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COMARQUES

TURISME BALANÇ

Els càmpings lideren l’auge
del turisme, amb un 15% més
La Diputació confirma els bons resultats de l’estiu, amb xifres
rècord || Lleida va tancar la campanya amb 610.000 turistes
AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Els càmpings de Lleida han sigut aquest estiu els
allotjaments turístics on més
ha crescut l’afluència de visitants, amb un 15,5% més
d’ocupació i un 7% més de
viatgers en relació amb l’any
passat. Els hotels han tingut un
7% més d’afluència i els apartaments turístics, un 6,1%. Tal
com va avançar el sector, el turisme rural ha experimentat
en canvi un retrocés respecte a l’estiu del 2016, amb un
11% menys de pernoctacions,
segons les dades del patronat
de Turisme, que a falta de les
últimes dades de setembre situen l’estiu del 2017 per sobre
de les xifres obtingudes el 2006
i 2007, considerades com les
millors abans de la crisi. El sector turístic a Lleida manté una
tendència a l’alça des de l’estiu
del 2013 i tanca la temporada amb 610.000 turistes, que
han generat 1,7 pernoctacions.
El responsable de l’Associació

Imatge d’arxiu d’un càmping de la Noguera a l’estiu.

d’Empreses d’Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet,
va confirmar per la seua part
que la temporada, que finalitzarà el dia 15, serà molt bona,
amb un 7% més d’activitats
contractades.
El president de la Federació
d’Hostaleria, Josep Castellar-

nau, va apuntar que s’han complert les expectatives superant
la previsió inicial. Tanmateix,
l’ocupació en el turisme estranger s’ha reduït en un 4%.
D’altra banda, la Diputació promociona aquests dies
les rutes de moto en el mercat
internacional.

INICIATIVES SALUT

Pediatria dels Pirineus
amplia els seus serveis
a Pallars i Ribagorça
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La cooperativa de metges Pediatria dels
Pirineus, que s’encarrega de
gestionar l’assistència pediàtrica, ginecològica i obstètrica de l’Alt Urgell, també
dirigeix des de dilluns passat
l’activitat pediàtrica de les
comarques del Jussà, el Sobirà i l’Alta Ribagorça. La iniciativa, que ja va avançar SEGRE, es posa en marxa per
donar resposta a la gran demanda sanitària d’aquestes
comarques i oferirà atenció
especialitzada de pediatria a
l’Hospital del Pallars i atenció primària pediàtrica dels
centres de Tremp, la Pobla de

SERVEIS GENT GRAN

Les activitats del casal de la Seu, en l’aire
❘ LA SEU ❘ Les activitats del casal de la gent gran de la Seu
L’Esplai no tenen assegurades la seua continuïtat. Els
responsables no troben cap
candidatura per rellevar la

Montgai

junta. L’última va convocar
eleccions i va celebrar assemblea al juny però no va ser
possible nomenar cap equip
directiu davant de la inexistència de candidatures.

| Montgai Màgic

La fira s’obre a l’humor

PROPOSTES

EL CERTAMEN CONGREGARÀ MIG CENTENAR DE MAGS, AMB FIGURES COM
ELS GUARDONATS ENRIC MAGOO I RAÚL CAMAGÜEY O ARTURO EL GRANDE
Montgai invoca a cel obert la
màgia... amb humor. Per això,
inaugurarà la novena edició
l’Enric Magoo, presentant el llorejat espectacle Frankie. Encapçalarà un cartell que inclou altres figures, com Arturo el Grande o Raúl Camagüey. En total,
des d’avui i fins diumenge, mig
centenar de mags amateurs de
Catalunya i l’Estat sorprendran
amb els seus trucs en 12 escenaris d’arreu del poble. A més de
les actuacions, completa el certamen un mercat de productes
artesans i alimentaris, amb una
vintena d’expositors. I qui estigui interessat a acampar, ho pot
fer al recinte de les piscines municipals.

Segur, Sort i el Pont de Suert.
Per a això s’han contractat
dos pediatres que s’afegiran
als quatre que ja hi havia en
aquestes Àrees Bàsiques de
Salut. Pediatria dels Pirineus
està associat amb l’Hospital
Sant Joan de Déu, que facilita el seguiment especialitzat
dels nens i la formació dels
quatre professionals que
donen cobertura a aquests
centres.
Amb aquest model assistencial de proximitat i alta
accessibilitat, el projecte va
rebre el 2015 el premi a la
Millor Experiència del Pla
de Salut de Catalunya.

● Jocs de cartes, varetes i
txisteres es prodigaran pels
carrers i places de Montgai
des de les deu del matí fins
passada la mitjanit.

A. MONTGAI

● Al matí, la jornada
arrancarà obrint el mercat
màgic i els tallers per als més
petits.
●Divendres i dissabte, a
partir de la mitjanit,
convocaran la Mignight amb
actuacions dedicades al
mentalisme.

Es desplegarà per 12 escenaris i la complementarà un mercat artesà.

● Divendres, a les vuit del
vespre, la sala Ateneu acollirà
la gala solidària amb Mags
del Món. A l’acabar,
impartiran una conferència
sobre el cub de Rubik i les
seues aplicacions a la màgia.

En marxa amb
una sessió escolar
El certamen engega motos avui
mimant els nens. En concret, a
uns 300 escolars de 3 a 12 anys,
procedents de les Zer el Romaní
i el Sió, així com de les escoles
de Ponts i la Noguera de Balaguer. Demà, s’orientarà cap a les
persones amb discapacitat, amb
una sessió organitzada amb la
federació Alem. Uns 200 joves
i monitors hi assistiran.
A. MONTGAI

Hi participaran 300 nens.

