
El Patronat de Turisme aprova 
convenis per 680.000 euros amb 
l’objectiu de reactivar el sector
La Federació d’Hostaleria, l’Associació de Càmpings o la DO 
Costers de Segre, entre les entitats amb què col·laborarà
El Patronat va aprovar 
diversos convenis de 
col·laboració amb entitats 
del territori per a la 
promoció turística de les 
comarques lleidatanes per 
un import de 680.000 euros.

Lleida
reDACCió
Els convenis de col·laboració amb 
les respectives federacions d’allo-
tjament turístic de la demarca-
ció de Lleida, com també amb la 
mancomunitat d’estacions d’es-
quí nòrdic, han incrementat en-
guany de manera excepcional en 
un 65 % la dotació econòmica en 
relació amb altres anys fins a arri-
bar als 128.000 euros. 

Entre els convenis previstos 
hi ha un de 45.000 euros per a la 
Federació d’Hostaleria de Lleida 
i de 35.000 per a l’Associació de 
Càmpings i el Turisme Rural de 
Lleida, respectivament. L’import 
destinat a la mancomunitat d’es-
tacions d’esquí del Pirineu per a 
la promoció turística de les co-
marques del Pirineu és de 13.000 
euros. 

També va aprovar el conveni 
amb el Consell Regulador de la 
DO Costers del Segre destinat a la 
promoció de l’oferta d’enoturis-

me i el desenvolupament econò-
mic de les Terres de Lleida durant 
aquest any 2020 amb 20.000 eu-
ros.

D’altra banda, es va aprovar 
el conveni de col·laboració amb 

l’Agència Catalana de Turisme per 
a l’any 2020 per a la integració del 
Patronat en el Consell d’Adminis-
tració de l’Agència Catalana de 
Turisme i el Patronat de Turisme 
aportarà 412.000 euros. 

També es realitzarà un conve-
ni de col·laboració amb la XAL, la 
Xarxa Audiovisual Local de Cata-
lunya, per un import de 90.000 
euros per a la producció de pro-
grames audiovisuals que ajudin 

a promoure el territori de les co-
marques del Pirineu i les Terres 
de Lleida.

Finalment, el Consell d’Admi-
nistració va aprovar l’acord marc 
per al desenvolupament de les 
activitats del Centre of Excellen-
ce in Tourism Innovation, entre 
el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida i la fundació 

Eurecat, destinat a fer actuacions 
vinculades amb la innovació i la 
transferència de coneixement i 
enfocades a la millora de la com-
petitivitat i la sostenibilitat de 
Catalunya com a destinació turís-
tica, juntament amb la Diputació 
de Barcelona, el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarrago-
na, el Patronat de Turisme de la 
Costa Brava Girona, l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Ajuntament de Vi-
la-seca.

També va 
impulsar-se 
l’acord amb 

Eurecat

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / La promoció de les comarques del Pirineu rebrà una ajuda de 13.000 euros

La Policia Local de Cambrils va 
enxampar un conductor i un 
acompanyant, tots dos veïns 
de Lleida, ebris, dins d’un vehi-
cle aturat en una zona verda del 
municipi, amb les portes ober-
tes i la música alta. Ambdós van 
quedar denunciats per saltar-se 
el confinament i per altres in-
fraccions. Segons informaven 
fonts policials, el conductor, 

que presentava signes evidents 
d’embriaguesa, va donar en el 
control una taxa d’alcoholèmia 
de 0,77 mg/l, el triple del límit 
permès. Els fets van passar di-
vendres passat, 24 de juliol. Els 
dos veïns de Lleida s’havien sal-
tat el confinament i havien parat 
a Cambrils, a la zona verda del 
camí del Corralet, cantonada 
amb el vial de Cavet.

