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COMARQUES

TURISME ACTIU

El Segrià senyalitzarà més de 200 km
de rutes per a bicicletes de muntanya

Conveni entre el consell i els ajuntaments d’Alcarràs, Gimenells i la Granja d’Escarp
|| Tant per renovar recorreguts existents com per crear-ne altres de nous
AMADO FORROLLA

R. R.

❘ LLEIDA ❘ El Segrià senyalitzarà
més de 200 quilòmetres de rutes per a bicicletes de muntanya (BTT) a Alcarràs, la Granja
d’Escarp i Gimenells, a través
d’un conveni entre els tres ajuntaments i el consell per satisfer
la “creixent demanda per part
de turistes, ciclistes i població
local”. Així consta en el text de
l’acord, que inclou més d’un centenar de senyals. Això permetrà
tant renovar els dels circuits ja
existents com establir nous recorreguts, segons responsables
d’aquest projecte, que s’afegeix
a altres iniciatives en curs a les
comarques lleidatanes per impulsar l’anomenat “turisme d’alforges” amb bicicleta (vegeu el

desglossament).
Aquests senyals adoptaran
un disseny establert per la Diputació, que assigna a cada ruta
un color en funció de la seua
dificultat de forma similar a la
classificació de les pistes d’esquí: verd per a les fàcils, blau
per a les de dificultat mitjana,
i roig i negre per a les difícils i
molt difícils, respectivament.
El conveni preveu que el consell assumeixi el cost d’aquesta
senyalització (amb càrrec a una
subvenció de 15.680 euros de
l’ens provincial) mentre que el
manteniment posterior correspondrà a cada municipi.
La Granja d’Escarp, amb vuit
rutes de BTT que sumen més
de 124 quilòmetres, ultima ja

Disminueix el
cabal dels rius
passat l’episodi
d’avingudes
❘ LLEIDA ❘ El cabal dels rius va
disminuir ahir notablement
després de l’episodi d’avingudes de diumenge i de dilluns, durant el qual el Segre
va arribar a un nivell rècord
dels últims 5 anys amb 380
metres cúbics per segon a
Balaguer. Per la capital de
la Noguera circulaven ahir
233 metres cúbics, mentre
que al seu pas per Lleida
eren 266 (davant els 398 de
dilluns). Per la seua part, la
Pallaresa transportava 65
metres cúbics per segon a
Collegats i la Garona, 48 a
Bossòst. Els pantans d’Oliana i Rialb es troben al 82% i
el 91% de la seua capacitat,
respectivament.

CONSELL

CLASSIFICACIÓ

Cada circuit es classificarà
per dificultat i per colors,
de forma similar a les
pistes d’esquí

AIGÜES

Ciclistes de l’associació L’Aspardenya d’Alcarràs al punt de partida d’una ruta de BTT.

la instal·lació d’aquests nous
senyals als seus recorreguts incorporant la distinció de dificultat per a cadascun. A Alcarràs,
amb tres rutes que sumen uns
75 quilòmetres, l’ajuntament ha
posat el projecte en mans de la
secció de ciclisme de l’associació esportiva L’Aspardenya, que
planteja renovar la senyalització dels recorreguts ja marcats
i considera també la possibilitat
de prolongar-los per connectar
amb el circuit de BTT de la localitat veïna del Pla de la Font,
al municipi de Gimenells i un
dels primers del pla de Lleida.
En aquest cas, el conveni amb
el consell permetria renovar la
senyalització deteriorada d’uns
14 quilòmetres de rutes.

Una ruta de Lleida a Girona i una
de paral·lela al tren de la Pobla
n Lleida ciutat és el punt de
partida de projectes per a dos
rutes ciclistes de llarg recorregut, que tenen com a finalitat impulsar el turisme de
bicicleta. La més important
és la que promou la Generalitat des de la capital del
Segrià fins a Girona, a través
de poblacions com Tàrrega,
Cervera, Calaf, Manresa i
Vic i d’espais naturals com
l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Batejada com “Intercatalunya”, aprofitarà majoritàriament camins ja existents

i trams de carreteres locals
amb un escàs trànsit de vehicles. A aquesta iniciativa
se suma el projecte que el
departament de Territori
va anunciar el mes de març
passat per a una altra ruta
ciclista des de Lleida fins al
Pallars Jussà, que haurà de
transcórrer en bona mesura
paral·lela a la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de
Segur. Haurà de connectar
amb les estacions de tren i
enllaçar amb la futura ruta
“Intercatalunya”.

Projectes per
millorar la xarxa
de camins del
Solsonès
❘ SOLSONA ❘ El consell del Solsonès ha aprovat diversos projectes per al condicionament
de camins a fi de prevenir
incendis forestals, amb un
pressupost total de 60.499
euros. També va donar el
vistiplau a altres projectes
per pavimentar el camí d’interès comarcal de Madrona
a Cavallol, una actuació al
terme municipal de Pinell
valorada en 50.000 euros; i
per rehabilitar el Camí de la
Ribera entre Solsona i Riner,
amb un pressupost que ascendeix als 8.357 euros. Finalment, també ha aprovat
treballs de conservació i senyalització de la carretera
de Prades per un valor total
de 12.524 euros.

TURISME BALANÇ

Els hotels del Pirineu, al 70%
d’ocupació aquest pont de maig
El mal temps desllueix els resultats dels esports d’aventura
X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Els hotels del Pirineu
han tancat el pont de l’1 de
maig amb una ocupació del 70%
durant el cap de setmana i del
60 per cent entre dilluns i ahir.
Segons el director del Patronat
de Turisme de la Diputació, Juli
Alegre, els càmpings i establiments de turisme rural de totes
les comarques de Lleida també

han comptat amb el 60 per cent
de les seues places reservades,
encara que algunes cases rurals van arribar a penjar el cartell de complet entre dissabte i
diumenge.
Així mateix, Alegre va apuntar que el sector dels esports
d’aventura ha dut a terme un
60% de les activitats previstes. Va assegurar que “la cli-

matologia no ha acompanyat”
i que si hagués fet bon temps
“els resultats de les empreses
de turisme actiu haurien estat
excepcionals”. No obstant, el
director del patronat va afirmar
que aquestes dades d’ocupació
són “bons resultats” després
dels de Setmana Santa (que va
ser de rècord, amb uns 85.000
visitants), que demostra “el bon

nivell del sector turístic de la
demarcació”, que està “satisfet”
amb aquestes dades.

Final de l’esquí
D’altra banda, l’estació d’esquí de Masella va tancar ahir
la millor temporada de la seua
història amb més de 500.000
esquiadors, una xifra que suposa un increment del 18% en
el nombre de visitants respecte a l’anterior. Els responsables
de les instal·lacions atribueixen
aquest augment a les abundants
nevades d’aquest any, que han
permès allargar la temporada.
Val a recordar que les estacions
de Lleida van tancar la campanya a l’abril amb 1,3 milions de
forfets venuts.

LA DADA

100%

EN CASES RURALS
Algunes cases rurals de les comarques de Lleida van arribar al
100% d’ocupació.

60%

ESPORTS D’AVENTURA
El sector dels esports d’aventura ha comptat amb el 60% de
les places reservades.

