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La Pallaresa,
navegable
fins a la Pobla
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PROJECTE · La iniciativa
forma part del programa
transfronterer GPS Turisme

La cadena vol esprémer el distintiu
per vendre un 20% més en dos anys
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La marca va ser presentada ahir a Lleida ■ ACN

Porc de Plusfresc
100% criat a Lleida

INVERSIÓ · Més de la meitat
del pressupost es destina a les
comarques pallareses

Mollerussa
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Sistema per preveure
les pedregades
Les prediccions es fan amb un marge de
temps d’entre mitja hora i dues hores
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Barcelona no tanca la
porta als Jocs d’hivern

Un grup de turistes fent ràfting a la Noguera Pallaresa ■ ACN
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Presenten un
sistema de
predicció de
pedregades

Lleida

El Servei
Meteorològic de
Catalunya explica
el Lightning Jump
a Mollerussa

La Noguera Pallaresa serà
navegable fins a la Pobla
SOSTENIBILITAT · Presentat a Tremp un projecte transfronterer que aposta per un model turístic sostenible al Pirineu
2020 · Entre altres projectes, preveu fer navegable el riu en un tram de més de 50 quilòmetres en un termini de tres anys
J. Ubach / Pallars Digital

La frase

TREMP

El projecte GPS Turisme,
presentat ahir a Tremp
amb la presència de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, farà navegable la Noguera Pallaresa
en un tram de 50 quilòmetres que va des d’Escaló
fins a la desembocadura
del riu a l’embassament de
Sant Antoni, a la Pobla de
Segur. Aquest projecte millorarà en un termini d’entre dos i tres anys la connectivitat fluvial a la presa
de Sossís i al salt de l’Hostalet, a Sort, amb la construcció de passos laterals
que permetran que les embarcacions de ràfting i altres esports d’aventura
puguin continuar sense
interrupcions el seu descens fins al pantà de Sant
Antoni.
GPS Turisme és un projecte de col·laboració entre cinc territoris de les
dues bandes dels Pirineus,
liderat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
té la participació de vuit
socis, entre els quals també hi ha el Consell Comar-
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“El projecte suposa
un impuls més a les
activitats que ja es
desenvolupen a la
comarca”
Constante Aranda
PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ

pendències de l’estació de
tren, el nou edifici tindrà
una oficina de turisme, un
centre d’interpretació de
Boumort i Collegats i un de
bicicletes de muntanya.
Una altra de les accions
destacades, en aquest cas

al Pallars Sobirà, és la tematització de la xarxa de
senders històrics al voltant de l’embassament de
la Torrassa, a la Guingueta
d’Àneu. Amb aquesta actuació, que suposarà una
inversió de 50.000 euros,
es vol recuperar aproximadament dos quilòmetres de l’antic sender que
unia Sant Pere del Burgal
amb l’església de Santa
Maria d’Àneu.
Els dos presidents comarcals han coincidit a
destacar l’impuls que suposarà la posada en marxa
dels projectes presentats,
a més de la necessitat que
les dues comarques uneixin esforços en el desenvolupament d’un sector clau
al territori com és el del turisme. ■

L’alcalde, Àngel Ros, amb la tinenta d’alcalde, Montse Mínguez,
durant la presentació de la liquidació del pressupost ■ PAERIA

ment de l’Ajuntament de
Lleida es va situar al desembre del 2016 en 52
dies.
L’oposició ha criticat
aquestes xifres. El grup
d’ERC ha assenyalat que el
superàvit està sobredimensionat, ja que inclou
un milió d’euros que s’haurien d’haver gastat i no es
van executar. Aquest grup
també considera excessiu
el reconeixement de crèdit d’1,5 milions d’euros
perquè ha de fer front al
pagament de la gestió
d’aparcaments d’EYSA
dels darrers mesos de
l’any passat. ■

Una embarcació de ràfting, a punt d’iniciar el descens per la Noguera Pallaresa des de Llavorsí ■ JORDI UBACH

cal del Pallars Sobirà i tres
entitats franceses. Disposa d’un pressupost total de
2 milions d’euros, dels
quals més de la meitat aniran destinats a emprendre accions a les comarques pallareses. En con-

cret,
es
destinaran
762.677 euros al Pallars
Jussà i 449.388 euros al
Sobirà, que sumaran un
total d’1,21 milions d’euros per al conjunt de les
dos comarques.
Una altra de les accions

previstes serà la rehabilitació de l’antiga estació de
tren de la Pobla de Segur,
que com ja havia avançat
aquest diari, es convertirà
en un centre catalitzador
de la mobilitat sostenible.
A banda de les noves de-

La Paeria tanca l’any
2016 amb superàvit
Redacció
LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida va
tancar els comptes del
2016 amb un superàvit de
5.170.448,8 euros, segons
es desprèn de la liquidació
del pressupost que han
presentat aquest dimecres l’alcalde, Àngel Ros, i
la tinenta d’alcalde i regi-

dora de la Gestió de Recursos Municipals, Montse
Mínguez.
Dels més de 5,1 milions
d’euros de resultat positiu
del pressupost 2016, 4,9
milions corresponen a
l’Ajuntament, 163.247,15
a l’Institut Municipal
d’Ocupació i 91.374,95 a
Turisme de Lleida.
En la presentació de les

xifres, l’Ajuntament va
destacar que per primera
vegada des del 2006s’han
incrementat els ingressos
per l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres. Els responsables
municipals han destacat
que en quatre anys el deute de la Paeria s’ha reduït
de 46 milions d’euros. El
període mitjà de paga-

