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coronavirus comarqueS

El coronavirus obliga a tancar 
la platja d’interior d’Ogern
Al no poder garantir les distàncies de seguretat i controlar 
aforaments || També pel temor que l’aigua no es pugui renovar

c. SanS
❘ bassella ❘ Bassella mantin-
drà tancada la platja interior 
d’Ogern, que pren cabal del riu 
Ribera Salada. La impossibili-
tat de garantir que els banyis-
tes mantinguin les distàncies 
de seguretat establertes en els 
protocols derivats pel Covid-19 
i el temor que el nivell de l’ai-
gua de la platja dolça dismi-
nueixi i no es pugui renovar 
són els dos principals motius 
que han obligat el consistori a 
prendre aquesta decisió.

L’alcaldessa, Cristina Bar-
bens, va explicar ahir que “la 
platja és molt gran i la capacitat 
de renovació de l’aigua, molt 
petita” ja que la Ribera Sala-
da “acostuma a reduir molt el 
nivell a l’estiu”. A part, l’alcal-
dessa va fer referència a la “li-
mitació de recursos” de l’ajun-
tament, que “per no tenir, no 
tenim ni brigada” que pugui fer 
un control de l’aforament del 
recinte per evitar aglomeraci-
ons. L’espai és d’accés lliure i 
gratuït i l’ajuntament instal·la-
rà un cartell que informi de la 
prohibició de fer-ne ús.

Barbens va assegurar que 
per controlar els accessos a 
aquesta platja d’interior de l’Alt 
Urgell seria necessari contrac-
tar tres persones durant tota 
la jornada, una cosa que “el 
nostre ajuntament no es pot 
permetre”.

Imatge de banyistes a la platja d’ogern l’estiu passat.

itmar fabregat

■ El ràfting començarà la tem-
porada aquest cap de setmana 
i augura un bon nivell de re-
serves per al juliol i l’agost, en-
cara que “no es pot comparar 
amb una temporada normal”, 
segons va explicar el responsa-
ble de l’Associació d’Empreses 
d’Esports d’Aventura del So-
birà, Flòrido Dolcet. Algunes 
empreses d’esports d’aventura 
ja van fer les primeres baixa-
des per la Noguera Pallaresa 

diumenge, encara que la gran 
majoria començaran a partir 
de divendres i d’altres ho faran 
l’1 de juliol.

Mentrestant, els hotels de 
Lleida afronten Sant Joan 
amb una ocupació de fins al 
40 per cent. El president de la 
Federació d’Hostaleria, Josep 
Castellarnau, va apuntar que 
les reserves es concentren a 
partir de la segona quinzena 
de juliol i agost.

El ràfting inicia la temporada en un 
cap de setmana amb poca ocupació

❘ lleiDa ❘ Enuig entre discote-
ques i pubs de Lleida per les 
noves mesures que va establir 
dilluns la Generalitat, que de-
terminen que només podran 
utilitzar la pista de ball els 
grups que siguin de contacte 
habitual i s’hauran de regis-
trar. Al marge d’aquests casos, 
poden instal·lar taules i cadires 
o barreres per impedir l’accés 

(vegeu SEGRE d’ahir). El por-
taveu de discoteques i pubs de 
la Federació d’Hostaleria, San-
ti Salvador, va explicar que 
la majoria de locals obriran i 
que, en el cas de la Biloba de 
Lleida, s’han instal·lat taules 
a les pistes i els grups hauran 
de certificar que són contactes 
habituals per poder ballar en 
espais habilitats.

enuig de discoteques i 
pubs per les restriccions

Tots els parcs de Lleida, oberts d’aquí a dos setmanes
❘ lleiDa ❘ La Paeria continua amb les tasques de neteja i manteni-
ment dels parcs infantils de la capital i no preveu que estiguin 
tots oberts fins d’aquí a tres setmanes. A la imatge, un operari 
netejant el de la plaça de la Pau.