Dos veïns de Lleida ebris a 
Cambrils, denunciats per 
saltar-se el confinament

Amb la finalitat d’estudiar i mesu-
rar fins a quin punt la població ur-
bana es planteja un canvi de vida 
per establir-se i teletreballar des 
del Pallars, la Societat de Foment
del Pallars, Pallarsactiu, ha elabo-
rat una enquesta dirigida a la po-
blació catalana en general, però 
especialment focalitzada a aque-
lles persones que tenen sego-

na residència o altres vincles de 
caràcter laboral o social al Pallars 
Jussà i Sobirà.

A causa als nivells de despo-
blament rural que s’han assolit 
aquesta última dècada i amb la 
necessitat de fixar gent al territo-
ri, a més del canvi de paradigma 
en el món laboral, especialment 
amb l’impuls del teletreball i la 

Pallarsactiu vol conèixer 
el potencial de la zona 
respecte al teletreball

flexibilitat horària arran de la crisi 
sanitària provocada pel Covid-19, 
des de Pallarsactiu es planteja 
aquesta crisi com una gran opor-
tunitat perquè la gent que viu a 
les grans capitals tingui l’opció de 
plantejar-se un canvi de vida per 
teletreballar des del Pallars uns 
dies a la setmana o, fins i tot, per 
establir-hi la seva residència habi-
tual.

Per tot això, s’ha focalitzat una 
enquesta per conèixer quins són 
els vincles que la gent té amb el 
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, 
com valoren els serveis que hi ha
actualment i quins factors neces-
sitarien per establir-s’hi.
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Le pensió mitja 
de Lleida és de 
892,42€, la més 
baixa del país
La demarcació de Lleida té ac-
tualment 99.547 pensions con-
tributives, de les que 61.338 
són de jubilació, el 61,63% del 
total, de manera que sis de ca-
da deu pensions a Ponent i el 
Pirineu són de jubilació. La pen-
sió mitja a Lleida és de 892,42 
euros, amb un increment del 
2,38% respecte al mateix mes 
de l’any anterior. Aquest incre-
ment converteix Lleida en una 
de les demarcacions on més 
puja percentualment la pensió 
mitja en un any, tot i que la mit-
jana és la més baixa del Princi-
pat, per radera de Girona, Tar-
ragona i Girona.

Arranca una nova 
edició del Festival 
de Senderisme       
de la Vall Fosca
El 30 de juliol s’inicia la cinque-
na edició del Festival de Sende-
risme de la Vall Fosca, un certa-
men que combinarà activitats 
guiades per descobrir el terri-
tori i que inclou activitats com 
el sopar sota les estrelles i l’ob-
servació del cel nocturn, la sor-
tida per veure donar sal a les 
vaques, o la descoberta de les 
peculiaritats del Parc Nacional 
a la Vall Fosca, a més d’activi-
tats sobre geologia, que també 
será protagonista del cicle.

Costers del Segre se situa en 
el quart lloc de les DO de vins 
més consumides a Catalunya
Els vins catalans amb DO lideren el mercat per 
sisè any al Principat amb una quota del 41,3%
La Torre de Capdella
REDACCIÓ
L’últim informe Nielsen 2019 que 
encarrega anualment l’Institut 
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) 
constata que el creixement de la 
DO Costers del Segre el darrer 
any ha estat de gairebé el +12%, 
situant-la com a quarta DO cata-
lana més consumida a Catalunya, 
per darrere de la DO Catalunya, 
DO Penedès i DO Terra Alta.

Segons es desprèn de l’infor-
me, l’evolució anual de les vendes 
de vi amb DO Costers del Segre a 
Catalunya ha anat augmentant 
progressivament en els últims 
anys, amb unes vendes de 1.627  
milions de litres al 2017, un total 
de 1.650 milions de litres al 2018 
i ascendint als 1.846 milions de 
litres en el 2019, tot aconseguint 
la quota de mercat en volum del 
3,2%. L’informe Nielsen analitza 
l’evolució de les vendes tant al 
canal alimentació com en l’hos-
taleria. En el cas dels supermer-
cats, la DO Costers del Segre aug-

