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El vicepresident de
l’Escola Alba dimiteix
❘ TÀRREGA❘ L’economista i advo-
cat JosepMaria Solé, vicepre-
sident de la junta directiva de
l’AssociacióAlba, ha dimitit
per qüestions personals, se-
gons va informar ahir l’asso-
ciació.

Almacelles protegeix
una antiga via romana
❘ ALMACELLES ❘ El ple de l’ajun-
tament d’Almacelles ha de-
clarat bé cultural d’interès lo-
cal una antiga via romana que
creuava la localitat.

La presidenta
d’Acuaebro visita Lleida
❘ LLEIDA ❘ La nova presidenta de
la societat estatalAcuaebro,
AránzazuVallejo, responsa-
ble de la construcció del Se-
garra-Garrigues, va visitar
ahir Lleida i es va reunir al
matí amb la subdelegada, In-
ma Manso.

Més de 2.000 peticions
de gratuïtat del Cadí
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Més de 2.000
persones de l’Alt Urgell i de
la Cerdanya lleidatana han
presentat en els últims tres
mesos la documentació ne-
cessària per renovar la gratu-
ïtat del túnel del Cadí.

Alpicat deixa de
pagar alguns plens
❘ ALPICAT ❘ L’ajuntament d’Alpi-
cat ha acordat deixar de pa-
gar les dietes per plens extra-
ordinaris i urgents.

Fraga encareix l’aigua
un 5,67 per cent
❘ FRAGA ❘ Fraga ha acordat apu-
jar el preu de l’aigua un 5,67
per cent.

Construït un 85%de la
presa de Sant Salvador
❘ LLEIDA ❘ El cos de la presa de
Sant Salvador, que regarà
l’Aragó i Catalunya, està ai-
xecat en un 85%.

Salut elogia el sistema publicoprivat
de consultes de l’Hospital de la Seu

SANITATPIRINEU

Demostració, ahir, del sistema de teleictus amb un pacient simulat.

❘ LA SEUD’URGELL ❘ La conselleria de
Salut va avalar ahir el model pu-
blicoprivat de gestió del Sant
Hospital de la Seu d’Urgell, que
lloga consultes i quiròfans a met-
ges particulars. El conseller Boi
Ruiz es va reunir ahir al centre
amb la direcció i l’equip mèdic.
Pel que fa a l’expedient infor-
matiu que el Govern va obrir a
l’hospital per les declaracions
d’una pacient operada per la sa-
nitat privada al centre públic,
Ruiz va dir que “s’està tancant

en aquests moments” i que tot
sembla indicar que no tindràmés
transcendència. L’hospital, va
afegir,“és una entitat participa-
da, transparent i que ret comp-
tes”.“El comportament de l’hos-
pital ha sigut exemplar.”

Teleictus

D’altra banda, el conseller va
visitar el nou servei de teleictus
de l’Hospital deTremp, que per-
met que el centre disposi del di-
agnòstic d’un neuròleg de l’Ar-

nau deVilanova de Lleida per
via telemàtica mentre atén el pa-
cient.

El servei estarà disponible du-
rant tot l’any i ha de servir per
mitigar els efectes de l’ictus i re-
duir la mortalitat.

El 2011, l’Hospital deTremp
va atendre una quarantena de
pacients d’ictus. Es tracta del pri-
mer servei de teleictus de Llei-
da, que beneficiarà pacients dels
dos Pallars i de l’Alta Ribagor-
ça.

MARTA LLUVICH/ACN

REDACCIÓ
❘ SORT/LLEIDA ❘ El turisme actiu o els
esports d’aventura donen feina
a 2.200 persones a Lleida a tra-
vés de les 171 empreses que tre-
ballen aquesta temporada, 137
de les quals estan ubicades al Pi-
rineu i el Prepirineu. El 2011, el
sector va assolir un volum de ne-
goci de 20,6 milions i va gene-
rar un impacte de 60,2 milions,
segons les primeres conclusions
d’un estudi del patronat deTu-
risme de la Diputació. Durant la
presentació de la temporada
d’esports d’aventura, ahir a Lla-
vorsí, empreses i institucions van
evidenciar que Lleida i la No-
guera Pallaresa esmantenen com
a líders del sector a l’Estat, tot
i que l’activitat s’ha reduït un
14% a causa de la crisi des del
2008. No obstant, el nombre
d’empreses ha augmentat un 18
per cent.

Entre les novetats de la tem-
porada inaugurada ahir destaca
la incorporació d’una empresa
aArfa que ofereix un parc d’es-
ports d’aventura amb activitats
adaptades a les persones amb
discapacitat.També s’incorpo-
ra per primer any el pantà de Ri-
alb al capítol d’activitats nàuti-
ques, al qual se sumarà el 21
d’abril el canal d’aigües braves
de Ponts. El president de la Di-
putació, Joan Reñé, va destacar
l’àmplia oferta lleidatana, amb
una cinquantena d’activitats de
terra, aire i aigua. El director de
Turisme, Jordi Blanch, va desta-
car la importància del sector per
desestacionalitzar l’afluència de
turistes més enllà de la tempo-
rada d’esquí.A més, el sector
preveu compensar les pèrdues
de la crisi amb turistes estran-
gers, una part dels quals podri-
en arribar el 2013 a través de
l’aeroport d’Alguaire (vegeu la
pàgina 14).

El turismeactiu genera2.200 llocs
de treball i factura 20milions d’euros
La crisi redueix la demandaun14%desdel 2008, peròhi haun18%mésd’empreses
|| El sector preveumitigar els efectes de la recessió amb turistes estrangers

TURISMEESPORTSD’AVENTURA

■ La celebració de la Setma-
na Santa a començaments
d’abril afavoreix el turisme
d’interior i els establiments del
Pirineu, segons la Federació
d’Hostaleria de Lleida, que es-
pera que els dies festius l’ocu-
pació arribi al 80% de les pla-
ces. Segons el president, Juan
Antonio Serrano, la resta de
la setmana l’ocupació serà

d’un 30%. En el cas del turis-
me rural, el seu portaveu, Jo-
sep Lluís Farrero, va assenya-
lar que les previsions d’ocu-
pació són del 80% i que espe-
ren arribar al 85%. Per la se-
ua part, els càmpings tenen
bon nivell de reserves, especi-
alment en el cas dels bunga-
lous, que estan al 100%.A les
comarques del pla, l’ocupació

a les cases de pagès serà simi-
liar a les del Pirineu. Els turis-
tes de les comarques de mun-
tanya podran combinar aques-
ta Setmana Santa els esports
d’aventura amb l’esquí, que es
prolonga una setmanamés, ex-
cepte a BoíTaüll. Les previsi-
ons meteorològiques apunten
a la possible arribada de plu-
ges de cara als dies festius.

BonaSetmanaSantaper al Pirineu i l’interior

600.000
SERVEIS PER TEMPORADA

Les 171 empreses lleidatanes de
turisme actiu gestionen uns
600.000 serveis en un any, la ma-
joria, activitats d’aigua.

1.325
LLOCS DE TREBALL DIRECTES

L’activitat genera 2.200 llocs de
treball, entre 700 de directes a
temps complet, 625 a temps par-
cial i 875 autònoms o freelance.

105
EUROS DIARIS

La despesa mitjana dels clients és
de 105 euros al dia: 35 en les acti-
vitats i uns 70 entre allotjament i
menjar.

LESXIFRES

Les empreses de ràfting van obrir la temporada ahir, si bé fa unes setmanes que donen servei.
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