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Reñé i Mena (centre), amb altres representants territorials, en la inauguració del Saló.

D.LL.

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ El president de la Di-
putació, Joan Reñé, va aprofitar
ahir l’acte d’inauguració del Sa-
ló Internacional deTurisme de
Catalunya, a Barcelona, per re-
unir-se amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Francesc Xa-
vier Mena, i reclamar ajuda a la
Generalitat perquè asseguri el
futur de l’estació d’esquí de Boí
Taüll, sotmesa a un expedient
de regulació d’ocupació tempo-
ral i a un concurs de creditors de
la seua propietària, Iniciatives
Turístiques de laVall.

Reñé va traslladar al conse-
ller Mena la preocupació del ter-
ritori pel futur de l’estació, que
representa el 60% del PIB de
l’Alta Ribagorça. Reñé també va

expressar la necessitat de treba-
llar conjuntament amb la resta
d’administracions per evitar el
tancament de l’acadèmia de su-
boficials deTalarn.Va assenya-
lar que “és imprescindible per
al Pallars Jussà, comarca on ha
generat riquesa al llarg de cin-
quanta anys” (vegeu la pàgina
14).

Saló de Turisme

Reñé va assistir a la inaugu-
ració de la 21a edició del Saló
deTurisme a Barcelona (SITC),
on la marca turística de la Dipu-
tació,Ara Lleida, participa du-
rant el cap de setmana en repre-
sentació o juntament amb la res-
ta de marques de la província i
oficines de turisme dins de l’es-

Reñé reclamaal Govern implicació
per assegurar el futur deBoí Taüll
Trasllada al conseller d’Empresa l’alarma per la situació de l’estació || Les
institucions lleidatanes participen al SITC a través de l’Agència de Turisme
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tand de l’Agència deTurisme de
Catalunya. L’any passat, tant la
Diputació com l’ajuntament de
Lleida van participar al saló amb
un estand propi.Aquest any, la
informació sobre la capital es
gestiona a través del mateix es-
tand de la Diputació, englobat
al deTurisme, amb la finalitat de
reduir despeses.

Per la seua part, el conseller
Mena va avançar que la Gene-
ralitat preveu que els ingressos
derivats del turisme a Catalunya
creixeran aquest any al voltant
d’un 7%, xifra similar a l’incre-
ment del 2011, de manera que
se superarà el rècord històric que
es va registrar l’any passat
d’11.300 milions d’euros, fins a
arribar a uns 12.000 milions.

RÈCORDDE TURISTES

Mena preveu que els

ingressos turístics

augmentin aquest any

un 7% a Catalunya

PROMOCIÓDELLEIDAALSITC

Novetats. L’estand que el turisme de Lleida té al SITC, a través del
de l’Agència de Turisme, promocionarà especialment la celebració
dels Sky Games Ribagorça Romànica, així com la trobada internacio-
nal de raiers de la Pobla de Segur, el renovat museu de les papallo-
nes de Pujalt (Sort) i la tercera Fira de Ferro del Pirineu.

Esdeveniments.Amés, es publicita el Festival de Música dels Piri-
neus, la ruta del camí de Sant Jaume i els itineraris ornitològics per la
comarca de l’Alt Urgell. També s’inclou la nova temporada del Centre
d’Observació de l’Univers del Montsec i el consorci Segre Rialb. Tam-
bé destaquen altres ofertes turístiques a Guissona o a les Borges Blan-
ques i al Solsonès, entre d’altres.

Reconeixements. En el marc del Saló, el consorci Segre Rialb va
rebre el premi Alimara en la categoria d’institucions públiques d’àm-
bit comarcal i local, per la campanya de Promoció Turística 2011 8 ra-
ons per gaudir de Rialb.

El Baix Cinca reclama
mesures per la sequera
❘ FRAGA ❘ Els alcaldes del Baix
Cinca van firmar dijous un
manifest en què reclamenme-
sures per pal·liar els efectes
de la sequera. Entre d’altres,
demanen que el Govern apro-
vi un decret de sequera.

La UNEDde Cervera
celebra 40 anys
❘ CERVERA ❘ La delegació de Cer-
vera de la Universitat Nacio-
nal d’Educació a Distància
(UNED) celebra avui el qua-
rantè aniversari amb diversos
actes a partir de les 18.30.

La Granadella inaugura
avui l’agrobotiga
❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí, in-
augura avui la botiga de la co-
operativa de la Granadella i
assisteix a la XIV Festa del
Client.

Balaguer tramita
les factures de
150 proveïdors
davant d’Hisenda

ECONOMIA

❘BALAGUER ❘ L’ajuntament de Ba-
laguer ha tramitat les factu-
res que deu a uns 150 prove-
ïdors davant del ministeri
d’Hisenda, com a pas previ
per acollir-se al pla de paga-
ment als empresaris dissenyat
pel Govern central. El con-
sistori va justificar arran de
la posada en marxa d’aquest
pla un deute d’uns 8 milions
a 396 empresaris.

D’altra banda, l’ajunta-
ment va anunciar ahir que les
factures inferiors a 1.000 eu-
ros es pagaran directament
als proveïdors, sigui quina si-
gui la seua data, cosa que per-
metrà que els empresaris co-
brin de forma gairebé imme-
diata.
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