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Lleida perd pes turístic a
favor del Pirineu d’Osca
El sector reclamamesures per recuperar el lideratge del turisme
d’interior || Lamenta un tracte preferencial a la costa

TURISMEBALANÇ

❘ LLEIDA ❘ Lleida ha perdut el li-
deratge del turisme d’interior
a Espanya a favor d’Osca, se-
gons han confirmat les dades
de turistes del mes de juliol,
que ahir va analitzar la Fede-
ració d’Hostaleria de Lleida.
Amb les xifres a la mà,mentre
que a la costa catalana i Bar-
celona el turisme ha crescut
més entre un 6 i un 10%, les
comarques de Lleida han per-
dut ocupació en relació amb el
2010, si bé ha augmentat el
nombre de viatgers. Però com-
parat amb altres zones d’in-
terior, en especial Osca, el sec-
tor a Lleida ha deixat d’estar
al capdavant.

Els hostalers van clamar ahir
contra aquesta situació i van
reclamar una estratègia con-
creta per al rellançament de
l’oferta lleidatana.Van reiterar
les seues queixes contra la Ge-
neralitat per prioritzar la pro-
moció del turisme de la costa
i de Barcelona. El president de
la Federació d’Hostaleria, Juan

Antonio Serrano, va dir que ja
han concertat una reunió amb
el conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Francesc Xavier Mena,
per demanar una sortida a
aquesta situació.També va par-
lar de la campanya d’hivern i
dels esquiadors que arribaran
des de l’aeroport d’Alguaire i
va assenyalar que només seran
70 a la setmana. Els hostalers
van incidir en la necessitat
d’abordar “una estratègia per
recuperar posicions de mercat
nacional perdudes”, van de-
manar millors infraestructures
i un tracte diferenciat entre pe-
tites i grans empreses.Algunes
de les xifres que van aportar,
extretes de l’Institut Nacional
d’Estadística, assenyalen que
el 2010 hi va haver a Lleida un
total de 928.135 viatgers en
hotels i càmpings (entre resi-
dents i estrangers), davant dels
931.477 registrats a Osca. El
2001, la situació era totalment
inversa: 852.915 a Lleida i
790.853 a Osca.

LESCLAUS

2001-2010
❚ El 2001, Lleida va rebre
852.915 viatgers i Osca 790.853.
Però l’any passat, la província
veïna es va avançar al registrar
931.477 turistes, davant dels
928.135 de Lleida.

Pernoctacions

❚ La comparació de pernoctaci-
ons en el mateix període resu-
meix que el 2010 van ser
2.05.493 a Osca i 1.922.764 a
Lleida (menys que el 2001).

2011-2010.Mesde juliol

❚ Entre el 2010 i el 2011, el turis-
me a Osca va créixer un 6% i a
Lleida un 2% i es va situar en
235.492 i 113.687 en viatgers
allotjats en càmpings i hotels
d’Osca i Lleida, respectivament.
A la província veïna hi ha 421
establiments, davant dels 402
de Lleida.

París va firmar un conveni amb representants del Banco Popular.

REGADIUPLANIFICACIÓ
X. SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ TÀRREGA ❘ El president de la
comunitat de regants del ca-
nal Segarra-Garrigues, Josep
París, va manifestar ahir que
el segon tram del canal fins
aAgramunt donarà aigua per
a reg el primer semestre del
2012.Ara s’està ultimant la
col·locació dels hidrants i les
conduccions per deixar aca-
bat el tram fins aAgramunt i
Puigverd.

Segons París, durant el
2012 la xarxa de reg cobrirà
el tram segon del canal i per-

metrà que puguin regar, a
més d’Agramunt, Puigverd,
Preixens, Oliola sud,Artesa
de Segre,Tudela i Foradada:
en total, més de 5.400 hec-
tàrees.

Agramunt serà la primera
gran població del canal.

París va firmar a Tàrrega
un conveni amb el Banco Po-
pular per garantir el finança-
ment als regants. Es tracta
d’un conveni similar com els
firmats anteriorment amb La
Caixa, el BBVA i el Banc de
Sabadell.

El Segarra-Garrigues,
a Agramunt el 2012

El Govern nega falta
demetges a Sort
❘ LLEIDA ❘ La conselleria de Ben-
estar i Família va rebutjar ahir
que la residència Àngel Sera-
fí Casanovas de Sort s’hagi
quedat sense metge, segons
havien denunciat familiars a
través d’un sindicat. El depar-
tament va dir que tenen as-
signat un metge del CAP sis
hores a la setmana i va pun-
tualitzar que el facultatiu que
anava a la residència ha estat
traslladat i substituït.

Agramuntmillora
el Passeig del Sió
❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament
d’Agramunt inverteix 96.664
euros en la millora del Pas-
seig del Sió a la seua zona est.
L’obra consisteix a instal·lar
un sistema de regadiu per as-
persió a les zones en què no
es regava i habilitar la zona
pròxima al pont de la carre-
tera de Cervera com a àrea
d’oci i passeig per a vianants
i esportistes.

Balaguer obrirà el viver
empresarial aquest any
❘ BALAGUER ❘ L’ajuntament de
Balaguer confia a habilitar el
viver d’empreses abans del
30 de desembre, un calenda-
ri que ha de complir per apro-
fitar 60.000 euros de finan-
çament dels fons Feder de la
Unió Europea.
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