SEGRE
Dilluns, 27 de juny del 2022

7

IDn~ ¡\

LL

I COMADQ
lUES

Esfondrament parcial del terra
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TURISME
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El primer pont estival supera expectatives
al vorejar el100% d'ocupació per Sant ~oan
Finalment, les cases de pagès es van atansar al90% i hotels i bungalous van penjar el cartell de complet
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I LLEIDA I El balanç del primer
pont de l'estiu a Lleida coincidint amb les festes de Sant Joan
acaba superant les expectatives
i assolint el 100% en ocupació
en molts punts del Pirineu. Finalment, el turisme rural ha vorejat el90% d'ocupació mitjana
a tota la província, quan s'havia
previst un 80% just.
Moltes de les cases de pagès
del Pirineu han estat completes
i en poques han quedat habitacions per ocupar. Hi cal afegir que molts hotels han estat
al100%, amb una mitjana de
més del 90% d'ocupació a les
comarques de muntanya, igual
que els bungalous, que han penjat el cartell de complet.
A les zones d'acampada han
quedat molt poques parceHes
per ocupar, pel que fa als càmpings, segons les dades facilitades pel Patronat de Turisme
de la Diputació. El portaveu,
Juli Alegre, va indicar ahir que

AVENTURA
El ritme de treball ha estat
intens tant a l'hora de fer
ràfting com barranquisme
o senderisme
Turistes preparant-se per fer ràfting a la Noguera Pallaresa a Llavorsí durant la jornada d'ahir.

"aquest inici de campanya ha
estat espectacular, igual o millor que el de l'any passat, cosa
que fa esperar una temporada
estival similar o millor que la
2021", quan es van registrar 1,5
milions de pernoctacions i uns
550.000 visitants en plena crisi
sanitària de la Covid.
Quant al turisme d'aventura,
el president del sector al Pallars
Sobirà, Flòrida Dolcet, va assenyalar que "el ritme de treball
ha estat intens 1 per sobre del
85% de serveis tant respecte al
ràfting com altres activitats com
el barranquisme, les marxes a
cavall, el senderisme o els trajectes en quads, la qual cosa ens
fa preveure que aquest any s'arribarà als índexs de prepandèmia ja que aquest pont de Sant
Joan ha estat molt millor que el
de l'any passat".

Recuperació estrangera
Dolcet va indicar que el ritme de reserves per als propers
mesos d'estiu és molt bo, per la
qual cosa tot apunta a una recuperació de les xifres d'abans
de la Covid.
El responsable de promo-

TRÀNSIT

Diverses famílies amb els seus fills al parc de Rialp.

ció del Patronat de Turisme de
Lleida també va destacar que
s'ha constatat una recuperació del turisme estranger, que
a Lleida sol representar el 16
per cent, sobretot del francès,
però s'espera que en els mesos
de juliol i agost s'incrementi la
presència de visitants centreeuropeus d'Alemanya i Holanda,
i britànic, una vegada aixecades les restriccions per la crisi
sanitària. Va incidir que també

s'espera el retorn dels turistes
israelians, ja que un dels seus
espais favorits és el Parc Nacional d'Aigüestortes.
Segons Alegre, la clau de
l'èxit està en el turisme de proximitat i en la gran quantitat
d'actes festius organitzats al
llarg d'aquest cap de setmana,
principalment les falles i les celebracions relacionades amb el
foc a l'Alta Ribagorça, el Pallars
Sobirà i Aran.

Circulació densa ahir al matí a la C-13 a Ria lp.

Cues en l'operació tornada
• La carretera A-2 al seu pas
per Tàrrega va registrar ahir
cues quilomètriques, coincidint amb l'operació tornada
del pont de Sant Joan. A les
set de la tarda es van registrar fins a cinc quilòmetres
de retencions en direcció
Barcelona, situació agreuja-

da per l'avaria d'un vehicle.
La carretera que va registrar
una congestió més gran va
ser l'AP-7 de Sant Celoni a
la Roca del Vallès, on va morir una dona en un xoc entre
un turisme i un autobús. Tres
persones van resultar ferides,
una d'elles crítica.

