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comarques

turisme pont festiu
rubber river rafting

Descens de ràfting ahir a la Noguera Pallaresa.

c. sans

Una família de Barcelona aprèn a navegar en piragua al Parc del Segre de la Seu d’Urgell.

El turisme de Lleida voreja el ple per
Sant Joan amb més del 95% d’ocupació

La més alta va ser als municipis on hi va haver baixades de falles i altres festes del foc
redacció / m. m. b.

❘ lleida ❘ L’ocupació mitjana dels
establiments turístics de Lleida
ha superat el 95 per cent durant el pont festiu de Sant Joan,
segons dades del Patronat de
Turisme de la Diputació.
Aquest percentatge que
frega el ple a l’inici de la temporada d’estiu ha superat les
previsions més optimistes de
l’organisme provincial. El seu
director, Juli Alegre, va asse-

nyalar que un clima favorable
i esdeveniments com les falles
del Pirineu (més informació a
la pàgina 32) han contribuït
que nombrosos allotjaments
hagin penjat el cartell de ple
tant a les comarques del pla
com a les del Pirineu. Això s’ha
donat especialment a les cases
de turisme rural i als bungalous
dels càmpings.
Alegre va assenyalar que la
majoria d’aquests visitants van

procedir de diferents punts de
Catalunya, sovint en grups de
familiars i amics. Va afegir que
el bon inici de l’estiu reforça
les expectatives de superar
l’afluència de turistes de l’any
passat.

Esports d’aventura
Per la seua part, el responsable de l’associació d’empreses
d’esports d’aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet, va assegurar

que les condicions de treball
han estat immillorables durant
el pont de Sant Joan amb un 75
per cent de producció, en especial en activitats de ràfting, i
un 100 per cent d’ocupació als
establiments hotelers.
El bon temps ha garantit l’assistència de turistes i les reserves, per la qual cosa aquest ha
estat el millor cap de setmana
des de l’inici de la temporada
a mitjans de març.

Lleida té 367 empleats
públics més que el 2018,
la majoria en ens locals
r. r.

fiquen la tendència a l’alça en
el nombre d’empleats públics
de Lleida que ja es va fer patent el 2018, i que va posar fi
a diversos anys en un constant
descens (vegeu el quadre). Les
darreres dades publicades no
recullen les oposicions convocades en els últims mesos per
cobrir places en diferents àrees
de la Generalitat.
L’augment de personal a les
administracions locals lleidatanes arriba després d’anys en què
l’Estat va fixar fortes restriccions en la despesa i la contractació de personal d’aquestes institucions. A partir de l’any 2013,
amb l’aprovació de la reforma
local estatal, aquestes limitacions es van traduir en baixes
i jubilacions sense cobrir amb
nous empleats.

Càmpings del Pirineu

z Els càmpings del Pirineu van
omplir la totalitat dels bungalous, així com el 80 per cent
de les parcel·les d’acampada.
L’ocupació va ser especialment
alta als indrets on es van celebrar falles.

Turisme rural
z Van penjar el cartell de ple
tant a les comarques del Pirineu
com a les del pla.

Previsió per a l’estiu
z La Diputació espera reunir uns
615.000 turistes durant la temporada d’estiu a Lleida i sumar
1.750.000 pernoctacions en establiments turístics.

magdalena altisent

administracions personal

❘ Lleida ❘ Les comarques de Lleida
tenen 24.658 empleats públics,
segons xifres del mes de gener
passat que va publicar ahir el
ministeri de Política Territorial.
Aquesta xifra suposa 367 persones més que el gener del 2018,
de les quals la gran majoria, un
total de 306, corresponen a contractacions en administracions
locals com els ajuntaments, els
consells comarcals i la Diputació. El segueix la Universitat,
amb 86 treballadors més, mentre que la plantilla al servei de la
Generalitat a Lleida ha descendit en 21 empleats i la de l’Estat,
en dos.
Aquestes xifres, publicades
ahir al Butlletí Estadístic del
Personal al servei de les Administracions Públiques, rati-

les claus

Inspeccions a la recerca
del caragol poma

Candidats a places de mestre, en una prova aquest mes a Lleida.

Empleats públics a lleida
Estatal

Generalitat

Local

Universitat

TOTAL

2019

1.957

13.870

6.895

1.936

24.658

2018

1.959

13.891

6.589

1.852

24.291

2017

1.973

13.350

6.498

1.802

23.623

2016

2.027

13.263

6.902

1.603

23.795

2015

2.192

13.209

6.901

1.648

23.950

❘ lleida ❘ La guàrdia fluvial de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) tornarà
a revisar l’entorn del pantà de Riba-roja divendres
vinent per verificar si hi ha
presència de caragol poma,
una nova espècie invasora de la qual es van trobar
indicis la setmana passada.
Les primeres inspeccions no
van trobar exemplars vius ni
postes d’ous (vegeu SEGRE
de diumenge).

Fraga obre la seua
setmana del comerç
❘ fraga ❘ Fraga va inaugurar
ahir la setmana del comerç,
organitzada per l’Associació d’Empresaris de Comerç
i Serveis de Fraga i Comarca
en col·laboració amb el consistori. El programa d’activitats inclou una jornada sobre màrqueting dimecres i
una nit de botigues obertes
divendres.

