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TURISME BALANf; 

El turisme espera superar també 
al setembre l'ocupació del 2019 
El Pare Natural de l'Alt Pirineu limitara l'aforament de vehicles l'estiu vinent 
X. RODRÍGUEZ 
1 LLEIDA 1 El sector turístic de Llei
da preveu mantenir una alta 
ocupació fins a mitjans de se
tembre, després de tancar el mi
llor agost deis últims deu anys 
en plena crisi sanitaria. Després 
de deixar enrere un mes en que 
va osciHar entre el 90 per cent 
i el pie al conjunt de la demar
cació (amb l'excepció de Lleida 
ciutat, molt més afectada perles 
restriccions per frenar contagis), 
en aquesta próxima quinzena 
s'espera superar l'ocupació de 
l'any passat, quan es va regis
trar entre un 35% i un 40% en 
aquest període del2019. El res
ponsable de promoció del Patro
nat de Turisme de la Diputació, 
Juli Alegre, va pronosticar ahir 
que també contribuir a a fer-ho 
possible el pont de la Diada. 

VISITANTS DEL PARC NATURAL 

El Pare Natural de I'Ait Pirineu va 
rebre al juliol 66.791 persones, 
10.941 més que el juliol del 2019. 

DA DES 

EXCURSIONISTES A LA PICA 

La Pica d'Estats va rebre 3.621 ex
cursionistes a l'agost, segons !'in
vestigador Víctor Dorado. 

lmatge d'excursionistes al cim de la Pica d'Estats el passat 22 d'agost. 

NITS DE TURISME RURAL 

Les cases de turisme rural de Llei
da van registrar al juliol 31.365 
pernoctacions, un 50% més. 

La crisi del coronavirus ha 
provocat que un nombre més 
elevat de persones hagin optat 
per visitar els espais naturals 
de les comarques de muntanya. 
En aquest sentit, el Pare Natural 
de l'Alt Pirineu va rebre al juli
ol66.791 visitants, uns 11.000 
més que el mateix mes de l'any 
passat. El director del pare, 
Marc Garriga, va explicar que 
aquest augment ha comportat 
una "sobr.esaturació" d'algunes 
zones de parquing i un augment 
d'actes incíviques. Així mateix, 
va assegurar que a la tardor co
men¡; aran a treballar amb els 
ajuntaments en una regulació 
per limitar l'aforament als par
quings més freqüentats en "epo
ques punta", principalment a 
l'estiu. Va plantejar fer pagar 
per aparcar i que els ingressos 
s'inverteixin a millorar acces
sos. Aquest creixent interes 
també s'ha notat en !'afluencia 
de pública la Pica d'Estats. Al 
julio! es va registrar un augment 
en el nombre d'excursionistes 
d'un 74%, i a l'agost va ser del 
51%, segons les da des aportades 

per !'investigador de l'Institut 
Nacional d'Educació Física de 
Catalunya (Inefc) Víctor Dora
do. Esta elaborant la tesi docto
ral sobre !'afluencia de visitants 
a muntanyes emblematiques, 
segons va avan¡;ar La Vanguar
dia. En aquest sentit, Dorado 
va apuntar que, durant el mes 
d'agost, una mitjana de 117 per
sones al dia van pujar a la Pica 
d'Estats i el dia de més afluen
cia va ser el22 d'agost, amb un 
mínim de 254. Així mateix, un 
29% deis visitants enquestats 
va considerar que la quantitat 
de persones amb les quals es va 
creuar és "excessiva". 

