
14

www.segre.com/comarques

COMARQUES

SEGRE
Diumenge, 3 de novembre del 2013

Visita guiada a l’exterior de l’església romànica de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí, i la Fira de Vilaller, a la dreta.

L’ocupació hotelera voreja el ple al Pirineu
de Lleida durant aquest pont de Tots Sants
Lamitjana arriba al 90%encara que en alguns establiments de les comarques demuntanya es va penjar
el cartell de complet || Més de 1.500 visites a les esglésies del romànic de la Vall de Boí, per ara

TURISMEJORNADAFESTIVA

MARÍAMOLINA
❘ LLEIDA ❘ L’ocupació durant aquest
pont deTots Sants està sent ex-
cel·lent ja que la mitjana ronda
el 90% a les comarques demun-
tanya i voreja el 100% en alguns
punts del Pirineu, segons les da-
des de la Federació d’Hostale-
ria de Lleida i el Patronat deTu-
risme de la Diputació. No obs-
tant, tant el president de la fe-
deració, JuanAntonio Serrano,
com del director del Patronat,
Jordi Blanc, van recordar que
només està obert al públic el
50% del total de les places de
les quals disposa la província
(vegeu el desglossament).

El fet que el pont sigui curt i
coincideixi amb el cap de setma-
na, que no n’hi hagi hagut cap
altre des de l’agost i, especial-
ment, el bon temps (ahir les mà-
ximes van arribar als 20 graus),
han mobilitzat els visitants cap
al Pirineu, va assenyalar Serra-
no.

En alguns punts d’Aran s’ha
assolit el 100% d’ocupació, en-
cara que laVal té només un 45%
de les seues places hoteleres
obertes (el Parador i molts ho-
tels de NautAran estan tancats)
abans de la temporada d’esquí.
En total, hi ha unes 5.000 pla-
ces ocupades, segons la con-
selhèra deTurisme,Anna Díaz.

També alguns establiments de
laVall de Boí van penjar el car-
tell de complet. Segons l’alcal-
de, Joan Perelada, entre diven-
dres i ahir dissabte es van regis-
trar 1.500 visites a les esglési-
es romàniques obertes (Sant Cli-
ment i SantaMaria deTaüll, San-
ta Eulàlia d’Erill, Sant Joan de

Boí, Sant Feliu de Barruera, que
va obrir al matí, i la Nativitat de
Durro, que va obrir a la tarda).
En els dos primers dies del pont
han passat per l’oficina de turis-
me més de 600 persones, va re-
marcar.

Segons el Patronat deTurisme
de la Diputació, l’ocupació als
càmpings que continuen oberts
(un 50%) gràcies a la prolonga-
ció de l’estiu a l’octubre, ha si-
gut la mateixa que als hotels, en-
tre un 90 i 95%, i el 100% als
bungalous, i les mateixes xifres
són extrapolables al turisme ru-
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ral. Blanc va indicar que la ma-
joria de les cases de pagès de
Lleida estan obertes i va mati-
sar que el fet que sigui un cap de
setmana amb moltes fires i fes-
tes gastronòmiques contribueix
a aquests bons resultats.

L’afluència de turistes va mo-
tivar durant la jornada d’ahir cu-
es de fins a 9 quilòmetres a la
Seu d’Urgell en direcció aAn-
dorra. Les retencions i el trànsit
dens es van registrar a la N-145
cap a les 12.15 hores i es va agi-
litzar passades les 14.00 de la
tarda.

BON TEMPS

El fet que no hi hagi

hagut cap altre pont

des de l’agost i el bon

temps han atret els turistes
Turistes passejant pel centre de la capital d’Aran.

MANUMOGA

Una concorreguda terrassa del centre de Sort ahir al matí.
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Un ferit i set desallotjats en un
incendi a Coll de Nargó
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Erill la Vall crea la seua comunitat de
regants amb quaranta socis
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■ El director del Patronat de
Turisme de la Diputació, Jor-
di Blanc, va fer una valoració
més que positiva dels resul-
tats d’aquest pont, ja que sig-
nifiquen “un al·licient per al
sector setmanes abans que
comenci la temporada hiver-
nal d’esquí”, va assenyalar.
Blanc va incidir que hauria
sigut beneficiós que la majo-

ria dels hotels haguessin obert
durant aquests dies d’impàs
a l’espera de les primeres
neus i el pont de la Puríssi-
ma, data tradicional d’ober-
tura de les pistes. La bona
ocupació també ha repercu-
tit en el sector de la restaura-
ció, que també està obtenint
bona afluència als seus esta-
bliments.

Unbonal·licientabansd’obrir la
temporadad’esquí d’aquest any

LESCLAUS

Distribucióhotelera
❚ Lleida té més de 22.000 places
hoteleres, de les quals més de la
meitat es reparteixen entre Naut
Aran, Vielha, la Vall de Boí, la Seu,
Espot, Rialp i Sort.

Restad’establiments
❚ Segons la Diputació, hi ha unes
20.000 places de càmping i bun-
galous i unes 4.500 de turisme ru-
ral en cases de pagès.
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