menta dos punts la seva quota de 
mercat, passant de 3,2% al 3,4%, 
però és en els restaurants on més 
augmenta el consum del vi de la 
DO Costers del Segre, aconse-
guint una quota del 2,9% (2,6% 
TAM ON 2018). Ara bé, aquest 
informe fa referència a la situació 
de mercat abans de l’aparició de 
la Covid-19. La situació ha afec-
tat en gran mesura als cellers de 
la DO Costers del Segre, degut 
al tancament de la restauració 
i les visites enoturístiques. Des 
del consell regulador s’està tre-
ballant en un seguit d’accions de 
promoció per animar al consumi-
dor lleidatà al consum del vi local 
i de proximitat. La DO Costers del 
Segre ocupa set paisatges de les 
terres de Lleida i té una superfície 
de 4.000 hectàrees de vinya i 36 
cellers. Comprèn la part central 
de la conca del riu Segre entre el 
Pirineu i la serra de Prades. 

D’altra banda, per sisè any con-
secutiu, els vins catalans amb De-
nominació d’Origen (DO) lideren 

el mercat de Catalunya. La quota 
de mercat del 2019 és del 41,3%, 
superant el llindar del 40% (amb 
la correcció que l’informe Nielsen 
presenta aquest any, l’any 2018 ja 
es va assolir el 40,30%), una xifra 
mai aconseguida fins ara, segons 
l’informe encarregat a l’Institut 

Català de la Vinya i el Vi. Segons el 
Departament d’Agricultura, això 
és una mostra de què el vi català 
amb DO es consolida tant al canal 
hostaleria com al de l’alimenta-
ció. En els darrers 9 anys, a més, 
la tendència ha estat a l’alça, amb 
un increment de fins a 14 punts.

FOTO: S.M. / Costers del Segre agrupa fins a 4.000 hectàrees de vinya
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El Museu Hidroelèctric de Cap-
della ha iniciat un procés de par-
ticipació per presentar als veïns 
de la Torre de Capdella (Pallars 
Jussà) l’equipament de l’antic 
hospital de cartró de Catalunya, 
construït ara fa 107 anys a base 
de cartró i fusta. L’objectiu és que 
tothom en conegui l’arquitectura 
i les seves singularitats i que més 
endavant els veïns puguin decidir 
quin ús volen que tingui. L’edi-
fici, de caràcter efímer, va servir 
d’hospital de campanya per aten-
dre els ferits de la primera central 
hidroelèctrica de Catalunya, a la 
Vall Fosca. El fet d’haver supor-
tat més d’un segle a la intempè-
rie l’ha convertit en una icona de 

l’arquitectura industrial prefabri-
cada i segons investigacions re-
cents podria tractar-se d’un cas 
únic al món. L’hospital de cartró 
es va construir íntegrament a la 
fàbrica de l’empresa alemanya 
Christoph&Unmack i es va tras-
lladar en paquets fins a la colònia 
industrial de la Central de Capde-
lla, on l’empresa Energia Elèctrica 

de Catalunya construïa la central 
elèctrica. “La idea és restaurar-lo 
amb cartró, per això s’ha dema-
nat assessorament i col·laboració 
al Museu Molí Paper de Capella-
des, però l’ús que se n’ha de fer 
a posteriori l’han de decidir els 
veïns, ja que és un patrimoni de 
la Vall”, va dir ahir la directora del 
Museu, Eva Perisé.

L’ús de l’Hospital 
de Cartró de la 
Vall Fosca, en 
mans dels veïns de 
Torre de Capdella

FOTO: Museu de Capdella / Un procés participatiu dirà què en cal fer

L’Ajuntament d’Esterri d’Àneu 
ha començat a dissenyar el que 
serà un circuit d’escultures de 
fusta inspirades amb la flora i la 
fauna del Pirineu. D’aquesta ma-

nera els arbres que s’havien de 
retirar perquè eren “un perill” 
pels veïns es tallaran i donaran 
peu a la creació de 25 escultures 
repartides per tot el municipi.

Esterri reconverteix 25 arbres 
en escultures pel municipi

FOTO: M.Ll. (ACN) / Es faran amb troncs d’arbres que calia arrancar
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