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L'Aran registra un increment del 
13% en ocupació durant el juliol 
per la recuperació de l'activitat 
La demarcació es prepara per assolir "el punt àlgid" de l'estiu 
aquest agost amb xifres que poden fregar el cent per cent 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Departament de Turisme del 
Conselh Generau d'Aran recull ca
da any les dades mensuals d'ocu
pació hotelera de la Val d'Aran per 
poder fer un balanç del període. 
En el que portem d'estiu, aquest 
mes de juliol, un 13% més de vi
sitants s'han allotjat als hotels de 
la Val d'Aran i en els càmpings un 
21,3%més 

Aquest augment en l'arriba
da de turistes al territori és f ruit 
de les campanyes de promoció 
als diversos canals de comuni
cació que s'han anat realitzant 
pel Departament de Turisme del 
Conselh Generau d'Aran i dels ho
telers i càmpings per complir les 
normatives sanitàries vigents. 

deveniments durant aquest mes 
de juliol, que han dinamitzat i fo
mentat l'arribada continuada de 
visitants a IJ\ran". 

A nivell general, la demarcació 
de Lleida assolirà aquest agost, 
si no es produeixen incidències 
sanitàries importants, el punt àl
gid de la temporada estiuenca, 
amb una ocupació que en de-

El Patronat de 
Turisme es fixa 
superar l'estiu 

del202.0 

Les dades d'aquest mes són 
superiors a les del 2020 i a les del 
2019 en el conjunt de l'Aran, fet 
que té relació amb la celebració 
de competicions i esdeveniments 
que enguany s'han pogut realitzar 
a la Val. Ha estat gràcies als orga
nitzadors d'aquestes proves, que 
han comptat amb el finançament 
de les administracions araneses, 
que els ha donat a conèixer com 
un destí turístic d'estiu amb una 
gastronomia i uns serveis d'excel
lent qualitat i una gran diversitat 
en l'oferta d'activitats relaciona-
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terminats sectors i zones podria 
aproximar-se fins i tot al100%. La 
progressiva represa de l'activitat 
turística, fruit de l'increment de 
la confiança motivat per l'avanç 
de la vacunació ha reforçat el 
rol de Lleida com una destinació 
segura i consolidada de turisme 
interior i de muntanya. La vice
presidenta del Patronat de Turis
me, Rosa Pujol, considera que el 
repte d'aquest estiu és superar 
els resultats de l'any 2020 per al 
conjunt de la demarcació. 

des amb la muntanya. 
A més, l'atenció personalitza

da que ofereix l'Oficina de Turis
me de Vielha ha fet que enguany 
21.000 persones s'apropin per 

Es reobre avui la navegació 
al congost de Mont-rebei 
després d'estabilitzar la roca 
Àger , 
REDACCIO 

La navegació per a barques i ca
iacs al congost de Mont-rebei es 
preveu reobrir avui després que 
els tècnics hagin pogut estabilit
zar la roca a la muntanya i garan
tir, d'aquesta manera, la segure
tat a la zona. Així ho va confirmar 
ahir l'alcaldessa d'Àger, Mireia 
Burgués, que va remarcar que els 
treballs encara continuaran i que 

es manté tancat l'accés a peu. 
Cal recordar que les obres que 

van obligar a tancar la navegació 
van començar el passat 27 de ju
liol -un dia més tard del previst- i 
s'han allargat fins ahir. Tot i que 
les obres han durat pocs dies, el 
fet d'haver de tancar l'accés a la 
navegació va suscitar algunes crí
tiques entre les empreses de la 
zona perquè coincidia en plena 
campanya d'estiu en un context, 

obtenir informació sobre aquesta 
activitat i indrets emblemàtics de 
la nostra terra. En aquest sentit, 
segons va afirmar el conselhèr 
d'Economia, Turisme i Promoció 

a més a més, de pandèmia que 
els ha limitat l'activitat. 

Concretament, les tasques per 
reparar el despreniment que va 
patir el congost de Mont-rebei el 
mes de novembre de l'any passat 
van començar el passat dilluns 
12 de juliol i la previsió era que 
s'a llarguessin entre quatre i sis 
setmanes. 

En aquest sentit, les obres es
tan consistint en estabilitzar les 
roques que hi ha inestables a la 
muntanya i en refer el pas que va 
quedar malmès per l'esllavissa
da. Aquests treballs es van iniciar 
més tard del previst degut a que 
van coincidir amb la nidificació 
d'algunes aus protegides. 

Econòmica, Juan Antonio Serra
no "la col·laboració i l'ajuda de 
les institucions públiques, ha fa
cilitat que es puguin realitzar im
portants proves esportives i es-
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