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INFRAESTRUCTURES

L’ocupació fregarà el 100 per cent
al Pirineu durant el pont del Pilar

Adif renovarà
travesses a les
vies de tren
❘ LLEIDA ❘ Ad i f ha aprovat
u n pla de subst it ució de
travesses en diferents línies de la xarxa convencional amb una inversió de
175.531.266,7 euros fins a
l’any 2021 i 170.919.622,7
euros per a la resta d’anualitats fins al 2030, la qual cosa
suposa un pressupost total
de 346.450.889,3 euros. A
Lleida, el principal trajecte
que es veurà beneficiat serà
un tram de la línia convencional de Lleida a Selgua. Els
treballs permetran millorar
la seguretat i la fiabilitat de
les circulacions.

La mitjana a la província és de 80% segons el Patronat de Turisme de la Diputació
|| Ràfting, naturalesa, astronomia i Aigüestortes, els principals atractius

Boumort, al 100%
per al cap de
setmana festiu

MARÍA MOLINA

❘ LLEIDA ❘ Les reserves en hotels,
cases de pagès i bungalous per
a aquest pont del Pilar fa preveure que l’ocupació mitjana a
tota la província de Lleida arribarà al 80% i al 100% en alguns
punts del Pirineu aquest cap de
setmana. Així ho va assegurar
ahir el director del Patronat de
Turisme de Lleida, Juli Alegre,
que va assegurar que s’espera
arribar als mateixos índexs que
l’any passat, quan el dia 12 va
ser dijous i es va registrar una
ocupació del 90%, i fins i tot superar aquest percentatge atesa
la tendència a l’alça del sector.
“Tot dependrà del temps, encara que els turistes ja són conscients que estem a la tardor i que
el tipus d’activitats que es poden
efectuar són diferents” (vegeu
el desglossament). El president
de la Federació d’Hostaleria de
Lleida, Josep Castellarnau, va
indicar que als hotels de les comarques de muntanya l’ocupació ja és d’un 80% i que alguns
penjaran el cartell de complet.
Per la seua part, la responsable
del sector dels càmpings a Lleida, Marta Cortina, va indicar
que ahir dilluns el nivell de reserves als bungalous ja estava al
60% per passar dos o tres nits,
“per la qual cosa les perspectives són òptimes i, si el clima
acompanya pot ser que hi hagi
clients fins a la zona d’acampa-

Turistes passejant pels carrers de Vielha l’agost passat.

da”, va remarcar. La portaveu
del sector del turisme rural, Núria Ferrando, va explicar que les
xifres ja oscil·len entre un 80 i
un 85% en reserves per a tres
dies, en la majoria dels casos,
i en cases de les comarques de
muntanya. La bona temporada
de bolets als boscos, que ja arriba a la seua recta final, la campanya de la brama del cérvol a
Boumort durant tot aquest mes,
el festival d’astronomia d’Àger,
Aigüestortes o els últims dies
de la temporada de ràfting (que
acaba el 15) són algunes de les
activitats més reclamades.

n El balanç de la campanya
d’estiu a les pistes d’esquí
també ha estat positiu. Baqueira-Beret va arrancar la
temporada el 14 de juliol i la
va finalitzar el 2 de setembre.
En aquests dies han passat pel
complex aranès més de 10.000
persones, un 10% més que la
temporada anterior, segons les
dades de l’Associació Turística
d’Estacions d’Esquí i Muntanya

Acusats de
portar 7.800
euros falsos
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Els quatre
homes que seran jutjats demà
a l’Audiència de Lleida acusats de falsificació de moneda
a la Pobla de Segur (vegeu
SEGRE d’ahir), van ser sorpresos amb 7.800 euros en
bitllets falsos, segons la Fiscalia, que sol·licita una condemna de deu anys de presó
per a cada un d’ells. Es trobaven als voltants de l’estació
d’autobusos de la localitat
quan els Mossos d’Esquadra
van trobar al vehicle un sobre amb bitllets falsos de 100
euros.

de l’Estat (ATUDEM). Pel que
respecta a Boí Taüll no només
ha consolidat els resultats de
l’estiu del 2017, sinó que s’han
incrementat en un 8,7% les
pernoctacions registrades. Port
Ainé, dins de Ferrocarrils de la
Generalitat, va comptabilitzar
un total de 2.035 turistes, cosa
que representa, en aquest cas,
una reducció davant els 3.043
de l’any passat.

