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Millor accessibilitat  
a l’ajuntament

Asfalten el camí 
d’Artesa a Rubió

SUDANELL

FORADADA

❘ SUDANELL ❘ L’ajuntament de 
Sudanell ha donat llum verda 
de forma definitiva al pro-
jecte per a la millora de l’ac-
cessibilitat a l’immoble del 
consistori i la instal·lació d’un 
ascensor. L’actuació compta 
amb un pressupost total de 
56.956 euros i el projecte no 
ha rebut al·legacions.

❘ FORADADA ❘ El consistori del 
municipi de Foradada ha 
aprovat el projecte per a 
l’asfaltatge i la instal·lació de 
barreres de seguretat al camí 
d’Artesa de Segre a Rubió de 
Baix. Aquesta intervenció 
compta amb un pressupost 
que ascendeix aproximada-
ment a 50.000 euros.

Més de 100.000 
euros per actuar 
contra incendis  
a la Noguera
A l’àrea entre la 
Pallaresa i Ribagorçana

BOSCOS

M. MOLINA
❘ LLEIDA ❘ Forestal Catalana ha 
licitat les obres per prevenir 
incendis en boscos de mu-
nicipis de la Noguera oest. 
Es tracta de Boix i Tragó, el 
Montsec d’Ares, les àrees fo-
restals de Mont-roig i Til·len 
i de l’EMD de Gerb. Aquest 
projecte s’integra en les ac-
tuacions dels plans de pre-
venció d’incendis forestals. 
En aquesta ocasió, s’han des-
tinat més de 100.000 euros 
per intervenir en tota l’àrea 
boscosa entre els rius Nogue-
ra Pallaresa i Noguera Riba-
gorçana i la serra Llarga i el 
Montsec, en concret, entre 
els pantans de Camarasa i 
Santa Anna. Les obres be-
neficien les zones de bosc 
públic ubicades als munici-
pis d’Ivars de Noguera, Os 
de Balaguer, Àger i les Ave-
llanes i Santa Linya. Segons 
fonts de la conselleria, un 
70 per cent de les actuaci-
ons es fan sobre vegetació i 
un 30 per cent s’efectuen en 
camins. Pel que fa als plans, 
ja s’ha actuat en més d’un 
50 per cent del territori del 
projecte global. Actualment, 
es treballa a la comarca de 
l’Alt Urgell i la Noguera est, 
mentre que a les del Jussà i 
el Solsonès ja s’han executat 
diverses actuacions. Aquest 
any està previst intervenir a 
les comarques de la Segarra 
i de les Garrigues.

Imatge d’arxiu d’Espot durant el Nadal passat.

FGC

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ El nombre de turistes 
estrangers ha crescut a Lleida 
un 45% des del 2003, segons 
xifres del Patronat de Turisme 
de la Diputació. El director, Juli 
Alegre, va explicar ahir que el 
turisme internacional va man-
tenir l’any passat el creixement 
fins a batre el rècord del 2016. 
En concret, la demarcació va 
rebre 184.266 visitants estran-
gers i van efectuar unes 440.484 
pernoctacions, la qual cosa re-
presenta un 15,5% del volum 
total de turistes que va rebre 
Lleida l’any passat. En aquest 
sentit, Alegre va confirmar que 
el 2017 va ser un any de rècord 
per al conjunt del sector, amb 
1,18 milions de visitants i 2,91 
milions de pernoctacions, tal 
com va avançar SEGRE. Alegre 
va assegurar que el creixement 
del sector a Lleida dobla el de la 
resta de Catalunya i de l’Estat 
espanyol i va atribuir aquest fet 
als esforços en inversions dels 
propietaris dels establiments. El 
director del Patronat va apun-
tar que els càmpings i hotels 
han crescut tant en nombre de 
visitants com en el de pernoc-
tacions. No obstant, els aparta-
ments turístics van rebre més 
turistes, encara que es va reduir 
el nombre de pernoctacions. 
Alegre va assegurar que això 
es deu al fet que les estades van 
ser més curtes en aquests allot-

El nombre de turistes estrangers  
a Lleida creix un 45% des del 2003
Els visitants internacionals ja suposen un 15,5% del total || Rècord a la demarcació 
amb 1,18 milions de viatgers, segons dades del Patronat de Turisme
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jaments. Al seu torn, el turisme 
rural va tancar l’any passat amb 
un retrocés d’un 6% en el nom-
bre de viatgers i de pernoctaci-
ons. Va assenyalar que aquestes 
dades s’expliquen perquè aquest 
va experimentar un creixement 
del 14% el 2016 i que aquestes 
dades suposen un “estanca-
ment” en l’augment d’aquests 
últims anys. D’altra banda, Ale-
gre va assegurar que el 2018 ha 
començat “de la millor manera 
possible”, amb unes bones da-
des d’ocupació per les festes de 
Nadal, Cap d’Any i Reis.

LA DADA

1,18
MILIONS DE VISITANTS

El 2017, 1.188.712 turistes van vi-
sitar la demarcació, una xifra rè-
cord des que es tenen registres.

6,52%
AUGMENT RESPECTE AL 2016

Respecte a les dades del 2016, 
el creixement en el nombre de 
visitants a Lleida és del 6,52%, 
segons el Patronat de Turisme.

n L’aeroport d’Alguaire re-
brà aquest diumenge el pri-
mer vol de Suècia, operat pel 
turoperador Quality Travel, 
que organitza viatges per 
anar a esquiar a les estaci-
ons d’Andorra, i que arribarà 
des de Jönköping. Els vols 
arribaran els diumenges fins 
al 25 de març i sortiran des 
de Malmö, Estocolm, Gote-

borg, Linköping, Jököping i 
Växjö i podran ser tant di-
rectes com amb escales en 
alguna d’aquestes ciutats. Ai-
xí doncs, els vols de Quality 
Travel se sumaran aquesta 
campanya d’hivern als que 
opera Neilson des del Regne 
Unit, que van començar el 21 
de desembre i s’allargaran 
fins al 8 d’abril.

L’aeroport d’Alguaire estrena 
diumenge els vols de Suècia
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