Tremp reobre les piscines municipals
❘ tremp ❘ La piscina municipal de Tremp va obrir ahir seguint 
totes les mesures de seguretat. Així, s’hauran de mantenir les 
distàncies, es netejaran i desinfectaran les instal·lacions i no 
es podran utilitzar els vestidors, dutxes i fonts. L’aforament 
es limita a 90 persones. A partir de demà també reobrirà el 
pavelló del Juncar.

ajuntament De lleiDa
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L’aeroport d’Alguaire amplia  
el pàrquing d’avions.
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Mollerussa obre la piscina d’estiu 
dilluns amb cita prèvia.
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Talarn i Pujol, ahir en la presentació telemàtica de la iniciativa.

pAtronAt De turisMe De LA DiputAció

x. rodríguez
❘ LLeiDA ❘ Ara Lleida, tant i tan 
a prop. Aquest és el missatge 
que el Patronat de Turisme de 
la Diputació difondrà per pro-
mocionar el sector turístic, re-
activar-lo després de la crisi del 
coronavirus i atreure visitants 
locals i catalans. És el fruit 
d’unir dos antics lemes que han 
adquirit una nova vigència. Tant 
i tan a prop, utilitzat en la dèca-
da passada, busca ara el turisme 
de proximitat, mentre que el ja 
cèlebre Ara Lleida posa l’accent 
que és el moment perfecte per 
“descobrir o redescobrir Lleida” 
en un escenari completament 
nou pel Covid-19 i que posa en 
primer terme valors com la so-
lidaritat i la sostenibilitat.

La corporació va presentar 
ahir la campanya, amb cinc 
ambaixadors de Lleida que 
mostraran els millors racons i 
difondran el patrimoni natural, 

cultural i gastronòmic. Són el 
pilot Àlex Márquez; l’esportista 
Núria Picas; el periodista i em-
presari Tatxo Benet; el xef Joel 
Castanyé, i la youtuber Belena 
Gaynor, com ja va avançar SE-
GRE. Participen en anuncis als 

quals ha posat veu la periodis-
ta Txe Arana, que mostraran 
atractius de Lleida i transme-
tran un missatge: Lleida, l’altra 
manera de viure. El Patronat va 
estrenar ahir el primer anunci i 
a partir de demà difondran les 

peces centrades en cada am-
baixador. També hi haurà pu-
blicitat diversa en mitjans de 
comunicació, tanques de carre-
teres i autobusos de Barcelona 
i Tarragona.

El president de la Diputació, 

Joan Talarn, va explicar que 
“tenim un territori magnífic i 
que és necessari conèixer”. Va 
assenyalar que “és el moment de 
posar de relleu els mèrits de les 
propostes de Lleida davant de 
la ciutadania”. “Donem per fet 
que ja coneixem el que tenim i 
no és així, perquè de vegades no 
ho hem provat prou”, va dir. La 
vicepresidenta del Patronat, Ro-
sa Pujol, va recalcar que és una 
aposta d’“autoestima, confiança 
i esperança”. Va afegir que “vo-
lem posicionar-nos culturalment 
davant de la societat catalana i 
la UE com a referència del tu-
risme sostenible, compromès i 
de vida natural”. Castanyé va 
animar els lleidatans “a ser gent 
de primera”; Benet va assegu-
rar que és “un gran amant de 
Lleida”, i Arana va apuntar que 
“tenim una terra meravellosa i 
no podem fer cap altra cosa que 
promocionar-la”.

turisme promoció

n El sector turístic va aplau-
dir ahir la campanya que im-
pulsa la Diputació per rellan-
çar el turisme, un dels més 
afectats per la crisi sanitària 
del coronavirus, ja que els 
establiments van estar tan-
cats durant mesos per l’estat 
d’alarma. 

El president de la Federa-
ció d’Hostaleria, Josep Caste-
llarnau, va explicar ahir que 
“estem encantats que es facin 
campanyes de promoció del 
sector turístic de Lleida”.

D’altra banda, a la imatge 
gràfica es difonen cinc activi-
tats: caiac a la Llosa del Ca-
vall, senderisme al Saut deth 
Pish, turisme familiar al Parc 
Nacional d’Aigüestortes, BTT 
al monestir de Vallbona de les 
Monges i gastronomia i enotu-
risme al castell de Montsonís.

