
La demarcació de Lleida tanca 
l’estiu del 2018 amb unes xifres 
de rècord en el sector turístic 
Segons les dades provisionals, les comarques 
lleidatanes haurien superat els 610.000 viatgers
Lleida
REDACCIÓ
Les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida han tancat la 
temporada d’estiu 2018 per sisè 
any consecutiu amb un incre-
ment de viatgers i de pernocta-
cions respecte a l’any anterior. 
Aquests resultats, que encara són 
provisionals en espera de les da-
des de l’INE del mes de setembre 
quant als establiments d’hotele-
ria, turisme rural, apartaments 
turístics i càmpings, situarien l’es-
tiu del 2018 com el millor de tots 
els temps i per sobre de les xifres 
obtingudes l’any 2007, considera-
des com les millors fins ara. 

L’ocupació turística a la demar-
cació de Lleida durant els mesos 
de juny, juliol i agost en els dife-
rents establiments dels sectors 
d’hoteleria, turisme rural, aparta-
ments turístics i càmpings s’ha in-
crementat en un 0,27 % quant al 
nombre de viatgers i de pernoc-
tacions en relació amb el mateix 
període de l’any 2017. Aquests 
resultats encara provisionals de 

l’INE, i pendents de tenir les da-
des de setembre, confirmen 
pràcticament les previsions fetes 
pel Patronat de Turisme i pel ma-
teix sector a l’inici de temporada. 
En concret, el Patronat va augu-
rar un bon comportament turís-
tic al Pirineu i a les zones turísti-
ques de les Terres de Lleida amb 
la previsió de repetir els resultats 
de l’estiu del 2017 i poder conso-
lidar els creixements que ha ex-

perimentat el sector turístic de la 
demarcació lleidatana en els da-
rrers 5 anys durant la temporada 
d’estiu.

Les comarques de Lleida hau-
ran rebut durant aquest estiu 
més de 610.000 viatgers i s’han 
assolit 1.750.000 pernoctacions 
entre les diferents modalitats 
d’allotjament turístic, al marge de 
les segones residències. Aquest 
resultat provisional situa el ba-

lanç de l’estiu del 2018 com un 
període de rècord en situar-se 
com el millor de tots els temps, 
tant pel que fa al nombre de viat-
gers com al de pernoctacions en 
el conjunt de la demarcació.

També les activitats de turisme 
actiu han tingut un bon compor-
tament aquest estiu, si bé caldrà 
esperar al final de la temporada, 
a meitat d’aquest mes d’octu-
bre, per acabar de passar balanç, 
però els diferents responsables 
del sector calculen haver assolit 
un increment de les activitats al 
voltant d’un 3,7 % més que l’any 
anterior, complint les previsions 
inicials. Des de l’any 2013 el sec-
tor turístic de les comarques de 
Lleida manté una tendència de 
creixement positiu.  

El director del Patronat de Tu-
risme, Juli Alegre, va expressar la 
seva satisfacció per aquests bons 
resultats obtinguts, que també 
s’han traslladat al sector del turis-
me actiu i els esports d’aventura 
del conjunt de la demarcació de 
Lleida.

FOTO: M.LL. (ACN) / El turisme actiu és un dels grans atractius
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La Fira de 
Formatges de 
la Seu s’avança 
al divendres
Després que en la darrera edi-
ció es realitzés amb èxit una 
prova pilot d’obrir la Fira de 
Formatges Artesans del Pirineu 
el divendres a la tarda, en lloc 
de dissabte al matí, enguany 
la Fira de Sant Ermengol de la 
Seu d’Urgell consolida aquesta 
aposta i tornarà a obrir aquest 
espai firal una tarda més per tal 
de distribuir millor els visitants 
al llarg de les tres jornades. Així 
ho van explicar l’alcalde de la 
Seu d’Urgell, Albert Batalla, i 
la tinent d’alcalde de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament, 
Mireia Font, en la presentació 
de la Fira Sant Ermengol 2018. 

ERC demana 
revisar la retirada 
de fungicides
El grup d’Esquerra Republicana 
al Congrés de Diputats ha regis-
trat una proposició no de llei 
per a la comissió d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per instar 
el govern espanyol a revisar la 
retirada d’autoritzacions per a 
l’ús de determinats fungicides 
en el cultiu de vinyes. 

Almacelles ha iniciat les tasques 
de repitat d’alguns passos de 
vianants, dels prop de 250 exis-
tents a la vila. Els corresponents 
a aquesta tanda, son els que co-

rresponen als carrers Joan Ma-
ragall i Binefar, dos dels més 
transitats i que ja requerien, per 
seguretat vial, efectuar les tas-
ques de manteniment.

Almacelles repinta passos 
de vianants de la localitat

FOTO: Jordi Pascual / Les tasques de manteniment ja han començat

Durant les Jornades formatives 
‘Museus i exposicions tempo-
rals’ que aquest divendres fina-
litzen a Salàs de Pallars, al Pallars 
Jussà, s’ha detectat la necessitat 
d’agermanament entre els mu-
seus del Pirineu i del Litoral a 
partir de temàtiques conjuntes 
com podria ser la sal o el comerç. 
Els responsables d’equipaments 
museístics també han plantejat 
la possibilitat de fer recerca amb 
temes d’interès compartits des 
del punt de vista històric i han 
parlat de la transhumància o les 
trementinaries. Aquestes jorna-
des de treball han servit per co-
mençar a establir noves línies de 
cooperació entre les Xarxes de 
museus del país i, sobretot entre 
el Pirineu i la Mediterrània, dos 

territoris que tot i estar allunyats 
geogràficament, tenen molts re-
lats a compartir. Durant la jor-
nada els participants han ana-
litzat el paper de les exposicions 
temporals i els responsables de 
museus han trobat la raó de ser 
en la dinamització que suposen 
al territori i també van valorar 
positivament el motiu econòmic 
que hi pot haver al darrere.

Els museus del Pirineu 
i del Litoral aposten per 
agermanar equipaments

Salàs de Pallars 
ha acollit unes 

jornades de 
formació

L’Aran farà 
un estudi per 
millorar els 
serveis als 
discapacitats
El Conselh Generau d’Aran a 
través del SABS (Servici Ara-
nés de Benéster e Salut) i en 
col·laboració amb la Federa-
ció ALLEM, elaborarà un estu-
di per tal de millorar la carte-
ra de serveis que s’ofereixen 
a la Val d’Aran a les persones 
amb discapacitat intel·lectual i 
malalties mentals. L’estudi tam-
bé servirà per conèixer quines 
persones podran beneficiar se 
amb aquests serveis. Així ho va 
explicar la conselhèra de Salut 
e Benéster d’Aran, Anna Díaz, 
que ha manifestat que s’estu-
diaran quines son les possibili-
tats de generar activitats d’oci 
i també de feina, i quins han 
de ser els recursos socials que 
s’han de destinar per aconse-
guir que aquestes persones 
puguin fer la seva vida a la Val 
d’Aran amb plenitud.
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