
Preveuen una ocupació al 
Pirineu de Lleida de prop del 
95% durant les festes de Nadal
Les estacions d’esquí calculen que vendran del 27 de 
desembre a l’1 de gener més de 185.000 forfets
Lleida
REDACCIÓ
El Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida preveu una 
mitjana d’ocupació turística que 
podria situar-se al voltant d’un 70 
per cent durant les festes de Na-
dal, Cap d’Any i Reis a les comar-
ques del Pirineu de Lleida amb 
estacions d’esquí, durant els 12 
dies que van del dimecres 26 de 
desembre, festivitat de Sant Este-
ve, fins al diumenge 6 de gener, 
dia de Reis. 

La millor ocupació arribarà 
pel període comprès entre el 27 
de desembre, l’endemà de Sant 
Esteve, i el primer dia d’any nou, 
quan s’arribarà al 95 % de mitja-
na i amb establiments amb plena 
ocupació a diferents indrets del 
Pirineu amb estacions d’esquí. 
Durant aquestes festes nadalen-
ques el Patronat preveu la venda 
de més de 185.000 forfets al con-
junt de complexos d’hivern del Pi-
rineu lleidatà.

Les festes de Nadal, després 
del pont de la Constitució, repre-
senten un altre dels moments 
més esperats pels aficionats a les 
activitats dels esports d’hivern 
i de la natura per poder gaudir 
d’uns dies d’oci amb la família 
i els amics al voltant de la neu i 
l’esquí, amb paisatges de postal, 

pobles amb encant i una àmplia 
oferta gastronòmica i d’activitats 
arreu del Pirineu de Lleida.

El calendari de dies festius 
d’enguany ha propiciat un pont 
per Cap d’Any, que juntament 
amb la bona oferta de neu i el 
ventall d’activitats que propo-

sen les comarques del Pirineu 
en aquesta època de l’any afavo-
reixen les bones previsions d’allo-
tjament turístic per aquestes da-
tes nadalenques. El Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu que la mitjana d’ocupa-
ció durant els 12 dies de festes 

nadalenques que van de Sant 
Esteve fins al diumenge de Reis 
es pot situar al voltant del 70 % 
a les zones del Pirineu de Lleida 
i amb percentatges que variaran 
d’acord amb la tipologia d’allot-
jament, la zona i també els dife-
rents trams de dies festius.

El primer període festiu després 
del dia de Nadal, el que va de 
Sant Esteve fins al primer dia de 
l’any 2019, és el que concentrarà 
la millor ocupació turística en els 
diferents establiments d’hotele-
ria, turisme rural i apartaments 
turístics, com també a les places 
de bungalous a la trentena de 

càmpings oberts per aquestes 
dates i a les segones residències 
del Pirineu. 

En aquest període de vacan-
ces serà quan molts establiments 
situats a l’entorn de les estacions 
d’esquí penjaran el cartell de 
complet, principalment de ca-
ra a les festes de Cap d’Any. Per 
a aquests 6 dies es preveu una 
mitjana d’ocupació que estarà al 
voltant del 95 % a les comarques 
pirinenques i arribarà a fregar la 
plena ocupació a les zones amb 
estacions d’esquí.

Enguany 
destaca la 

bona oferta 
de neu 

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Les pistes d’esquí són un dels principals reclams durant aquestes festes 
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El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà a través del Pla Agrupat 
de Formació Contínua coordina  
opcions formatives per als tre-
balladors públics dels  ens de la 
comarca. L’objectiu d’aquestes 
formacions es basa en  l’adquisi-
ció de coneixement  que posi en 
valor el treball diari dels serveis 
prestats a la població. Aquests 
cursos estan dirigits entre altres, 

a  destinar recursos a l’eficiència 
dels treballadors,  promoure  l’ús 
de les noves tecnologies com a 
mitjans que permeten agilitzar 
tràmits en els serveis prestats i 
facilitar noves vies de gestió – per 
exemple, la videoconferència- 
evitant  al beneficiari haver-se de 
desplaçar a altres localitats més 
grans. Entre els títols d’aquestes 
formacions s’hi troben “Novetats 

El Consell del Jussà forma als 
seus treballadors en l’ús de 
les noves tecnologies

en els serveis Via Oberta i EA-
CAT”, des d’on es realitzen part 
dels tràmits electrònics; “Regla-
ment de protecció de dades” i 
“Gestió del Coneixement” que els 
permet conèixer i gestionar eines 
de treball i comunicació. 

