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La Seu d’Urgell estudia talar xops
arran de les queixes pels borrissols

www.segre.com/comarques
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Fraga repara les teulades de la
piscina i l’estació d’autobusos
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TURISME PREVISIÓ

Municipis amb embassaments esperen a l’estiu
milers de turistes amb fins el 90% de reserves

En hotels, pensions, cases de pagès i càmpings atrets per l’oferta d’activitats de les empreses que exploten
les aigües dels pantans || Preveuen una bona ocupació fins al setembre i l’octubre
E. FARNELL / M. MOLINA

mateix, les empreses que exploten turísticament els pantans de Canelles i Santa Anna,
embassaments de la Noguera
Ribagorçana, també compten
ja amb reserves per als mesos
d’estiu, encara que la majoria
d’aquests gestors assenyalen
que dependrà de la climatologia
poder assegurar aquest volum
d’ocupació.
Per la seua part, els sis pobles
de l’entorn del pantà de Rialb
(amb un miler de places) tenen
reservades ja el 90 per cent de
les places d’allotjament de les
cases de pagès fins a l’agost i als
hotels la reserva és més baixa
encara que la previsió és omplir fins a la tercera setmana
d’agost. Així mateix, de cara
a setembre i octubre, existeix
una bona previsió amb grups i
empreses. Els municipis del consorci Segre-Rialb reben principalment turistes nacionals i
procedents de França, Suïssa o
Bèlgica. També en casos puntuals arriben des del Canadà,
Nova Zelanda i els Estats Units,
atrets pel bon temps i l’oferta
d’activitats aquàtiques.

❘ LLEIDA ❘ La majoria de municipis
amb embassaments de Lleida
es preparen per rebre aquest
estiu milers de turistes atrets
per l’oferta de les empreses que
exploten turísticament les aigües dels pantans i empreses
d’esports d’aventura amb una
àmplia varietat d’activitats. La
majoria d’allotjaments, cases rurals, hotels, càmpings o albergs
ja compten amb fins el 90 per
cent de les reserves fetes per al
juliol, agost i setembre. Les comarques de Lleida es caracteritzen per tenir alguns dels espais
naturals més emblemàtics de
Catalunya encara que no poden
presumir de platges en el sentit
tradicional. No obstant, quan
arriba la calor els pantans, rius
o llacunes es converteixen en
una bona alternativa d’interior.
En aquest sentit, els allotjaments dels municipis propers
als embassaments del riu Noguera Pallaresa com Sant Antoni, Cellers, Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai ja compten
amb reserves que oscil·len entre
el seixanta per cent i el noranta per cent de reserves per als
mesos de juliol, agost i fins i tot
setembre i octubre. Al pantà de
Terradets de Cellers, el bany es
combina amb els esports d’aventura i el de Sant Antoni és el que
té més platges i cales accessibles
per al bany i la navegació sense
motor.
Hi ha també diferents establiments turístics al seu voltant als
municipis de la Conca de Dalt,
Salàs del Pallars o Talarn. Així
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PLACES HOTELERES
Els sis municipis del consorci Segre-Rialb compten amb un miler de places d’allotjament.
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La presa de l’Hostalet on anirà la plataforma per salvar-la i que ara s’ha d’esquivar a peu.

Ampliar la navegabilitat de la Pallaresa, en l’aire
n El cabal de la Pallaresa, que
ahir registrava 200 metres cúbics per segon a Sort a causa
de les pluges i el desglaç, deixa en l’aire les obres previstes
per a la connexió fluvial a la
presa de l’Hostalet, a Sort, que
ara es fa a peu.
Aquesta és una de les intervencions per ampliar la navegabilitat de la Pallaresa fins a
la Pobla de Segur i, més enda-

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

i Jesús Santacreu i els treballs
compten amb un pressupost de
68.742 euros. L’alcalde, Domènec Sabanés, va explicar ahir
que les obres no s’han pogut
executar abans “per falta de
fons”, perquè el projecte es va
aprovar fa un any. Sabanés va
apuntar que fa temps que té
llest el mobiliari que s’instal·
larà a la plaça, que comptarà
amb una zona verda, zona de
jocs per a nens i una altra amb
aparells gimnàstics per a la ter-

tres cúbics per segon per a la
practica del ràfting i altres activitats com el barranquisme.
Isús va indicar que podran ferse tasques preliminars i deixar
el gruix de la intervenció per
més endavant, encara que
l’obra ha d’estar finalitzada
el 30 de setembre, segons les
bases de les subvencions de
la Unió Europea amb què es
finança.

AIGÜES PANTANS

Artesa de Segre tindrà a finals d’any
una plaça dedicada als fets del 1714
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ Artesa de Segre tindrà a finals d’enguany
una plaça dedicada als fets
del 1714, quan va tenir lloc la
caiguda de Barcelona en mans
de les tropes borbòniques a la
Guerra de Successió espanyola
i que es commemora l’11 de
setembre.
L’ajuntament ha tret a licitació les obres per a la construcció d’aquest espai, que se situarà a l’encreuament entre els
carrers Mare de Déu de Salgar

vant, el pantà de Sant Antoni.
Segons el president del consell
del Pallars Sobirà, Carles Isús,
ja estan adjudicades i era previst que comencessin l’1 de
juliol però serà difícil que es
pugui abordar qualsevol tipus de treball al curs del riu si
no redueix considerablement
l’aigua que porta. En una campanya normal, la Pallaresa té
entre trenta i trenta-cinc me-

cera edat. L’ajuntament preveu finançar aquests treballs
amb una part dels 141.000
euros, aproximadament, que
van rebre del pla extraordinari
d’inversions locals de la Diputació de Lleida. El primer edil
va apuntar que la resta de la
subvenció la destinaran a les
actuacions previstes dins del
Pla de Barris. La localitat ja
compta amb una plaça de la
Nació Catalana i un carrer dedicat a l’11 de setembre.

Pantans encara plens i
previsió de més pluges
❘ LLEIDA ❘ Els grans pantans de Lleida segueixen plens, majoritàriament per sobre del 90% de la
seua capacitat, i les reserves acumulades a les diferents conques
continuen en augment mentre les
previsions apunten a més pluges
aquesta setmana. A la Noguera
Pallaresa, Sant Antoni frega el
ple amb un 99,7% després de
guanyar 1,3 hectòmetres cúbics, mentre que Camarasa va
créixer 4 hectòmetres i va assolir un 90,1%. A la Ribagorçana,

Canelles va superar el 90% de
capacitat després de guanyar
42,5 hectòmetres, mentre que
Santa Anna en va perdre 2,6 i
es va situar en un 72,9%. Escales, per la seua part, va créixer
en 2,4 i va arribar al 96,3% de
capacitat. Al Segre, Oliana ha
guanyat 1,6 hectòmetres i està al 89% de la seua capacitat,
mentre que Rialb ha perdut 4,5
i se situa en un 96%. A l’Ebre,
tant Mequinensa com Riba-roja
estan al 95% de capacitat.