“El Jussà, l’escapada ideal”
En un altre ordre, el consell 

del Jussà impulsa una campa-
nya promocional per donar a 
conèixer al públic de proxi-

mitat els motius pels quals el 
Pallars és la seua “escapada 
ideal”. 

La iniciativa està en mar-
xa des de l’abril a les xarxes 
socials de Turisme del Pallars 
Jussà i des del 15 de juny pas-
sat, en col·laboració amb Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, es promociona 
l’oferta d’aquesta comarca i 
del Sobirà, la Ribagorça i la 
Noguera amb rètols als trens 
que circulen per les línies de 
Barcelona.

“Estem encantats que es promocioni Lleida”

Vallfogona de Balaguer recupera la    
creu de terme retirada fa quinze anys

patrimoni restauració

La creu de terme que ha estat restaurada a l’Hostal Nou.

e. farNeLL
❘ VALLfogonA De bALAguer ❘ L’ajun-
tament de Vallfogona de Ba-
laguer ha restaurat i restablert 
una creu de terme que el 2005 
va ser desmuntada per evitar 
risc de despreniments amb mo-
tiu d’obres en el seu entorn. La 
van retirar per dur a terme la 
reordenació de l’encreuament 
entre la C-148a, el camí que dó-
na accés al polígon industrial de 
Balaguer i el nucli de l’Hostal 
Nou i la Codosa.

Els treballs de restauració 
s’han allargat durant més d’un 
any, segons va explicar l’alcal-
de de Vallfogona de Balaguer, 
Xavier Castellana. 

El consistori també ha portat 
a terme la millora de l’entorn, 
les voreres i l’esplanada on s’ha 
ubicat la creu. També s’han res-
taurat les peces que formaven la 
base de pedra. Els treballs han 
costat més de 39.000 euros i el 
consistori ha comptat amb una 
ajuda de l’IEI. La vicepresidenta 

de l’IEI, Estefanía Rufach, i el 
director dels serveis territorials 
de Cultura a Lleida, Miquel Àn-
gel Cullerés, van presidir ahir la 
reestrena de la creu de terme a 
l’Hostal Nou. 

En aquest sentit, es tracta 
d’una peça de tronc poligonal 
que s’aixeca sobre una base de 
tres esglaons. Apareix citada 
en diversos documents antics, 
que n’estableixen la implanta-
ció aproximadament entre els 
segles XV i XVI.

AjuntAMent De VALLfogonA De bALAguer

Lleida ofereix al turista un altre estil de vida
La Diputació estrena la nova campanya per atreure visitants catalans || Amb cinc ‘ambaixadors’ 
que proposen redescobrir Ponent i el Pirineu com a destinacions saludables i de proximitat

pAtronAt De turisMe De LA DiputAció

una de les imatges que es poden veure al primer anunci de la campanya de promoció del turisme.
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e. farnell
❘ lleiDa ❘ La Generalitat inver-
tirà 589.000 euros a ampliar 
la plataforma d’estacionament 
d’avions. El departament de 
Territori ha licitat obres que 
contemplen la pavimentació 
de diferents sectors pròxims a 
la plataforma i la terminal de 
l’aeroport. Es preveu actuar 
en una superfície de 40.000 
metres quadrats d’ús industri-
al, amb l’objectiu d’oferir més 
superfície a les empreses que 
hi vulguin aparcar aeronaus 
per a manteniment o altres 
activitats. 
    Aquesta actuació se suma a 
la contractació que la Gene-
ralitat ha reprès recentment 
per a una altra ampliació de 
7.400 metres quadrats, amb 
un pressupost de licitació de 
més de 290.000 euros.