Segons va indicar ahir el pre-
sident del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Constantí Aranda, 
“considerem que la formació és 
un eix vertebrador bàsic per a 
l’eficiència d’un servei i del tre-
ballador que assumeix la respon-
sabilitat de prestar-lo, per aquest 
motiu, el Consell aposta per la 
constant professionalització de 
totes les àrees i ens.” FOTO: CC Pallars Jussà / Una de les sessions formatives
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Accidents 
amb ferits de 
caràcter lleu 
a Soses 
i Agramunt
Dues persones, un home i una 
dona, van resultar ahir ferides 
de caràcter lleu en un accident 
que es va registrar al quilòme-
tre 1 de l’LP-7041, al terme de 
Soses. Pel que fa als fets, el ser-
vei d’emergències van ser aler-
tats del xoc entre dos turismes 
a les 12.29 hores i van ser tras-
lladats a l’Hospital Arnau de 
Vilanova. Per altra banda, a les 
13.20 hores es va produir un 
altre sinistre entre dos turisme 
al quilòmetre 168 de la C-12, a 
Balaguer. De la mateixa mane-
ra que en l’anterior, un home i 
una dona van ser ferits lleus.

Rescaten un 
espeleòleg a 
Escunhau, 
pertanyent 
a Vielha
Un espeleòleg de 36 anys 
va haver de ser rescatat 
ahir per un helicòpter amb 
membres dels GRAE dels 
Bombers de la Generalitat 
en resultar ferit al genoll 
esquerra quan es trobava a 
la zona de la borda del llac 
d’Escunhau, pertanyent a 
Vielha. L’avís d’emergència 
es va produir a les 14.05 
hores i l’home informava 
que no podia seguir per un 
cop que havia patit. Així, 
després de ser localitzat els 
efectius el van traslladar a 
l’Hospital de Vielha.

Un incendi crema una casa 
de dues plantes de Soses
L’estructura de l’immoble es va veure afectada i un 
altre foc va afectar un habitatge de la Pobla de Segur
Els Bombers van extingir 
ahir un incendi d’habitatge 
que va cremar una casa del 
carrer de la Creu de Soses.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un incendi va afectar ahir total-
ment una casa de dues plantes si-
tuada al número 13 del carrer de 
la Creu de Soses. De fet, els Bom-
bers de la Generalitat van haver 
d’abalisar l’habitatge, ja que l’es-
tructura fa quedar danyada i les 
persones que allà residien no po-
dran tornar fins que no sigui se-
gur. Tot i així, cal destacar que no 
van haver-hi ferits. 

Pel que fa als fets, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 8.05 hores. Ràpida-
ment es va activar el protocol 
d’extinció d’incendis en habitat-

ges i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar un total de set dotaci-
ons dels Bombers. 

Segons van informar fonts del 
cos, el foc es va originar al cos-
tat d’una caldera de pinyola i fi-
nalment les flames van afectar 
aquesta caldera; una altra que 
contenia 500 litres de gasoil; du-
es bombones de gas butà, de les 
quals una va arribar a explotar; 
tres bombones de càmping gas 
que van tenir fuites; la porta de 
fusta del magatzem, així com el 
sostre; una habitació on havien 
instruments musicals que també 
es van cremar, i l’estructura de 
l’habitatge. Els Bombers de la Ge-
neralitat van donar per extingit 
l’incendi a les 14.50 hores.

Per altra banda, a la Pobla de 
Segur també es va produir un al-
tre incendi d’habitatge en una ca-

FOTO: T. Alcántara / Estat en el que va quedar el magatzem de la casa

sa de tres plantes que es troba al 
número 5 de la carrer de la Font. 
En aquesta ocasió, el foc va afec-
tar les golfes, cremant el que allà 
hi havia. Els serveis d’emergènci-

es van ser alertats a les 12.40 ho-
res i fins al lloc es van desplaçar 
cinc dotacions dels Bombers de la 
Generalitat que van extingir el foc 
a les 15.05 hores.

El Grup de Suport de Muntanya 
del cos d’Agents Rurals van dur a 
terme unes pràctiques d’autores-
cat a la part del Coll Piqué, al ter-
me municipal de Coll de Nargó, 
segons van informar ahir a través 
de les xarxes socials. Aquestes 
pràctiques serveixen per millorar 
l’efectivitat dels serveis.

Pràctiques de 
muntanya dels 
Agents Rurals 
a Coll de Nargó

FOTO: A. R. / Dos dels integrants del Grup de Suport de Muntanya

Un contenidor 
queda calcinat per 
un foc en l’interior 
a Agramunt
Un contenidor situat al carrer 
Verge dels Socors d’Agramunt 
va quedar ahir calcinat en veu-
res afectat per un incendi en el 
seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats del foc a les 7.48 
hores i fins al lloc dels fets es 
van desplaçar els Bombers de 
la Generalitat per apagar-ho.
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BÀSQUET  Copa Federació

El CB LLeida passa de ronda
L’equip lleidatà va superar al Torrefarrera en un partit de 
tornada que es va començar a decidir al primer període
El  CB Lleida va superar el 
passat cap de setmana al 
Torrefarrera per 51-32 i 
va obtenir el bitllet per la 
pròxima fase de la Copa 
Federació.

