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LLEIDA I COMARQUES

Una veïna de Bellver de Cinca
denuncia ser un nadó robat
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TURISME BALANÇ

El Pirineu penja el cartell de complet

Els bungalous de les comarques de muntanya, al 100% d’ocupació el cap de setmana i els hotels, al
90% || Els esports d’aventura es recuperen després d’una primavera excepcionalment plujosa
EDGAR ALDANA

XAVIER RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Els turistes han omplert
aquest cap de setmana els bungalous, hotels i zones d’acampada del Pirineu i espais com
el Parc Nacional d’Aigüestortes
van rebre ahir una alta afluència
de visitants. En aquest sentit,
la presidenta de la Federació
de Càmpings lleidatana, Marta Cortina, va assegurar que
“aquest ha estat el millor cap
de setmana de l’any després
de Setmana Santa”, perquè els
bungalous estaven al complet
i l’acampada va registrar una
ocupació del 70% de mitjana.
Per la seua part, el president de
la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va explicar
que els establiments hotelers
de les comarques de muntanya
es trobaven al 90% d’ocupació,
encara que va assenyalar que
“són xifres habituals al juliol”.
A més, les cases rurals estaven
al 50% i la presidenta de la Federació de Turisme Rural, Núria
Ferrando, va apuntar que “el
mes amb més afluència per a
nosaltres és l’agost, perquè al
juliol solem estar entre el 40%
i el 60%”.
Així mateix, el sector del turisme actiu i els esports d’aventura també van viure un bon
cap de setmana, amb el 80%
dels serveis reservats. Florido
Dolcet, president de l’Associació
d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, va assegurar que “s’està recuperant tot el
que no es va poder fer durant els
mesos de primavera”, que van
ser molt plujosos i el cabal dels
rius va créixer considerablement. Dolcet va assenyalar que
les activitats de barranquisme,

Famílies practicant piragüisme al pantà de la Torrassa.

EDGAR ALDANA

Descens de ràfting per la Noguera Pallaresa.
EDGAR ALDANA

RÈCORD

“Un dels millors caps de
setmana de l’any després
de Setmana Santa”, segons
la Federació de Càmpings

Turistes visitant el Parc Nacional d’Aigüestortes, ahir al matí.

hípica, quads i de piragüisme en
pantans també van rebre molts
turistes. En aquest sentit, si es
mantiguessin aquestes xifres,
“se seguiria en la línia marcada
al principi de la temporada de
créixer entre un 3% i un 5%
en el nombre de serveis de la
campanya anterior”, quan van
ser 708.180. “De fet, el turisme
actiu, juntament amb Aigüestortes, és el principal reclam
turístic a l’estiu en el Sobirà”.
D’altra banda, un estudi del
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) determina que el Parc Nacional és un
dels que presenta més sostenibilitat ambiental.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

EMERGÈNCIES BOMBERS

Rescats de muntanya a
la vall Fosca i a Mont-rebei
❘ TORRE DE CAPDELLA ❘ Dos excursionistes van ser rescatats ahir
pels Bombers de la Generalitat
després que patissin sengles accidents i resultessin ferits a la
vall Fosca i al congost de Montrebei. El primer dels rescats va
tenir lloc a les deu del matí al
terme muncipal de la Torre de
Capdella quan un excursionista
va relliscar en una zona de tartera a prop de l’Estany Tapat i va
patir ferides a una cama.
Els bombers va n act ivar

l’helicòpter dels GRAE, que va
evacuar el ferit fins al municipi de Tírvia, on l’esperava una
ambulància per portar-lo cap a
l’hospital.
El segon incident va tenir lloc
poc abans de les dos del migdia
al congost de Mont-rebei quan
un excursionista de 45 anys es
va fer mal a un turmell en una
zona de difícil accés. També
es va activar l’helicòpter dels
GRAE, que el va traslladar a
l’hospital de Tremp.

Un efectiu dels GRAE, al costat de l’excursionista ferit al congost de Mont-rebei.

