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comarques

Més de 570.000 euros per renovar
un tram de l’accés a Llimiana.
p.

www.segre.com/comarques

16

Més aliments de l’Alta Ribagorça
als menjadors escolars.
p.
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municipis turisme

Les Garrigues estrena la campanya de les rutes
turístiques pels camps d’ametllers en flor

El consell promou visites a Arbeca, la Floresta, els Omellons i l’Albi i senyalitza les finques ||
S’allargaran fins al cap de setmana que ve i promouen el producte local i els atractius del territori
consell comarcal de les garrigues

consell comarcal de les garrigues

Imatge dels primers visitants de la temporada que van anar ahir a les Garrigues a veure els ametllers en flor que es troben entre la Floresta i Arbeca.
x. rodríguez

❘ les borges blanques ❘ Les Garrigues va estrenar ahir la campanya de les rutes pels camps
d’ametllers en flor a les comarques de Lleida. El consell comarcal promou aquestes visites
a les finques amb els ametllers
florits d’Arbeca, la Floresta, els
Omellons i l’Albi.
La corporació ha instal·lat
senyals per indicar els terrenys
que compten amb l’autorització del propietari perquè els
visitants puguin entrar a contemplar aquest espectacle de
la naturalesa, que està en auge a les comarques del pla de
Lleida i atreu milers de visitants

infraestructures

cada any tan sols per veure els
camps en flor. Fonts del consell
comarcal de les Garrigues van
apuntar que aquest és el segon
any que organitzen aquestes
visites, encara que en aquesta
ocasió no s’han programat rutes guiades, sinó que els turistes
van per lliure. Les rutes duraran
fins al cap de setmana que ve i
segons les condicions meteorològiques es podria allargar fins
a la segona setmana del proper
mes de març.
La primera de les rutes transcorre entre Arbeca i la Floresta.
Es tracta d’un recorregut de 4,3
quilòmetres paral·lel a la carretera secundària que uneix

aquestes dos localitats on els
visitants poden veure diversos
camps amb la flor blanca i rosada dels ametllers. A més, també hi ha camps senyalitzats als
Omellons i l’Albi. Des del consell impulsen aquesta iniciativa per promoure els productes
locals i els atractius turístics de
la comarca, perquè les rutes es
poden completar amb la visita
als Vilars de Arbeca o al castell
de la Floresta.
Diu menge v i nent, d ia 3,
s’oferirà també una experiència gastronòmica centrada en les
ametlles i la cuina tradicional de
les Garrigues a la Granadella,
durant la qual es podran recór-

diputació de lleida

rer també els cultius florits que
hi ha en aquesta localitat.
Al Segrià, Alcarràs també
prepara un any més les seues
rutes pels cirerers i presseguers
en flor, que tindran lloc el 16
i 23 de març. En aquest cas,
l’ajuntament contractarà autocars per anar fins a les finques
amb fruiters florits i durant les

segrià

Alcarràs i Aitona ja
preparen també les visites
pels fruiters florits, que
atreuen milers de persones

visites s’oferiran explicacions
sobre l’estat de floració dels arbres i degustacions de productes locals, a banda d’una visita
guiada al Centre d’Interpretació
del Món Rural.
Així mateix, diverses poblacions del Baix Segre tenen
previstos actes per promocionar el mar rosa que generen els
fruiters per aquestes dates. En
aquest sentit, a Aitona esperen
més de 18.000 persones entre
el 4 i el 27 de març, dins de la
campanya Aitona en Flor, i ja
tenen més d’un miler de reserves per a les visites guiades que
han programat (vegeu SEGRE
de dijous).

x.r.

Pla de treball per
millorar la línia
de Manresa
❘ lleida ❘ La presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, i
el conseller de Territori, Damià Calvet, van acordar ahir
estructurar un pla de treball
conjunt que aporti solucions a
la mobilitat ferroviària a Lleida
i a la línia de Manresa. També
van decidir fer front comú per
demanar el traspàs de l’R-12 a
la Generalitat després de les
incidències i accidents que es
registren a la infraestructura
(vegeu SEGRE d’ahir).

Mercats de rebaixes a les Borges i Agramunt ■ Comerços de
Imatge de la reunió que Perelló i Calvet van mantenir ahir.

les Borges (a la imatge) i Agramunt van celebrar ahir els seus
mercats de rebaixes i van oferir descomptes de fins al 70% als
últims estocs de temporada, informa Segre Tàrrega.

