc Roi / El ràfting ha experimentat un creixement continuat
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deixen per les diferents entrades,
ja sigui per l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Val d’Aran o el Pallars Jussà.
DESCANS I SENDERISME
Castellarnau indicà que el
turisme que rep el Pirineu busca principalment “descans i en
molts casos gaudeixen amb el
senderisme”.
Pel que fa a les dades d’ocupació turística aquest mes d’agost
al Pirineu, des de la Federació es
comptabilitza a partir del dilluns
dia 5 d’agost fins avui.
“Del 90% d’establiments que
estaven oberts podem dir que
s’ha assolit una ocupació del
90%”, informà.
PLENA OCUPACIÓ PEL PONT
DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

Una família que ha fugit de Síria visita el Parc d’Aigüestortes
Una família de sirians que va fugir del seu país van visitar el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici aquest passat
mes de juliol. Aquesta família ha pogut refer la seva vida a la ciutat
de Barcelona on el pare hi tenia contactes per la seva feina. La

família va vendre totes les pertenences a Siria i va decidir marxar i
començar de nou en un altre lloc, en aquest cas a Catalunya. El pare
és enginyer de marina i la mare és doctora en geologia. Ells i els seus
fills van quedar encantats amb el Parc.

El Pirineu de Lleida assoleix un
90% d’ocupació aquest agost
El president de la Federació
d’Hostaleria de Lleida, Josep
Castellarnau, empresari
hostaler del Pallars
Sobirà, expressava ahir la
satisfacció per les xifres
d’ocupació turística que
s’estan assolint al Pirineu de
Lleida aquest mes d’agost.
Escaló
CARME QUINTANA
El Pirineu de Lleida ha assolit en
el que portem d’agost un 90%

d’ocupació turística, segons va
informar ahir el president de la
Federació d’Hostaleria de Lleida,
Josep Castellarnau.
El president dels hostalers lleidatans va expressar la seva satisfacció per les xifres aconseguides.
“Ha anat molt bé”, afirmà, destacant que el principal reclam que
busquen els visitants que decideixen pujar al Pirineu és la natura i l’entorn.
“La natura, juntament amb el
turisme familiar i el bon preu són

subscriu-te

Aquest
pont del 15
d’agost, plena
ocupació
les tres claus de què la gent vulgui venir a passar uns dies de descans al Pirineu”, manifestà.
Un dels productes estrella és

El principal
reclam és
l’entorn i la
natura
el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, que novament ha atret aquest estiu
milers de visitants, que hi acce-

Durant aquest pont de la Mare de Déu d’agost, s’ha arribat a
la plena ocupació. De cara al setembre i per la Diada Nacional de
Catalunya també s’esperen bones
xifres d’ocupació.
Pel que fa al juliol i en concret
durant la segona quinzena, l’ocupació ha estat del 85% en caps de
setmana arribant a la plena ocupació quan es coincidia amb esdeveniments com les falles o activitats vàries organitzades com la
Fira del Ferro o el Esbaiola’t.
IMPACTE NEGATIU PER LA
CANCEL·LACIÓ DEL DR. MUSIC
“El turisme es mou però sempre que hi hagi alguna cosa a
veure o fer”, afirma. Castellarnau
indicà que la cancel·lació a darrera hora del festival Doctor Music
va afectar molt negativament als
establiments de les Valls d’Àneu,
que tenien el 100% ja reservat i
que després els ha costat remontar la situació.
La pràctica d’esports d’aventura a la Noguera Pallaresa al seu
pas pel Pallars Sobirà i en especial
el ràfting també ha estat un altre
dels importants reclams aquest
estiu pels turistes que han visitat
el Pirineu de Lleida.

Recorda’t de fer clic a la campaneta
i sigues el primer en informar-te!