ENSENYAMENT PROJECTES

Jornades per impulsar la
fabricació de guix a Lleida
per a la construcció

Fins a vuit
centímetres a
cotes altes en la
primera nevada
A la Val d’Aran, Alta
Ribagorça i Sobirà

X.SANTESMASSES

E. FARNELL

A Baqueira els cims van quedar coberts per la neu.

en cims alts de la Val d’Aran
es van arribar a acumular fins
a les set de la tarda fins a vuit
centímetres de neu a més de
2.400 metres.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya la cota de neu
es mantindrà aquesta setmana
als 2.300 metres. Així mateix,
es preveu que les temperatures

JUDICI

Baqueira i Boí reforcen resultats
durant la temporada d’estiu

METEOROLOGIA NEVADES

❘ LLEIDA ❘ Dissabte a la matinada
i diumenge van arribar les primeres precipitacions que van
tenyir de neu les cotes altes de
les comarques del Pirineu. Des
de diumenge, la baixada de les
temperatures va ser general a
tot Catalunya i a les comarques
de muntanya es va traduir en
diversos centímetres de neu.
La nevada va ser escassa i va
deixar entre mig centímetre i
dos centímetres i mig de neu
com és el cas de Certascan, on
es van acumular fins a 2,6 centímetres. A la Bonaigua es van
registrar fins a 3,1 centímetres
i a Salòria, a 2.400 metres, fins
a 4,2 centímetres de neu. Ahir

n La brama del cérvol
és aquest mes una de les
principals demandes dels
visitants del Pirineu, en
concret de la Reserva Nacional de Caça. Va començar a finals de setembre i
acaba a mitjans d’aquest
mes i l’ocupació frega el
complet als establiments
pròxims a aquesta zona per al pont del Pilar.
Aquesta temporada és la
primera en la qual s’ha regulat l’accés a la reserva
de caça.

tornin a repuntar a partir de
dimecres, però seran més pròpies de la tardor. Així mateix,
a Seròs es va registrar ahir la
temperatura màxima del pla de
Lleida amb 23,4 graus, i 24 a
Aitona. De cara al cap de setmana es preveu que es mantinguin amb possibilitat de pluja
dijous.

❘ RIBERA D’ONDARA ❘ El Centre d’Estudis del Guix i l’Associació
de Restauradors del Patrimoni Arquitectònic organitzen a
Sant Pere dels Arquells del 25
d’aquest mes al 10 de novembre
quatre jornades per mostrar als
professionals l’elaboració del
guix i les seues aplicacions com
a material constructiu. Segons
l’arquitecte Manuel Julià, l’objectiu és impulsar les construccions amb guix pel seu menor
impacte mediambiental, per
estar localitzat al territori de
Lleida i per la seua millor qualitat. Per dur a terme l’experiència es construirà un forn en
coordinació amb la fàbrica de
ciment natural Tigre de Ribera
d’Ondara. Des de fa dècades,
els ciments d’elaboració indus-

trial han desplaçat el guix com
a element constructiu. El seu
ús ha quedat relegat a la decoració i els acabats interiors per
als quals s’utilitza un tipus de
guix refinat que no serveix per
a exteriors. Això va provocar la

FORN

El programa inclou la
construcció d’un forn en
coordinació amb la planta
de Ribera d’Ondara
desaparició dels forns de guix
per a la construcció. Segons Manuel Julià, la seua extracció és
possible i viable. Actualment no
hi ha cap fàbrica a Catalunya i
ha d’importar-se.

