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Lleida tanca el pont de Tots 
Sants amb una ocupació del 
7 5% a les zones turístiques 
Es confirmen les previsions del Patronat de Turisme, 
que es mostra satisfet amb les xifres aconseguides 
Lleida 
REDACCIÓ 

les comarques de lleida han tan
cat el pont de Tots Sants amb 
uns resultats d'ocupació turística 
molt satisfactoris, d'acord amb 
les previsions fetes pel Patronat 
de Turisme. les comarques pi
rinenques són les que han regis
t rat els millors resultats. 

la mitjana d'ocupació a les zo
nes turístiques de les comarques 
de lleida s'ha situat al voltant del 
75 % i confirma · les previsions 
fetes pel Patronat de Turisme. 
Aquest bon nivell d'ocupació ha 
generat al voltant d'unes 90.000 
pernoctacions en el conjunt de la 
demarcació lleidatana en els es
tabliments d'hoteleria, càmpings 
i turisme rural, al marge de d'al
tres tipologies d'allotjament tu
rístic, com també a les segones 
residències. la vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, Rosa Pujol, 
va mostrar la satisfacció tant del 
Patronat de Turisme com dels di
ferents subsectors d'allotjament 
turístic de la demarcació de llei-
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Vilaller celebra una jornada 
tècnica sobre la ramaderia 
la sala de plens de l'Ajuntament 
de Vilaller va acollir dilluns una 
jornada tècnica sobre el passat, 
present i futur de la ramaderia 
extensiva, organitzada per l'Es-

cola Agrària del Pallars i com a 
preàmbul a la Fira Ramadera 
que Vilaller celebra avui. Es van 
abordar les adaptacions de la ra
maderia als canvis. 

------··-- ···---······ 

L'Ajuntament de la Vall de 
Boí demana un ajut per fer 
front al repte demogràfic 
Lleida 
REDACCIÓ 

l'Ajuntament de la VaH de Boí i 
I'EMD de Durro-Saraís han sol·li
citat un ajut en la convocatòria 
i de subvencions de la Diputa-
ció de lleida per tal de poder 

El consistori 
ha presentat 

fins a tres 
propostes fer front al repte demogràfic. En 

aquest sentit, s'han presentat • 
tres propostes en base a la con
vocatòria. la primera d'elles fa 
referència a la subvenció per a 

de noves opcions d'ocupació. 
l'Ajuntament també vol mi

llorar de la zona destinada a la rehabilitació d'un pis a l'antiga 
escola de Durro per destinar-lo 
a habitatge de primera residèn
cia en lloguer social. Així mateix, 
també es demana per la con
tractació d'un tècnic a jornada 
complerta per a realitzar estudis 
i implementacions de nous pro
jectes encaminats a l'obertura 

aparcament d'autocaravanes 
a El Pla de l'Ermita. Es pretén 
dotar de serveis aquesta àrea 
d'autocaravanes per així poder 
donar feina estable a com a mí-
nim un treballador que portarà 
la gestió i el manteniment de les 
instal·lacions. 

da per aquest bon comportament 
turístic durant el pont de Tots 
Sants que "ha tancat amb uns 
bons nivell d'ocupació i ha man
tingut la mateixa tendència que 
el sector turístic de la demarca
ció ha tingut durant aquest estiu 
de 2022 amb uns resultats que li 
han permès tancar per segon any 
consecutiu amb xifres rècord en 
quan al nombre de viatgers com 
també de pernoctacions i amb 
una recuperació dél turisme es
tranger, amb xifres d'abans de la 
pandèmia. Un bons resultats que 
es mantenen amb les dades que 
tenim des de primers d'any i fins 
el mes de setembre", segons Pu
jol. 

La bona climatologia i la gran 
varietat d'activitats de què els vi
sitants han pogut gaudir durant 
aquests quatre dies de pont han 
contribuït a aquests resultats po
sitius. la bona ocupació turística 
també ha repercutit de forma 
favorable en la contractació de 
serveis turístics, visites guiades, 
activitats relacionades amb el tu
risme actiu, de restauració i del 
comerç en general. 

Per la seva banda, les segones 
residències també han tingut for
ça activitat en el decurs d'aquests 
dies de pont. les zones turísti
ques de les comarques de lleida 
s'han vist força concorregudes 
de públic durant tots aquests di
es de pont. Per sectors, els esta
bliments d'hoteleria de les co
marques del Pirineu que resten 
oberts per aquestes dates la mit
jana s'ha situat entre els 65 i el 70 
%de diumenge fins a dimarts, tal 
com s'havia previst inicialment. El 
cap de setmana l'ocupació ha es
tat més alta, amb una mitjana d' 
entre el 80 i el 85%. 

Lluís Caelles 
rebrà aqúest 
divendres el 

... 
premi Anima 
de Mollerussa 
Els Reconeixements Ànima Ciu
tat de Mollerussa, impulsats per 
!~juntament de Mollerussa i el 
Centre d'Iniciatives Solidàries An
gel Oiaran, distingiran en la seva 
setena edició el periodista, re
porter i actual sotscap de la sec
ció d' Internacional de TV3, lluís 
Caelles {Isona, 1966), per la seva 
labor periodística i educativa ex
plicant sobre el terreny i amb la 
mirada social posada en els pro
tagonistes conflictes internacio
nals com l'actual guerra a Ucra
ïna, sempre des del rigor i amb 
coratge. l'acte de divendres el 
presidirà Meritxell Serret. 
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