al canal de Youtube

Escaneja
el codi QR
i accedeix
als vídeos
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El Govern obrirà durant el mes
de setembre una nova fossa
de la Guerra Civil a Foradada
Se centrarà en una zona on el 3 de gener del 1939, en plena
ofensiva franquista, hi va haver combats amb els republicans
Lleida
F. GUILLAUMET
El Govern obrirà a partir de setembre una fossa de la Guerra
Civil localitzada a Foradada (la
Noguera) i que està relacionada
amb els combats que hi va haver
el 3 de gener del 1939 en plena
ofensiva de l’Exèrcit franquista a
Catalunya.
Fonts del Departament de Justícia van explicar que aquests treballs estaven previstos per l’estiu
però que finalment s’abordaran
a partir de setembre. Se centraran en la fossa localitzada a partir
d’una recollida de restes trobades en superfície i que estan contextualitzades en aquells combats. Els fets es remunten al 24
de desembre de 1938 quan, un
cop trencat el front del Segre, el
general Franco va ordenar l’ofensiva fins al Pirineu. Poc a poc els
nacionals van anar avançant des
de Camarasa cap al Pirineu passant per Foradada (on es localitza
la fossa) i Artesa de Segre. “Hi va
haver combats esporàdics i se’ls
enterrava en alguna fossa”, explica l’historiador Pol Galitó. L’ofensiva iniciada pels franquistes, a
càrrec de la 84 Divisió (coneguda
popularment com el Cos d’Exèrcit
del Maestrat) va aconseguir arribar fins a la frontera amb França
només tres mesos abans de que
acabés la Guerra Civil. Per part
dels republicans defensaven la
retirada la 72 Divisió del 18 Cos
d’Exèrcit de la República.
En paral·lel, la Direcció General
de Memòria Democràtica també
treballa actualment en l’anàlisi
dels resultats de l’excavació que
es va fer a la fossa localitzada el
cementiri d’Alguaire. Aquesta va
ser la primera intervenció abordada enguany i es va centrar en la
localització de les restes del jutge
de pau i regidor d’ERC a Alguaire,
Faust Salvia, i del pagès Sebastià
Llobera. Ambdós van ser afusellats per l’exèrcit franquista a les
portes del cementiri de la població després d’un Consell de Guerra Sumaríssim. Durant l’excava-

FOTO: Dep. de Justícia / La consellera Capella durant la visita a l’excavació de la fossa del cementiri d’Alguaire

Aitona estrenarà al novembre una
ruta dedicada a Robert Capa
Aitona
F.GUILLAUMET
Poc després de la retirada de
l’Ebre, l’Exèrcit de la República
va voler donar un cop d’efecte
per alleujar la pressió sobre els
seus soldats. Per sorpresa va
llençar una ofensiva sobre Aitona, Seròs i Torres de Segre (l’objectiu era arribar fins a Fraga) i va
aconseguir fer-se amb aquestes
poblacions durant uns dies. El
fotògraf nord-americà Robert
Capa va ser testimoni de primera
fila d’aquesta ofensiva republicana i la va retratar, de manera que
a partir de novembre Aitona impulsarà una ruta centrada en els
escenaris de la batalla amb uns
plafons que tindran com a principals protagonistes les instantànies de Robert Capa.

FOTO: IEI / Visita a la Serra de Brisa, que va fotografiar Capa

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa
Pujol, va encarregar el projecte
al responsable d’Arqueologia de
l’IEI, Joan Ramon González, i a

Pol Galitó. De fet, va ser l’historiador de Linyola qui va descobrir que els carrets de fotografies que parlen d’aquests fets

ció es va perimetrar la fossa i els
arqueòlegs hi van trobar restes
de cinc cossos, que després del
creuament de dades genètiques
determinaran si es tracta de les
persones en qüestió. Es dóna la
circumstància que la consellera
de Justícia, Esther Capella,va visitar personalment l’excavació i
va aprofitar l’avinentesa per entregar a la néta de Faust Salvia el
document que acredita la nul·litat del Consell de Guerra al que
va ser sotmès.
Des que va començar el 2017,
el Pla de Fosses de la Generalitat
ha obert fosses com la del Soleràs, on fa poc es va identificar un
soldat republicà i un altre de nacional, o la de Vilanova de Meià. En
aquest cas es van trobar les restes de tres soldats en unes trinxeres i es van enterrar al cementiri
al no poder-se identificar ni ser
reclamats per ningú. A Figuerola
d’Orcau també es van trobar restes de 17 soldats nacionals.
corresponien al Baix Segre i no
a Fraga, tal com els tenia identificats l’Archive de l’International
Center of Photography de Nova
York. Galitó va seguir punt per
punt el territori i el va comparar
amb les imatges de Capa, que
van resultar estar fetes en territori lleidatà i no a la Franja.
La ruta, doncs, tindrà com a
fil conductor aquestes imatges i
partirà de les inmediacions d’Aitona per resseguir els escenaris
que el fotògraf nord-americà va
immortalitzar a les acaballes de
la Guerra Civil. Explica González
que Capa va estar durant tota
l’ofensiva amb l’Exèrcit Republicà i que va captar tot el que passava. De fet, una de les instantànies dóna fe del que va passar a
la Serra Brisa, un escenari que
està pràcticament intacte de
com era a finals del conflicte. La
ruta s’inaugurarà al novembre,
quan els republicans es van retirar de la zona conquerida.
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Copa Pirineus

El Organyà FC, a semifinales

Los de azul y blanco ganan en un encuentro muy igualado
ORGANYÀ FC

3

Busquets, Baró,
Da Costa, Alonso,
Escales, Vila,
Galimany, Acosta,
Casals, Niang,
Ferreiro. También
convocados:
Casanova, García y
Vidal.

