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Pont amig gas a causa del temps
i la proximitat de la Setmana Santa
❘ LLEIDA ❘ El sector turístic ha tre-
ballat a mig gas durant el pont
de l’1 de maig, que s’acaba avui,
i els nivells d’ocupació s’han si-
tuat, de mitjana, entre el 40 i el
45%, segons el director del Pa-
tronat deTurisme de la Diputa-
ció, Jordi Blanch. El temps, ai-
xí com la proximitat de la festi-
vitat de Setmana Santa (que va
finalitzar el 9 d’abril) i la crisi
expliquen aquesta baixa ocupa-
ció, va assenyalar ahir el direc-
tor.

Blanch va afegir que els ponts
de tres dies acostumen a ser més
beneficiosos que els de quatre,
com l’actual. Per la seua part, el
president de la Federació d’Hos-
taleria, JuanAntonio Serrano,
va afirmar que els hotels han tre-
ballat més que en un cap de set-
mana normal, si bé les reserves
no han sigut nombroses.

Anul·lacions

D’altra banda, l’anul·lació
d’activitats organitzades per em-

preses d’aventura de la Nogue-
ra Pallaresa diumenge passat
(més informació, a la pàgina 3)
va obligar a traslladar les reser-
ves d’aquell dia a ahir, quan l’ac-
tivitat es va recuperar per trams,
i a ajornar-ne d’altres per a prò-
ximes setmanes. El president del
sector, Florido Dolcet, va afir-
mar que preveuen recuperar la
normalitat avui.Va afegir que la
pluja ha contribuït a garantir les
reserves d’aigua per als pròxims
mesos de la temporada.

La Noguera Pallaresa a l’altura de Llavorsí, on ahir passaven entre 60 i 65metres cúbics d’aigua per segon, el triple del que és habitual.
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Unamàquina retira neu de la calçada en un carrer de València d’Àneu.
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Durant el matí van ser obligatòries cadenes a la Bonaigua.

L’estació de Sant Joan de l’Erm, ahir, després de la nevada.

Imatge captada ahir a la Val d’Aran, on va nevar intensament.
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