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El Consell de 
la Noguera 
millora més 
d'li kmde 
vials forestals 
El Consell Comarcal de la No
guera ha realitzat la millora 
d'll,S quilòmetres de vials 
forestals aptes per a vehicles 
d'extinció d'incendis, als muni
cipis d'Artesa de Segre i Vilano
va de Meià. Han estat arranjats 
un total de 6 camins, 4 al mu
nicipi de Vilanova de Meià (el 
camí de Baldomar, el camí de la 
Garriga pel Serrat de la Creu, el 
camí de la Garnga i el camí de 
Serrat Llarg a les Torres), i 2 al 
municipi d'Artesa de Segre (el 
camí de la Masia de les Pletes 
i el camí de la Serra del Puitar
ró). 

Les Borges 
renova dos 
parcs infantils. 
per fer-los més 
accessibles 
L'Ajuntament de les Borges 
Blanques ha finalitzat les obres 
de renovació del parc infantil 
de la plaça Europa i del parc del 
Patufet, situat al Terrall. Entre 
les millores, s'ha dut a terme la 
renovació del mobiliari, de les 
àrees de joc i dels gronxadors, 
així com el paviment, que s'ha 
substituït per un de cautxú. Es 
tracta d'un seguit de millores 
que, segons l'alcaldessa Núria 
Palau "permeten que els dos 
parcs siguin accessibles, sen
se barreres arquitectòniques, i 
tinguin zones d'oci infantil amb 
elements totalment nous". 

Les pernoctacions a Ponent 
i l'Alt Pirineu creixen més 
d'un 8,5% respecte al 2019 
El Patronat de Turisme, satisfet malgrat la previsible 
caiguda del setembre per l'avançament del curs 
Lleida 
ACN 

Les pernoctac1ons als destins tu
rístics de Ponent i l'Alt Pirineu 
i Aran durant els mesos d'estiu 
han estat un 8,57% superiors les 
de 2019, abans de la pandèmia, i 
un 6,37% més que l'any passat en 
el mateix període de juny, juliol i 
agost. També ha augmentat la xi
fra de viatgers que ha crescut un 
0,37% respecte al 2019 i un 9,3% 
en relació al 2021. La suma total 
arriba als 390.887 viatgers, que 
han fet 982.598 pernoctacions, 
segons les dades publicades per 
l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). La vicepresidenta del Pa
tronat de Turisme de la Diputació 
de lleida, Rosa Pujol, va valorar 
satisfactòriament aquestes dades 
malgrat la previsió que al setem
bre es registri una caiguda de les 
estades a causa de l'avançament 
del curs escolar. 

Els resultats no han estat 
iguals per a tots els sectors tu
rístics de la demarcació. Prenent 
com a referència al 2019, abans 
de la pandèmia i un any rècord 
a l'estiu a la demarcació, i l'any 
2021, amb les dades de què es 
disposen actualment, el turisme 
rural ha registrat en els mesos 
de juny i juliol un increment del 
30% en pernocta cio ns respecte al 
2019 però ha baixat un 4,67% en 
comparació amb l'any passat. En 

canvi, el nivell de viatgers és su
perior en un 14% respecte fa tres 
anys i un 3,3% més que al 2021. 

El sector del càmping, amb 
un comportament extraordinari 
l'any passat i durant tot el primer 
semestre d'enguany, ha experi
mentat durant els mesos de juny 
i juliol un creixement d'un 41% 
en relació amb el 2019 i un 3,8% 
sobre· les dades del 2021. També 
els visitants han pujat al voltant 
d'un 46% en relació amb el 2019 
i del 3,3% respecte el 2021 en 
aquest sector. Per la sèva banda, 
els apartaments turístics han tin
gut un 25% més de pernoctacions 
que el 2019 i un 17% més que el 
2021. El nombre de viatgers tam
bé ha comportat un increment 
d'un 24% respecte del 2019 i un 
34% sobre el 2021. 