Els treballs per condicionar 
aquests nous 40.000 metres 
quadrats per a ús industrial es 
divideixen en quatre sectors. 
El primer preveu 9.416 me-
tres quadrats completament 
pavimentats davant la termi-
nal d’arribades. El segon, amb 
una superfície de 15.000 me-
tres, només s’executarà par-
cialment; en un tercer només 
s’executarà part del moviment 
de terres, mentre que l’últim 
preveu 15.000 metres més de 
sòl pavimentat totalment fina-
litzat. Es preveu que aquests 
treballs es prolonguin du-

rant tres mesos des de la seua 
adjudicació.

La setmana passada també 
es va estrenar l’hangar inflable 
de l’empresa Buidair. Tot això 
mostra la tornada a l’activi-
tat de l’aeroport d’Alguaire, 
interrompuda fa més de tres 
mesos amb la declaració de 
l’estat d’alarma pel coronavi-
rus. Val a recordar que també 
es reprendran els vols regulars 
entre Lleida i Palma a partir 
del dia 3 de juliol. Seran els 
únics ara per ara, ja que Air 
Nostrum ha descartat aquest 
estiu els avions a Menorca i 
Eivissa que havia operat anys 
anteriors.

L’aeroport d’Alguaire amplia 
el pàrquing d’avions
La Generalitat invertirà gairebé 600.000 euros en una plataforma 
de 40.000 metres quadrats || Per afavorir usos industrials

infraestructures aeroport

Imatge d’arxiu d’aparcament d’aeronaus a alguaire.

lleonarD Delshams

leS clauS

Ampliació plataforma
z la progressiva tornada a la 
normalitat ha permès convo-
car l’ampliació de la platafor-
ma en 40.000 metres quadrats 
per a aeronaus a l’aeroport 
d’alguaire. Una ampliació que 
se suma a un altre concurs 
amb una superfície de 7.400 
metres quadrats.

Vols de passatgers
z air nostrum tornarà a operar 
el 3 de juliol els seus vols regu-
lars entre lleida i Palma.

e. f.
❘ lleiDa ❘ L’ACA ha convocat 
dos línies d’ajuts destinats a 
minimitzar el risc d’inunda-
ció i per a la construcció d’es-
tructures de defensa fluvial 
de zones urbanes amb una 
inversió prevista de 6 mili-
ons d’euros. La primera de 
les línies d’ajuts està dirigida 
als municipis de les conques 
internes (dotació de 4 mili-
ons), mentre que la segona, 
amb dos milions, és per a 
poblacions de la conca cata-
lana de l’Ebre, que inclou la 
majoria de rius de Lleida; i 
del Xúquer, que inclou part 
del Montsià. Els municipis 
interessats poden sol·licitar 

els ajuts fins finals d’octu-
bre. La finalitat és col·labo-
rar amb els ens locals en el 
finançament de mesures i 
treballs que consisteixin a 
construir estructures de de-
fensa i protecció per reduir 
el risc d’inundació en zones 
urbanes. Els treballs que es 
duguin a terme entre l’1 de 
gener del 2020 i el 31 d’oc-
tubre de l’any 2022 dins de 
zona urbana i que tinguin 
aquesta finalitat podran aco-
llir-se a aquests ajuts. 
    Actualment l’ACA tre-
balla en l’adequació de les 
riberes catalanes de la con-
ca de l’Ebre afectades pels 
temporals.

ajuts de 2 milions  
de l’aCa per reduir  
el risc d’inundacions

aigües ajuts

Obren la porta a energia renovable “comunitària”
❘ lleiDa ❘ Un nou decret llei estatal facilita que particulars i 
ens locals impulsin projectes d’energies renovables, a través 
de comunitats que podran participar en les subhastes per 
obtenir primeres. El Govern espanyol va apuntar també que 
afavorirà plantes petites i innovadores eximint-les de lici-
tar per obtenir aquesta retribució. Així mateix, va avançar 
mesures per frenar propostes “especulatives”.

Endesa millora la xarxa elèctrica del nucli de Tercui
❘ tremP ❘ Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma 
tecnològica de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió de 
Tercui, nucli agregat de Tremp, amb l’objectiu d’incrementar 
la seguretat de les infraestructures i, sobretot, de millorar 
la qualitat i la continuïtat del servei en aquest nucli de la 
capital del Jussà.
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