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Les intenses nevades caigudes la 
segona quinzena de novembre a 
la major part del Pirineu, amb 
gruixos importants, i les baixes 
temperatures d’aquests dies fan 
preveure una bona afluència de 
visitants per aquest llarg cap de 
setmana de la Constitució a les 
comarques de muntanya, atrets 
per la bona qualitat de la neu 
que ofereixen les estacions d’es-
quí del Pirineu de Lleida, segons 
va informar ahir la Diputació.

De fet, les onze estacions 
lleidatanes estaran obertes per  
aquest pont. Les últimes estaci-
ons d’alpí de Lleida que inicia-
ran demà la temporada d’esquí 
2013-14 són Boí Taüll Resort i 
Tavascan, així com les de nòrdic 
d’Aransa i Virós Vallferrera, que 
ho faran divendres. Les restants 
estacions d’esquí, tant d’alpí 
com de nòrdic, ja van comen-

çar la temporada a partir del 23  
–el cas de Vaquèira-Beret– i el 30 
de novembre.

La Diputació de Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turisme,  
preveu que les zones de mun-
tanya amb estacions d’esquí 
tindran una bona ocupació a les 
comarques del Pirineu de Llei-
da, que podria estar al voltant 
d’un 80% de mitjana en les di-
ferents modalitats d’allotjament 
turístic. En canvi, a les zones 
sense estacions d’esquí i a les 
comarques de la plana de Lleida 
el percentatge d’ocupació serà 
inferior.

El sector de l’hoteleria podria 
arribar al 80% d’ocupació a les 
zones amb estacions d’esquí, 
mentre que a la resta del Pirineu 
i del Prepirineu el percentatge 
estarà situat al voltant del 55 i el 
60%, i podria baixar fins al 40% 
a les comarques de la plana i a la 
mateixa ciutat de Lleida.

En canvi, el turisme rural 
tindrà un comportament més 
homogeni a tota la demarcació, 
amb una mitjana que pot situ-
ar-se al voltant del 80%. Pel que 
fa a l’allotjament a les places de 
bungalous en els càmpings que 

estan oberts en aquestes dates, 
la meitat de l’oferta pràctica-
ment, es preveu que també po-
den tenir un bon comportament 
a la zona del Pirineu i el Prepiri-
neu, que pot oscil·lar entre el 75 
i el 80%. 

L’ocupació pel pont a les zones amb 
estacions d’esquí es preveu del 80%

turisme

agències

Dos practicants de surf de neu a Vaquèira-Beret el cap de setmana passat.

Boí Taüll, Tavascan, Aransa i Virós obriran les instal·lacions entre demà i divendres 
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L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i la regidora de 
Gent Gran, Montserrat Bonet, van rebre ahir a l’Ajuntament 
una setantena de persones del col·lectiu de la gent gran de 
Sitges que visitaven la capital de l’Alt Urgell. Els padrins sit-
getans van ser acompanyats per l’alcalde d’aquesta població 
del Garraf, Miquel Forns, juntament amb els regidors Marc 
Martínez, Josep Moliné i Elena Redondo. 

Batalla rep una setantena 
de padrins de Sitges

ajuntament De la seu D’urgell

la seu D’urgell

horta Del Valira

La promotora 
del primer bloc 
tornarà la meitat 
de la fiança
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La promotora del primer 
bloc de pisos de protecció 
oficial de l’Horta del Valira 
de la Seu d’Urgell ha comu-
nicat la intenció de retornar 
la meitat de la fiança als ad-
judicataris dels immobles 
que han renunciat finalment 
a l’habitatge.

Segons recollia el rotatiu 
lleidatà Segre, la mesura in-
clou una quinzena de veïns 
que l’any 2010 van aportar 
entre 5.000 i 6.000 euros com 
a paga i senyal per compro-
metre’s a adquirir els pisos. 
El col·lectiu, però, es va tro-
bar posteriorment que els 
bancs els denegaven la hipo-
teca, cosa que, afegida a la 
crisi econòmica, en feia im-
possible la compra. El grup 
es va constituir en platafor-
ma i demanava el retorn de 
la fiança, tot i que ha acceptat 
recuperar-ne la meitat. 

conferències

Xerrada sobre 
la vida i l’obra 
d’Espriu a la 
biblioteca
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La biblioteca Sant Agustí 
de la Seu d’Urgell acollirà 
aquest vespre, a les vuit, una 
conferència dedicada a l’es-
criptura i la vida de Salvador 
Espriu, que anirà a càrrec de 
Laura Aubets.

La xerrada ha estat orga-
nitzada per la biblioteca jun-
tament amb l’Aula Màrius 
Torres, de la Universitat de 
Lleida, i el departament de 
Cultura de la Generalitat, 
en el marc de l’Any Espriu, 
que commemora el centenari 
del naixement de l’escriptor 
d’Arenys de Mar. 

puBlicacions

Laia Creus 
presenta el seu 
llibre sobre 
Arcavell
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L’Espai Ermengol de la Seu 
d’Urgell acollirà aquest ves-
pre, a les vuit, la presentació 
del llibre Arcavell. Un poble de 
muntanya i fronterer, a càrrec 
de la historiadora i arqueò-
loga Laia Creus. El llibre, en 
paraules de l’autora, narra 
la història d’aquest poble de 
l’Alt Urgell, des del segle X 
fins a l’actualitat, a partir de 
la nombrosa informació ex-
treta dels documents escrits 
i gràfics i de les fonts orals, 
com ara cases, famílies, ter-
me, topònims, esglésies i ele-
ments defensius. 

BisBat D’urgell

En marxa una 
aplicació per a 
mòbil sobre la 
diòcesi 
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Des del dia 1 està en marxa 
una aplicació mòbil del bisbat 
d’Urgell per a dispositius An-
droid, i les properes setmanes 
ho estarà per a iPhone. L’aplica-
ció, gratuïta, permet accedir a la 
principal informació del bisbat: 
notícies, agenda, llocs de pregà-
ria i telèfons. L’aplicació consta 
de diversos apartats: Qui som, 
una breu explicació geogràfica 
de la situació de la diòcesi; On 
som, que se serveix de Google 
Maps per ubicar diversos llocs 
de la diòcesi;  Notícies, que in-
clou els titulars de les últimes 
notícies del web, i Agenda. 


