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Unmonitor mostra les indicacions per a la pràctica de ràfting el passat dia 10 al Sobirà.

El ràfting encara la temporada ambel triple
d’aigua i l’esquí s’animaenplena primavera
L’inici del desglaç assegura l’oferta d’activitats aquàtiques, especialment a la Noguera Pallaresa ||
Les estacions acullen prop de 27.000 esquiadors i n’esperenmés per al proper cap de setmana
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❘ LLEIDA ❘ La temporada de ràfting
va començar oficialment el pas-
sat dia 15, però es presentarà
avui a Llavorsí i tindrà el primer
moment àlgid de la campanya
el pròxim pont festiu, a partir
del Divendres Sant.

Els més fidels als esports
d’aventura ja han iniciat els des-
censos i compten, des que va co-
mençar el desglaç, amb el triple
d’aigua del que és habitual per
aquestes dates.

El portaveu del sector, Flòri-
do Dolcet, va explicar ahir que
l’aportació d’aigua dels barrancs
eleva el cabal de la Noguera Pa-
llaresa a més de 35 metres cú-
bics per segon. Les reserves de
neu al Pirineu, on aquest any
s’han acumulat fins 13 metres
de gruix, garanteixen també la
temporada d’esports d’aigua.

Quan finalitzi el desglaç, va
afegir Dolcet, el riu comptarà
amb l’aportació acordada amb
Endesa (que regula el cabal a tra-
vés de les preses que té aigües
amunt del tram esportiu), d’en-
tre 22 i 25 metres cúbics per se-
gon.

La situació actual els “assegu-
ra poder oferir activitats amb
molta espectacularitat”, va as-
senyalar Dolcet, que va afegir
que ja tenen“reserves per als di-
es festius, encara que la clima-
tologia serà fonamental per a les
d’última hora”.

En paral·lel als esports d’aven-
tura, les pistes d’esquí es man-
tenen en condicions més que òp-
times, també gràcies a les inten-
ses nevades del passat hivern. El
primer cap de setmana de la pri-
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mavera es va tancar ahir amb
prop de 27.000 esquiadors en
els sis complexos d’esquí alpí
(14.000 a Baqueira Beret), xifra
que suposa un 20% més, per
exemple, que fa dos setmanes.

La majoria d’estacions espe-
ren, a més, que l’afluència s’in-
crementi en els pròxims dies i
en els festius del cap de setma-
na pròxim. El temps també con-
dicionarà la preferència dels tu-
ristes. Les estacions preveuen
tancar la temporada ordinària a
Lleida entre l’1 i el 7 d’abril, en-
cara que algunes continuaran
obrint alguns caps de setmana
del mes vinent.

Pel que fa al ràfting, el porta-
veu de les empreses d’aventu-
ra es va mostrar convençut que
els assidus repetiran aquesta
temporada, mentre que veuran
“com es comporta” el turisme
nacional, que copa un 80 per
cent de la demanda per a les ai-
gües del Pirineu.

Enxampats robant 16 tapes de
claveguera a Pardinyes
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Turisme actiu i esportiu. Si les condicions meteorològiques ho
permeten, l’inici de la primavera marca el començament de la tem-
porada de ràfting i els últims dies de la temporada d’esquí. Les inten-
ses nevades del passat hivern han permès no només assegurar una
llarga campanya de neu, sinó garantir un excel·lent cabal per a la pràc-
tica dels esports d’aigua, sobretot a la Pallaresa.

Esquí. Les sis estacions d’alpí mantenen un alt nivell d’activitat a les
comarques demuntanya, si no són el primer motor de l’economia lo-
cal en els mesos de temporada alta.

Aventura. L’any passat, els esports d’aventura van comptar amb 171
empreses, que van generar 2.200 llocs de treball. El sector té un im-
pacte anual d’uns 62 milions d’euros.

■El turisme actiu i els esports
d’aventura s’han convertit en
un element clau de les eco-
nomies de muntanya, on el
turisme s’aixeca com el prin-
cipal motor d’activitat.

Aquest sector té un impac-
te econòmic de 62 milions
d’euros a l’any a les comar-
ques de Lleida. Les empreses
de turisme actiu i la Diputa-
ció, encapçalada pel presi-
dent, Joan Reñé, i el director

del patronat deTurisme, Jor-
di Blanch, presentaran avui a
Llavorsí les novetats de la
temporada amb una demos-
tració de diferents activitats
d’aigua.

Lamajor part dels visitants
que practiquen aquest esport
procedeixen de territoris pro-
pers, sobretot de l’àrea me-
tropolitana, però també de
Madrid, València i el País
Basc.

El turismeactiu téun impacte
de62milionsa l’anyaLleida

Instal·len a Agramunt un
reg pioner subterrani que
estalvia el 30%d’aigua
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Instal·lació de reg soterrat a la finca d’Agramunt.

X. SANTESMASSES
❘ AGRAMUNT ❘ Un agricultor propi-
etari de finques a l’àrea rega-
ble del Segarra-Garrigues aAgra-
munt,DamiàVicens, ha instal·lat
en una finca de 5 hectàrees un
sistema de reg soterrani pioner
en els cultius extensius que per-
met, d’una banda, un 30% d’es-
talvi d’aigua respecte al sistema
per aspersió i, d’una altra, un

menor impacte paisatgístic, ja
que la instal·lació està comple-
tament soterrada a 30 centíme-
tres.

Segons el responsable de l’em-
presa Ongrub Mediambient, Jo-
an Pallé, que s’ha ocupat de la
instal·lació, es tracta d’un siste-
ma habitual en països com els
Estats Units o Israel, i és la pri-
mera vegada que s’introdueix a
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Lleida per als cultius extensius.
Segons Pallé, l’estalvi econòmic
davant dels sistemes tradicionals
és d’uns 240 euros per hectàrea
si només es fa un cultiu a l’any i
de més 300 si se’n porten a ter-
me dos,“ja que s’amplia l’efici-
ència a l’arribar l’aigua de for-
ma directa a l’arrel”.

El sistema, a més, dóna solu-
ció als problemes que generen
els rosegadors en el reg tradici-
onal per degoteig a l’espatllar
les conduccions, cosa que obli-
ga a canviar-les cada any.

El cost de la instal·lació és de
4.000 euros per hectàrea, simi-
lar al del sistema per aspersió,
i 1.000 euros més car que el sis-
tema per degoteig per la super-
fície.
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