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DESCENS INAUGURAL DE LA NOGUERA PALLARESA

Estrena optimista 
de la temporada de 
ràfting del Pallars

LAURA ALCALDE
LLAVORSÍ

Les reserves 
d’aigua i les empreses 
turístiques superen 
les xifres d’altres anys

T
ret de sortida a la tempora-
da de turisme actiu i esports 
d’aventura al Pallars Sobi-
rà, amb el descens ahir pel 

riu Noguera Pallaresa de 16 embar-
cacions tripulades per valents en-
fundats en neoprè. L’any arrenca 
amb bons auguris per l’augment de 
les reserves d’aigua i del nombre 
d’empreses que ofereixen els seus 
serveis.
 «Feia molt temps que no comen-
çàvem tan bé», va assegurar el pre-
sident de l’Associació d’Empreses 
d’Esports d’Aventura del Pallars So-
birà, Florido Dolcet, que va expli-
car que gràcies a les fortes nevades 
d’aquest hivern les reserves d’aigua 
tripliquen la mitjana dels últims 
tres anys. A més, per primera vega-
da s’ha netejat la llera del riu.
 La preocupació ara és la possibi-
litat que amb la primavera arribin 
pluges abundants. En aquest cas el 
desglaç seria molt ràpid i la gran 
quantitat d’aigua faria que el riu fos 
innavegable.

 El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, va marcar l’objec-
tiu de recuperar els 625.000 serveis 
de ràfting, després de la caiguda de 
més d’un 5% de l’any passat. Reñé va 
esgrimir com a prova de la viabilitat 
del sector l’increment en un 20% del 
nombre d’empreses de cara a aques-
ta temporada. Són 35 les noves em-
preses turístiques que s’incorporen 
a les 171 ja existents. Totes hauran 
de capejar l’augment de l’IVA, que 
passa del 8% al 21%. En total, des 
d’ara fins al mes d’octubre, donaran 
feina a unes 2.200 persones.

A ÚLTIMA HORA / De cara a aquests prò-
xims dies festius, algunes de les em-
preses de ràfting asseguraven que 
pràcticament no tenen reserves. «La 
gent es decideix a última hora i al-
guns s’ho pensen perquè encara fa 
fred per ficar-se al riu», explicava 
Krishna, de l’empresa YETI. L’esquí 
també pot restar públic, perquè la 
neu encara abunda.
 Entre les novetats presentades 
ahir destaca que el 6 de juny la Seu 
d’Urgell acollirà el Buy Catalunya, 
una jornada comercial a la qual assis-
tiran 70 operadors turístics d’Amèri-
ca, Europa i Israel. A més, el Ral·li Pa-
llaresa commemorarà mig segle de 

competicions en aigües braves. 
 El descens inaugural va començar 
al càmping municipal de Llavorsí i 
va finalitzar en tres punts diferents: 
el Pont de Gulleri, Rialp i Sort. Na- 
cho Cebrián, alumne dels Escolapis 
d’Albacete de viatge escolar amb els 
seus companys, explicava gairebé 
sense veu que havia estat «una expe-
riència increïble». H 33 Un dels bots participants en el descens inaugural del riu Noguera Pallaresa, ahir.
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Els esports d’aventura 
donen feina a  2.200 
persones fins a l’octubre


