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La calor anima les reserves
en el turisme rural i el ràfting
Hotels del Sobirà pengen el cartell de complet fins al dia 20 ||
Aventura i hotels mantenen la previsió de baixar un 10%

TURISMEPREVISIONS

Descens de turistes per les aigües de la Noguera Pallaresa, al Sobirà, divendres.
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❘LLEIDA ❘ L’onada de calor de l’úl-
tima setmana ha animat les re-
serves a les cases de turisme ru-
ral del Pirineu per als pròxims
quinze dies i ha alegrat la pràc-
tica d’activitats aquàtiques com
el ràfting. El president de l’As-
sociació deTurisme Rural del
Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet,
va avançar ahir que alguns ho-
tels de la comarca estan al
100% de reserves per a la set-
mana que ve i que els esports
aquàtics registraran “gairebé
un ple”, amb xifres compara-
bles a les de la mateixa setma-
na de l’any passat. S’ha d’asse-
nyalar que les previsions del
gremi apunten a un descens de
les activitats d’entre un 10 i un
15% per al conjunt de la tem-
porada.“Si el temps no s’espat-
lla”, el volum d’usuaris podria

mantindre’s elevat la resta de
l’agost. El portaveu de les ca-
ses de turisme rural de Lleida,
Josep Lluís Farrero, va dir que
“l’última setmana s’han incre-
mentat les reserves per a la set-
mana que ve i la següent”, de
manera que es preveu una ocu-
pació elevada fins al 26 d’agost.
Va vincular aquesta tendència
a la calor, que estaria afavorint
el turisme d’interior i de mun-
tanya, i va assenyalar que pre-
veuen consolidar la previsió
d’ocupació situada en un 80%,

o fins i tot superar-la en un 5
per cent.

Per la seua part, el president
de la Federació d’Hostaleria de
Lleida, JuanAntonio Serrano,
va dir que el fet que la festivi-
tat del 15 d’agost caigui en di-
mecres motivarà que tota la set-
mana que ve, una de les de més
afluència de l’estiu, tingui una
ocupació lineal i “sense pun-
tes”. La federació va xifrar en
un 60 per cent l’ocupació mit-
jana prevista per a aquest mes
a les comarques de Lleida, re-
gistre que implica un descens
d’un 10 per cent en relació amb
l’any passat. Serrano va confir-
mar ahir aquesta tendència, que
ja es va detectar al juliol, però
va considerar que la calor, en
cas que es mantingui, podria
afavorir-los durant les pròxi-
mes setmanes.
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Preveuen consolidar un

80% d’ocupació aquest

mes i fins i tot superar-lo

fins a arribar al 85%

El Segrià ampliarà la jornada laboral el pròximdia 1

❘ LLEIDA ❘ El consell comarcal del Segrià ampliarà la jornada la-
boral dels empleats a partir de l’1 de setembre en aplicació
de la llei de pressupostos de l’Estat, que fixa que els emple-
ats del sector públic hauran de treballar no menys de 37,5
hores a la setmana en còmput anual. El consell del Segrià ha
fixat les hores d’entrada i sortida a les 07.30 i les 15.30, amb
una flexibilitat de mitja hora.

Montgai licita de nou el consultori

❘ MONTGAI ❘ L’ajuntament de Montgai ha tret de nou a concurs
el projecte per a la construcció del nou consultori local tres
setmanes després d’haver anunciat un primer concurs. L’anun-
ci publicat aquesta setmana estableix que el projecte comp-
ta amb un pressupost de 263.703 euros. La previsió del con-
sistori és que les obres s’iniciïn en les pròximes setmanes. El
consultori s’ubicarà en una zona d’equipaments on ara hi ha
un magatzem.

El casal d’Artesa acollirà la nova escola demúsica.
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❘ ARTESA DE SEGRE ❘ El consistori
d’Artesa de Segre ha adjudi-
cat el servei de l’escola demú-
sica, que fins al curs passat va
ser municipal, a l’empresa
Eternal Music, SLU. L’ajun-
tament ha optat per aquesta
mesura per fer front a l’ele-
vat dèficit que suposava l’an-
terior sistema de funciona-
ment.A partir del curs que
ve, el cost del servei de l’es-
cola de música per a les ar-

ques municipals serà d’uns
120.000 euros, quan aquest
últim curs ha sigut de 220.000
euros.

La privatització del servei
culmina una reforma que es
va iniciar a principis d’any
amb l’acomiadament de qua-
tre professors del centre per
pal·liar la retallada de les sub-
vencions de la Generalitat i
pel retard en el pagament
d’aquestes ajudes, que ascen-
dien a 51.980 euros.

Artesa de Segre adjudica
l’escola demúsica
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