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Visita guiada a un grup de turistes a l’església romànica de Santa Eulàlia d’Erill la Vall.

L’ocupació turística cau un 15%del gener al
juliol a Lleida tot i que a l’agost arriba al 85%
Segons un estudi de la UdL, que constata els mals resultats pel mal temps d’hivern i primavera i les
riuades del juny || Diputació i Federació d’Hostaleria confirmen la pujada d’aquest últimmes

TURISMEBALANÇ

MARÍAMOLINA
❘ LLEIDA ❘ La crisi econòmica i la
seua incidència en el consum de
les famílies, que afecta els dos
principals mercats turístics de
Lleida, el català i l’espanyol; el
mal temps en hivern i primave-
ra rematat amb les inundacions
del 18 de juny, els baixos preus
d’altres destinacions i el fet que
el turisme de negocis, fires i co-
merç no acabi de tirar són les
causes de la caiguda demés d’un
15% en l’ocupació en els 7 pri-
mers mesos de l’any respecte al
mateix període del 2012.Al ju-
liol els viatgers allotjats en ho-
tels, càmpings, cases rurals i apar-
taments van ser de 98.564 per-
sones, gairebé un 20% menys
respecte al mateix mes de l’any
passat.Així ho reflecteix un es-
tudi del departament de Geo-
grafia i Sociologia de la Univer-
sitat de Lleida dirigit per Fran-
cisco Pascual sobre l’evolució tu-
rística entre l’1 de gener i el 31
de juliol del 2013 (vegeu el des-
glossament).

No obstant això, el mateix es-
tudi adverteix del punt d’infle-
xió que pot suposar l’agost en
aquesta evolució negativa i, efec-
tivament, les dades d’ocupació
d’aquest últimmes contraresten
aquesta tònica. Tant el direc-
tor del Patronat deTurisme de la
Diputació, Jordi Blanch, com el
president de la Federació d’Hos-
taleria de Lleida, JuanAntonio
Serrano, van confirmar ahir els
bons resultats amb una ocupa-
ció mitjana d’un 85% a les àre-
es turístiques durant el pont de
la Mare de Déu (15 al 18) i una
mitjana global que arriba al 70%
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durant tot el mes a les comar-
ques de muntanya.AAran, la
conselhèra deTurisme,Anna Dí-
az, va remarcar que l’ocupació
a laVal, la més afectada per les
riuades, ha sigut millor que el
2012 superant en un 15% els re-
sultats de la primera quinzena
gràcies, en part, al turisme so-
lidari (vegeu SEGRE del 28
d’agost). Les esglésies romàni-
ques de la vall de Boí han rebut
38.238 visites. L’afluència de
l’agost, igual que la de l’any pas-
sat, ha suavitzat la davallada del
juliol.

Èxit de la primera jornada de Camins
de la Fruita Dolça a Aitona
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Greu un parapentista al caure al
Segarra-Garrigues, al Talladell
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La plataforma antifracking rebutja la llei
estatal que resta competències al Govern

MEDIAMBIENTPREVENCIÓ

Manifestació contra el ‘fracking’ a Lleida el juny passat.

❘ LLEIDA ❘ La PlataformaAturem el
Fracking (PAF) va rebutjar ahir
el projecte de llei d’Avaluació
Ambiental que el Consell deMi-
nistres ha enviat a les Corts per
a la seua aprovació al conside-
rar que amenaça les competèn-
cies de la Generalitat respecte
al fracking. El projecte de la no-
va normativa simplifica els pro-
cessos necessaris per avaluar
l’impacte ambiental en el des-
envolupament de projectes d’ex-
tracció de gas mitjançant fractu-

ra hidràulica. En concret,
s’abreugen els models d’avalu-
ació per facilitar el tràmit als pro-
motors i es redueix el temps mà-
xim de resolució dels expedients
de dos anys a quatre mesos.

D’altra banda, Jaume Moya,
membre de la Plataforma i del
fòrum l’Espitllera de la Segarra,
va mostrar la seua indignació
per la resposta del Govern, que
defensa que la norma garanteix
la màxima protecció del medi
ambient, i que crearà 80.000

llocs de treball i tindrà un im-
pacte de 1.000 milions d’euros
sobre l’activitat econòmica,“una
resposta totalment demagògi-
ca”, va apuntar. Per la seua part,
el portaveu del grup ecologista
Ipcena, JoanVázquez, va apun-
tar que amb aquesta normati-
va el Govern recolza obertament
els interessos dels promotors i
de la tècnica de fractura hidràu-
lica, “una mesura unilateral al
marge de les directrius europe-
es”, va dir.

LLEONARD DELSHAMS

Mésde300.000
serveis enel
turismeactiu

■Els resultats d’agost tam-
bé han sigut satisfactoris
per als esports d’aventu-
ra. El president del sector
al Sobirà, Flòrido Dolcet,
va indicar que de les
600.000 activitats efectu-
ades a Lleida, el 50% de
serveis s’han fet al Sobirà,
la qual cosa implica un
bon balanç.Va destacar la
importància de poder su-
perar la recessió dels úl-
tims anys i avançar en la
internacionalització dels
clients.

Noushàbits i
creix el turisme
deproximitat

■ Segons l’estudi de la
UdL, les famílies fan va-
cances més curtes i una
despesa menor.Van a se-
gones residències, a cases
d’amics o familiars i no pa-
guen per allotjar-se. En els
últims anys s’està vivint
una ràpida expansió del
turisme de proximitat que
no pernocta però fa visi-
tes, entra a monuments,
menja i compra records.
Quant als càmpings, l’ocu-
pació del mes d’agost tam-
bé va ser millor que l’any
passat.

LESCLAUS

Valoració. Les dades de l’INE constaten que les persones allotjades
al juliol a Lleida van ser 98.564, un 19,9%menys respecte al juliol del
2012. De l’1 de gener al 31 de juliol del 2013 es van allotjar en hotels,
càmpings, cases de pagès i apartaments 499.096 persones, la qual
cosa significa una caiguda del 15,2% respecte al 2012. En els 6 pri-
mers mesos del 2013 les pernoctacions van ser 1.163.944, un 14%
menys que el mateix període de l’any passat.

Destinació. Entre gener i juliol d’aquest any, els viatgers catalans i
espanyols allotjats a Lleida van ser 415.408, un 16% menys que el
2012, mentre que el d’estrangers va ser de 83.688, la qual cosa ha su-
posat una reducció d’un 11% respecte al mateix període.
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