TREMP CF
Farré, Lugarte, El
Madani, Pérez,
Gazquez, Cisse,
Sirvant, Gonçalves,
Aleix, Syluyush, Buhi.
También convocados:
Ribeiros y Santos de
Oliveira

2

Goles: 0-1 (m.29 El Madani). 1-1 (m.42
Galimany). 1-2 (m.75 Gonçalves). 2-2
(m. 76 Vila). 3-2 (m.88 Vila).
Árbitro: El leridano Marcel Arbós.
Amarillas para: Garcia, Vila, Sirvant,
Cisse, Ugarte. Expulsión de Syluysh.

FÚTBOL

FOTO: @cforganya / Los de azul y blanco jugarán la semifinal contra el Coll de Nargó

Organyà
REDACCIÓN
El partido de ida fue muy igualado por ambas partes, tanto que

quedaron en empate. La incógnita para el partido de vuelta estaba
servida. Quien ganase el en encuentro, se clasificaba. Finalmen-

te el Organyà FC se llevó la victoria después de vencer 3-2 a los
vigentes campeones de la Copa
Pirineus, el Tremp CF. Aun así, no

fue hasta la segunda parte que se
resolvió el pase a las semifinales.
El Madani puso el 0-1 en elminuto 29 del partido a favor del
Tremp. Los de azul y blanco marcaron el gol del empate a falta de
tres minutos para la media parte
del encuentro.
En la segunda mitad Gonçalves
avanzó de nuevo al rival con el 1-2
en el minuto 75. Pero la alegría
duró poco a los visitantes ya que
60 segundos después Vila volvió a
marcar el 2-2.
Este empate beneficiaba al
Tremp y los de Organyà no estaban dispuestos a ceder el pase a
la siguiente fase del campeonato.
En el minuto 88 de partido Vila
marcó su segundo gol y sentenció
el partido con 3-2 y la victoria para su equipo.
El Organyà se enfrentará en semifinales al Coll de Nargó, que no
jugo ninguna fase previa.

Copa Pirineus

La Seu d’Urgell FC le quita
el pase a las semifinales al
Tremp después de ganar 1-3
El EF Tremp lo tenía todo a su favor después de marcar 0-2 en el
partido de ida de la Copa Pirineus
contra la Seu d’Urgell FC pero no
lo supieron aprovechar.
El equipo de la Seu puso las
cartas sobre la mesa y se ganó el
pase a las semifinales después de
golear 1-3 a los de Tremp en su

propio campo. Los visitantes estrenaron el marcador en el minuto 6 con un gol de Jan que puso al
equipo por delante.
En el minuto 37 el Tremp recibió su primera amarilla por una
acción de Roque. El jugador, que
lleva el dorsal 11, fue el responsable de poner el 1-1 en el minuto

FOTO: @fclaseu / El partido de ida de la Seu d’Urgell FC contra el Tremp
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40 del partido, tranquilizando al
equipo con el empate en el descanso.
La segunda parte fue más intensa pero solo en el 63 del encuentro La Seu se adelantó de
nuevo en el marcador con el 1-2
que marcó Maranges. Con este
resultado todavía estaba clasificado el EF Tremp pero ya en el
minuto 89 los de azul sentenciaron el partido con el 1-3.
Sin nada más que hacer, el
Tremp vio escapar su pase a la
semifinal en el último minuto del
encuentro.

Copa Pirineus

La Pobla se clasifica
automáticamente después
de la retirada del Oliana
La Pobla de Segur se clasificó para las semifinales ya en el partido de ida después que el Oliana
se retirase por falta de jugadores. Por lo tanto, los de la Pobla
se enfrentarán a La Seu d’Urgell
que se han clasificado después
de derrotar al EF Tremp.
La otra semifinal la jugará la
Coll del Nargó, que quedó automáticamente clasificado y sin ju-

gar ninguna ronda prévia gracias
al sorteo realizado por la organización para los encuadramientos. Lo hará contra el Organyà FC
después de vencer a los vigentes
campeones, el Tremp FC con un
ajustado 3-2
Las semifinales se diputarán
el próximo fin de semana. La final está prevista para el próximo
1 de septiembre.