Lleida
REDACCIÓ
El CB Lleida va guanyar el passat 
cap de setmana al Torrefarrera a 
casa i va obtenir el bitllet per a la 
propera fase de la Copa Federa-
ció.

El partit, que en línies gene-
rals va tenir un ritme discontinu 
i una anotació minsa, va comen-
çar amb una bona arrencada lo-
cal que es va veure frenada en un 
segon període molt fluix per part 
dels dos equips. Al descans es va 
arribar amb 17 punts a favor de 
les del CB Lleida.

A la represa, les locals van tor-
nar a fer una accelerada i van dei-
xar el partit sentenciat abans de 
l’últim període.

Per altra banda, l’Infantil del 
CB Lleida va passar per sobre del 
Balaguer en el que va ser, proba-
blement, el millor inici de partit 
del que portem de curs de les 
lleidatanes. Les jugadores del CB 
Lleida no van baixar el ritme i ni la 
intensitat en cap moment. FOTO: CB Lleida / Les jugadores del CB Lleida després de superar al Torrefarrera a casa en el partit de tornada de la competició
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FUTBOL SALA

El col·legi Maristes va acollir el 
passat cap de setmana la terce-
ra trobada d’equips debutants 
de fútbol sala de la delegació de 
Lleida.

En aquesta jornada, hi van 
participar fins a 8 dels 17 equips 
que es van dividir en dos grups de 
4: el Tremp, l’Almacelles, l’Alcolet-
ge, el Tàrrega, l’Agramunt, el Col·
legi Episcopal i el Maristes. 

Els equips van quedar molt sa-
tisfets de com es va desenvolupar 
la jornada, de les instal·lacions 
i de la gran col·laboració del CE 
Maristes. La trobada va destacar 
per la gran afluència de pares i 
mares a les grades i, sobretot, pel 
fair play entre els equips.

El col·legi Maristes acull la tercera trobada de 
debutants amb la participació de 8 dels 17 equips

FOTO: Futbol sala Lleida / Imatge de la jornada celebrada el passat diumenge a les instal·lacions del col·legi Maristes de Lleida
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La Lira de Tremp acull 
l’estrena de la Cantata 
‘Nens sense recer’
Tremp
REDACCIÓ
L’Espai Cultural La Lira de Tremp 
acollirà avui, a partir de les 18.00 
hores, un dels dos concerts –jun-
tament amb el Teatre Auditori 
de Sant cugat del Vallès– de la 
catorzena edició de la Cantata 
de Nadal organitzada per Came-
rata Sant Cugat i en la qual cada 
any estrena una cantata per a cor 
infantil, cor mixt i orquestra. En-
guany la cantata que s’estrenarà 
és Nens sense recer, una obra 
que remou consciències sobre la 
injusta infantesa de molts nenes 
del món, creada pel compositor 
Alberto Garcia Demestres, que 
té la col·laboració d’Àlex Susanna 
com a narrador.

En el concert participaran la 
Coral Polifònica de Tremp, la Ca-
merata Coral Sant Cugat, l’Or-
questra Camerata, el Grup Coral 

Casp de Barcelona, el Grup Infan-
til i Aula de Cant de Casp de Bar-
celona i la Coral Jove de Fusió de 
Sant Cugat, tots ells dirigits per 
Xavier Baulies. Com en les ante-
riors edicions, el concert es com-

pletará amb una tria d’àries i cors 
del Messiah de Händel i enguany 
es comptarà amb la participació 
de la soprano Queralt Aymerich. 
Després de l’estrena s’oferiran 
nadales del repertori català.

El cicle Música a les Terres de 
Lleida, que organitza l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs, oferirà 
aquest cap de setmana tres no-
ves cites dins un calendari que 
s’allargarà fins al 19 de gener. En 
concret, el cicle viatjarà aquesta 
tarda (18.00 hores) a la Sal Poli-
valent de La Sentiu de Sió amb 
el concert El violí i el piano re-
corden la seva joventut, a càrrec 
d’Alfons Pérez (violí) i Oksana 

Shymanska (piano). També ho 
farà, a les 19.30 hores, a la Sa-
la de l’Ajuntament de Benavent 
del Segrià amb el tradicional 
concert Christmas.cat de l’Orfeó 
Lleidatà, i a la Sala de l’Ajunta-
ment de Torre-Serona, on es po-
drà gaudir (21.00 hores) del grup 
Veus.Kat i el seu Truca el Nadal. 
Demà, l’església de Castelldans 
(18.00 hores) acull novament el 
concert El violí i el piano. 

El cicle Música a les Terres 
de Lleida irromp amb força 
amb un triplet de concerts

FOTO: Diputació / El cor de gospel Veus.Kat actua avui a Torre-Serona

FOTO: C.S.C / La Camerata Sant Cugat en un concert anterior
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