Les pernoctacions augmenten un 
SO% al juliol a les cases de pages 

EQUIPAMENTS SERVEIS 

• El responsable de promo
ció del Patronat de Turisme 
de la Diputació, Juli Alegre, 
va explicar ahir que el turis
me rural va registrar al juliol 
un augment del SO% en les 
pernoctacions, amb 31.365 
enfront de les 20.790 del juli
ol de l'any passat, segons da
des de l'INE. Des del patro
nat van apuntar que cal re
muntar-se al2009 per trobar 
una xifra superior pel que fa 

Municipis del Baix Segre prolonguen la 
temporada de piscines i altres la tanquen 

Segre i Soses van renunciar a 
obrir-les. 

a nits d'allotjament (34.218). 
Aquests allotjaments tam
bé van tenir un augment del 
8,4% en el nombre de clients, 
una cosa que segons Alegre 
demostra que "les pernocta
cions són més llargues". Els 
campings van registrar un 
descens del12,8 per cent en 
les nits d'allotjament al ju
liol, en la mateixa línia que 
els hotels (vegeu SEGRE de 
divendres). 

COMARQUES 1 13 1 

PROJECTES 

Noves propostes 
de veins de Cor~a 
peral parquing 
1 AGER I Ve!ns de Cor¡;a han en
tregat a l'ajuntament d'Ager 
diferents alternatives al pro
jecte del parquing i d'una 
barrera dissuasiva per acce
dir al panta de Canelles. 

L'objectiu deis ve'ins és po
der trobar una solució a la 
ubicació de l'estacionament 
que satisfaci totes les parts i 
regular l'accés a aquest espai 
natural. 

INSTITUCIONS 

Dimissió i polemica 
pels ajuts a camins 
del Solsones 
1 SOLSONA 1 El conseller comar
cal Xavier Bertolín (ERC) va 
presentar ahir la seua dimis
sió al capdavant de l'area de 
Cam.Uls per la polemica dis
tribució d'ajuts per part de 
l'equip de govern republica. 
El pie va aprovar la modifi
cació de pressupost per rebre 
aquesta ajuda, tot i que JxCat 
va demanar la dimissió de 
la presidenta, Sara Alarcón 
(ERC), perla seua gestió. 

TREN 

FGC licita el sistema 
de radio del tercer 
tren de la Pobla 
1 LLEIDAI Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) ha treta lici
tació per 45.000 euros l'ad
quisició d'un sistema de radio 
compatible amb la xarxa de 
comunicacions de Renfe per 
al nou tren de la línia ferro
viaria de Lleida-la Pobla de 
Segur, el tercer que circula
ra per les seues vies. El nou 
equip de comunicació haura 
de ser igual al que tenen els 
dos combois de la línia. 

1 LLEIDA 1 Amb }'arribada del se
tembre, molts municipis de 
Lleida donen per finalitzada la 
temporada de les piscines en un 
estiu atípic marcat perla pande
mia de la Covid-19. Es va iniciar 
més tard del que és habitual i 
no va ser fins al juliol quan es 
van obrir al públic, aplicant tota 
mena de mesures de seguretat 
com aforament limitat, augment 
de la neteja i desinfecció i ús de 
gel hidralcohOlic. En alguns mu
nicipis com Alcarras, Torres de 

Tanmateix, altres municipis 
del Baix Segre han decidit allar
gar la temporada una,setma
na o quinze dies més. Es el cas 
d'Aitona i Seros, que tancaran 
el 6 de setembre; i per la seua 
part la Granja d'Escarp i Mas
salcoreig ho faran el di a 13 per 
compensar el temps que van 
estar tancades per mesures de 
confinament. També a l'Urgell 
hi ha municipis encara no han 

tancat com Verdú, Ciutadilla i 
Tarrega. Aquests dos últims ho 
faran el diumenge 6, i els Omells 
tancara el dia 11. Els alcaldes 
han fet un balanr; positiu de la 
temporada. A l'Urgell van obrir 
totes les piscines excepte les de 
Tornabous, la Fuliola i Ossó, i 
cap no va haver de tancar per 
brots o nous casos, com sí que 
va passar al Segria i les Garri
gues, on van tancar de forma 
temporal a Alfés o Juncosa per 
por de contagis. 

Pintades a la carretera de Sant Esteve • La carretera d'accés 
a Sant Esteve de la Sarga va apareixer ahir amb pintades com 
a queixa al mal estat de la via. Ve!ns de la zona van assegurar 
que a la nit les pintades ja havien desaparegut. 
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