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RESCAT

Ferit en un accident
amb una moto
de neu a Aran
❘ VIELHA ❘ L’helicòpter dels
Bomber s i el s Pompièr s
d’Aran van rescatar ahir al
Montcorbison un home de
trenta-vuit anys que va resultar ferit al tenir un accident
amb una moto de neu. L’home es va lesionar l’esquena
i va ser evacuat a l’hospital
de Vielha.

DISTINCIÓ

Lleida, model de
Ciutat Cultural i
Creativa europea
❘ LLEIDA ❘ Lleida és un dels
168 municipis europeus que
han estat elegits com a Ciutat Cultural i Creativa, en
el marc d’un programa que
impulsa la Comissió Europea. El Monitor de Ciutats
Culturals i Creatives es va
posar en marxa el juliol de
l’any passat.

INICIATIVA

La Paeria s’afegeix
de nou a ‘L’hora
del planeta’
❘ LLEIDA ❘ La Paeria se suma un
any més a L’hora del planeta,
la iniciativa que World Wide
Fund for Nature promou per
conscienciar la ciutadania
que no hi ha marxa enrere
en el canvi climàtic. Serà el
dia 24 de març i durant una
hora els edificis estaran a les
fosques.

ATZAR

El Quinigol deixa
196.727 euros
a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ L’administració
número 1 de Balaguer va
segellar l’únic guanyador de
l’aposta Quinigol ahir a Espanya, afavorit amb 196.727
euros. El Quinigol consisteix
a encertar els resultats de sis
partits de la jornada de Primera divisió.
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TURISME NOUS MERCATS

Més de 80 empreses turístiques de
Lleida, adaptades per a motoristes

Han obtingut els últims dos anys el segell de qualitat ‘Moturisme’, impulsat per
la Diputació || El nombre de turistes amb moto creix un 15 per cent l’últim any
ACN

ACN / REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Els turistes que arriben
amb moto a les comarques de
Lleida han augmentat en un
15% l’últim any, segons dades
del Patronat de Turisme de la
Diputació, que va indicar que
bona part d’ells són estrangers i
va apuntar que vuitanta-quatre
empreses del sector turístic ja
han obtingut la certificació com
a establiments especialitzats en
motoristes, en el marc del projecte Moturisme Ara Lleida,
iniciat fa dos anys i mig. Mig
centenar d’allotjaments i trenta-quatre restaurants, cafeteries, museus i tallers han obtingut
el segell de qualitat que acredita
que s’han adaptat per satisfer
les necessitats dels turistes que
viatgen amb moto. Això implica una formació específica per
al personal (mitjançant tallers
en línia i presencials) i instal·
lacions com pàrquings coberts,
espais on fer tasques de manteniment i neteja de les motocicletes i llocs adequats per eixugar i
guardar cascos, botes i roba. El
projecte per atreure motoristes
és pioner a Espanya, mentre que
a la resta d’Europa només hi ha
iniciatives similars a França i
Àustria. Es complementa amb
una desena de rutes que sumen
dos mil quilòmetres a través de
les carreteres de la província. Es
poden trobar en català, castellà,
anglès, francès, alemany i ho-

Un motorista renta la moto a l’espai habilitat per fer-ho al Cerdanya EcoResort de Prullans.

landès en un web (www.moturisme.aralleida.com) i inclouen
informació sobre llocs d’interès i
establiments adaptats a les seues
necessitats. El director del patronat de Turisme, Juli Alegre,
va destacar que els turistes que
viatgen amb moto es caracteritzen per “un nivell de despesa
elevada” i perquè viatgen fora
de les temporades altes, la qual

cosa contribueix a la desestacionalització del turisme.

Recomanacions
El propietari de Cerdanya
EcoResort de Prullans, David
Isern, va explicar que “s’ha creat una xarxa d’empreses certificades que ens recomanem
entre nosaltres, amb la tranquil·litat d’enviar els clients a

establiments que estan tan ben
preparats com nosaltres”. Les
carreteres de muntanya representen un atractiu per als motoristes. “Aquestes vies, el paisatge i les facilitats que troben als
nostres establiments fan que els
motoristes se’n vagin contents i
fins i tot repeteixin”, va afegir
Eva Margalef, responsable de
l’Hotel Dom d’Organyà.

