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El congost deMont-rebei, que també serà visitable de nit.

SEGRE

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Excursions nocturnes en
caiac al congost de Mont-rebei;
rutes amb barca de motor al pan-
tà de Canelles; visites guiades
interpretades amb el llenguatge
de signes aAigüestortes o acti-
vitats per a invidents com excur-
sions i ascensos a cims a l’Alt Ur-
gell són algunes de les noves pro-
postes que ofereixen aquest any
les velles i les recentment crea-
des empreses de turisme actiu
i esports d’aventura a Lleida.

Josep Maria Mercadé, de
MontsecActiva, va explicar que
els turistes havien demanat an-
teriorment remar per la Nogue-
ra Ribagorçana sota la llum de
la lluna, de manera que han de-
cidit incorporar aquestes sorti-
des en resposta a una deman-
da creixent. Oriol Faidella, de
l’empresa RibaNatura del Pont
de Suert, organitza activitats a
la zona des de la passada tardor
i ara incorpora les rutes adapta-

Caiac de nit al congost deMont-rebei
imés turismeper a discapacitats
Les empreses incorporen noves propostes atenent una demanda creixent || La Fundació
Isidre Esteve organitza a Oliana el primer NaturSports Festival

des a persones sordes. D’altra
banda, Pirineus Outdoor ha
substituït l’antic projecte deTò-
tem Parc a Arfa per un de més
modest també adaptat per a dis-
capacitats.

A més, la Fundació Isidre
Esteve celebrarà a Oliana el
NaturSports Festival, una fira
de natura i activitats, que se ce-
lebrarà els pròxims 13 i 14
d’abril.

TURISME OFERTA EN ALÇA ■

AGENDAACTIVA

Trobades comercials
❚ La jornada comercial Buy Cata-
lunya se celebrarà el 6 de juny a
la Seu d’Urgell.

Ral·lis
❚ Sort acollirà al juny el 50è ani-
versari del Ral·li Internacional No-
guera Pallaresa.

NaturSport Festival
❚ Entre el 13 i el 14 d’abril se ce-
lebrarà a Oliana una fira que pre-
tén donar a conèixer l’oferta en
turisme adaptat.

Andorra
❚ Grandvalira i la família Fernán-
dez-Ochoa organitzen avui un
descens solidari a les pistes d’es-
quí del sector de Grau Roig amb
deu famílies amb nens amb al-
gun tipus de discapacitat.

Noupobles, sense aigua
potable per purins
❘ LLEIDA ❘ Nou municipis de Llei-
da continuen sense tindre ga-
rantida l’aigua potable tot
l’any. Són nuclis de la Segar-
ra, l’Urgell, el Pla i el Pallars
Jussà amb captacions d’aigua,
sobretot de pous, afectada per
excés de nitrats. L’Agència de
Protecció de la Salut conside-
ra que són afectacions petites
i que el problema s’ha redu-
ït, segons va informar Ràdio
Lleida.

El PP elegeix un nou
president a Ponts
❘ PONTS ❘ La junta local del PP
a Ponts ha escollit Josep Ma-
ria Boncompte com a nou
president, que tindrà Emilio
Macías com a secretari gene-
ral local. Un dels objectius de
la nova junta serà aconseguir
representació a l’ajuntament
de cara a les municipals del
2015.

El desaparegut Tragó
celebra la festamajor
❘ OS DE BALAGUER ❘ L’associació
d’amics de Tragó de Nogue-
ra, un poble que va desapa-
rèixer el 1962 sota les aigües
del pantà de SantaAnna, or-
ganitza una vegada més la fes-
ta major de l’antic nucli. Els
actes tindran lloc el 28 d’abril
entre el cementiri de Tragó i
Vallverd.

Ferida greu una
nena al quedar
atrapada en una
allau a Formigal
La menor, de Madrid,
esquiava amb la família

ACCIDENTS

❘ OSCA ❘ Una nena va ser tras-
lladada ahir a l’Hospital In-
fantil del Miguel Servet de
Saragossa, on ahir a la nit es-
tava ingressada a l’UCI pe-
diàtrica en estat “extrema-
ment greu” després de que-
dar atrapada per una allau
juntament amb dos menors
més a l’estació d’esquí de For-
migal.

El despreniment de neu
(d’uns tres metres per 1,5) va
sorprendre cap a les 13.40
hores els tres nens a la pista
Pico Royo de l’estació del
grupAramon. El personal del
complex va atendre els me-
nors al moment. La nena va
necessitar maniobres de rea-
nimació per part dels serveis
sanitaris i va ser evacuada en
helicòpter a l’hospital. Els al-
tres dos nens van ser recone-
guts al centre sanitari de l’es-
tació i evacuats fins a un cen-
tre hospitalari d’Osca.

Els tres menors procedi-
en de Madrid i esquiaven
amb les seues famílies.
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