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TEMPORAL AFECTACIÓ

Els bungalous de la Noguera,
al complet per aquest pont

AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

Els establiments turístics de Lleida, al 60 per cent d’ocupació ||
El Patronat de Turisme assegura que són “bones dades”
RUBBER RIVER

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Els bungalous de la
Noguera estan al complet per
a aquest pont de l’1 de Maig,
segons va explicar ahir la
presidenta de l’Associació de
Càmpings de Lleida, Marta
Cortina. No obstant, la resta de bungalous i els hotels i
cases rurals de la demarcació
es troben al 60% d’ocupació
per als pròxims festius. Des de
les federacions d’hostaleria,
càmpings i turisme rural van
assegurar que aquestes dades
són a causa de la previsió de
mal temps i al fet que Setmana
Santa es va celebrar fa només
un mes i són unes festes que
encara queden molt properes.
Cortina va apuntar que “els
clients esperen a última hora
per reservar, sobretot quan les
previsions donen mal temps”.
Per la seua part, el director del
Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va apuntar que aquestes són “bones
dades” després d’una Setmana
Santa de rècord (amb 85.000
turistes). Així mateix, els esports d’aventura i especialment
el ràfting, estan pendents cada
dia del cabal dels rius per veure
si poden dur a terme la seua
activitat amb total seguretat. El
responsable del sector al Sobirà, Flòrido Dolcet, va explicar
que compten amb reserves per
aquestes dates, encara que estan “pendents dels clients d’úl-

El clot es va originar dimecres com un forat menor.

Un carrer de Pont,
enfonsat per la tempesta

Imatge de barques al baixar per la Noguera Pallaresa.

Promoció per
al turisme en
família a Lleida
■ La Diputació acull avui
la presentació de Catalunya, hola família, una
acció promocional del
turisme en família que
tindrà lloc entre els dies
18 i 20 de maig en sis destinacions, entre les quals
es troben la Vall de Boí
i les Valls d’Àneu i que
comptarà amb la participació d’empreses i entitats del territori.

tima hora”. D’altra banda, un
centenar d’empreses i entitats
del Pirineu han participat en
les jornades Inter-Pirineus, on
s’han portat a terme dos-centes trobades comercials per
dinamitzar turísticament les
comarques de muntanya. En
aquestes jornades es va presentar un estudi que determina que, per al turista, l’entorn
natural és el principal atractiu
del Pirineu i que la Val d’Aran
és la destinació preferida per
als visitants espanyols. Així
mateix, l’època amb més visitants, que arriben majoritàriament en família o en parella,
són els mesos d’estiu.

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’endemà de
la tempesta d’aigua i pedra
que va fuetejar dimecres a
la tarda el Pont de Suert, un
tram del carrer Aigüestortes es va enfonsar com a conseqüència de les filtracions
d’aigua. Segons va explicar
l’alcalde, Josep Antoni Troguet, s’haurà de fer una actuació d’urgència per reparar la via perquè s’ha produït
un clot de tres metres i mig
d’ample per més d’un metre
de profunditat.

A més, Troguet va apuntar
que després d’analitzar els
tècnics la via amb una càmera subterrània s’ha constatat
que el desaigüe està trencat
i “existeix el perill que s’enfonsi tot el carrer per les
filtracions”. Per això, avui
s’iniciaran els treballs per
aixecar tot el ferm i valorar
com actuar a tota la via. El
consistori ha habilitat una
zona d’aparcament per als
veïns d’aquest carrer que no
poden accedir als habitatges.
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Narbona critica
la reducció
d’ajuts als
regadius

PSC

El bisbe, a l’església d’Algerri, ara tancada
❘ ALGERRI ❘ El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va visitar
ahir l’església d’Algerri, que es troba tancada des de divendres de la setmana passada al detectar despreniments a la
façana. Tècnics i arquitectes del bisbat i de l’ajuntament es
van reunir per analitzar les esquerdes que han aparegut al
temple i elaboraran un estudi més exhaustiu de la situació i
les actuacions que s’hauran d’executar.

El PSOE, contrari al
pla d’aigües del PP
❘ LLEIDA ❘ La presidenta del PSOE
i exministra de Medi Ambient,
Cristina Narbona, va denunciar ahir que “aquest any els
Pressupostos Generals de l’Estat donen menys diners per a la
modernització de regadius que
l’any passat” i va apuntar que
“el Govern no està compromès amb una política seriosa
en matèria d’aigües en un país extremament vulnerable al
canvi climàtic”.
Amb relació al pla hidrològic nacional, va assegurar que
“el Govern continua instal·lat
en els plans ancorats en la idea
que el més important és portar
l’aigua d’on en sobra a on en
falta”. Així mateix, va afirmar

Endesa valoritza el 87% dels residus que genera

Ordeig, Narbona i Larrosa a la reunió d’ahir amb regants.

que “no té sentit que a Espanya
comptemb amb el doble d’hores de sol que a Alemanya i tinguem deu vegades menys energia solar instal·lada”. D’altra
banda, la presidenta del partit
va assegurar que el nou POUM
de Lleida “és un exemple del
que els socialistes creiem que
han de ser les ciutats del futur”.

Narbona va visitar durant la
jornada d’ahir la capital del Segrià i va aprofitar per reunir-se
amb les comunitats de regants,
debatre sobre canvi climàtic i
energia en un dinar del Fòrum
Progressista Jaume Magre, va
presentar un llibre i va participar en una trobada amb les
joventuts socialistes.

❘ LLEIDA ❘ Endesa va valoritzar el 87% dels residus a Lleida
el 2017. Aquest procés es porta a terme per aprofitar els
residus derivats de les obres de manteniment i millora de
la xarxa elèctrica. L’elèctrica va recalcar que treballa per
“atansar-se al concepte d’economia circular que promou un
model productiu més sostenible”.

Escriptors pugen al tren literari de la Pobla
❘ LLEIDA ❘ Vint escriptors pujaran al tren de la Pobla demà,
coincidint amb el festival de la Vila del Llibre d’aquesta localitat del Jussà. Aquesta proposta, en la qual els escriptors
s’inspiraran amb el recorregut del tren, espera ser la primera
iniciativa d’una col·laboració estable entre Ferrocarrils de
la Generalitat i el projecte de dinamització impulsat per
l’ajuntament de la Pobla per al seu nucli antic.