Finalment, el sector de l'ho
teleria, més diversificat tant a les 
comarques de Ponent i a la ma
teixa ciutat de lleida com també 
al Pirineu, ha retrocedir en els 
mesos de juny a agost en el nom
bre de pernoctacions un 1,6% en 
relació al 2019, però ha augmen
tat la xifra de pernoctacions en 
un 7,8% respecte all 2021. En els 
dos primers mesos d'estiu, juny i 
juliol, el sector ha tingut un millor 
comportament que l'any passat, 
amb un 18,6% més de pernoc
tacions i un increment d'un 2,4% 
respecte al 2019. 

FOTO: ACN/ Alguns dels visitants de Fruiturisme 

Aproven una concessió de 298.000 
e11:ros per als consells comarcals 
El Consell d'Administració del 
Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida ha aprovat la 
concessió de 289.000 eures de 
subvencions als diferents con
sells comarcals de la demarca
ció de Lleida per a la promoció 
turística per a aquest any 2022, 
com també a l'Associació Ruta 
del Vi de lleida per a la promo
ció de l'oferta vinculada amb 
l'enoturisme i amb Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya 
pel Tren dels Llacs per a la tem
porada 2022. La vicepresidenta 
del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol, que va presidir la reunió 
del Consell d'Administració que 
s'ha celebrat a la Sala Viladric 
de la Diputació de lleida, va fer 
un balanç provisional del com
portament turístic d'aquest es
tiu, que ha qualificat de molt 
"positiu i satisfactori". 

FGC posa a la venda els 
forfets per aquest hivern a les 
sis estacions de muntanya 

porada per a cadascuna de les 
estacions de muntanya d'FGC, el 
qual també és vàlid per les esta
cions de Tot Nòrdic. Mentre, el 
forfet d'esquí de muntanya té un 
preu únic de 150 eures i permet 
la pràctica d'aquesta modalitat 
en 21 circuits de travessa dins de 
les estacions de muntanya d'FGC 
i amb dues pujades diàries de re
muntador mecànic incloses. 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha posat a la venda 
els forfets de temporada per a 
aquest hivern de les sis estacions 
de muntanya que gestiona: Boí 
Taüll, Espot, Port Ainé, La Moli
na, Vàll de Núria i Vallter 2000. 
Aquests es poden adquirir amb 
un descompte de fins al 20% a 
les botigues en línia de cadas
cun dels equipaments fins al 27 
de novembre. A més, els usuaris 

que l'obtinguin podran gaudir de 
la gratuïtat dels cremalleres de 
Montserrat i de Núria, un forfet 
gratuït per a les altres estacions 
de muntanya i descomptes en 
allotjaments i altres activitats. El 
forfet de temporada transversal 
FGC Turisme, que dona accés a 
les sis estacions d'FGC, Tavascan 
i a les set estacions de Tot Nòr
dic, val 690 eures per als adults. 
També existeixen forfets de tem-

Coincidint amb la posada a 
la venda dels forfet~ de tempo
rada, ja està disponible també 
la promoció 4x3 de la Molina, 
que permet esquiar quatre dies 
a l'estació de la Cerdanya durant 
la temporada per 35,25 eures al 
dia. FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de l'estació d'esquí de Port Ainé 
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Obres de millora a 1/N-260 
al seu pas per Montanuy 
El Ministeri està executant obres 
de millora a la carretera N-260, 
coneguda com l'Eix Pirinenc. 
~actuació s'està desenvolupant 
en el límit entre Catalunya i Ara-

gó, concretament al seu pas pel 
municipi de Montanuy, a la Ri
bagorça aragonesa. Els operaris 
estan fent el forjat del nou pont 
que travessa la carretera. N.C 

El fons de Casa Perucho 
d'Estavill ja roman a l~rxiu 
Comarcal del Pallars Jussà 
El passat mes de juliol de 2022, 
Josep Maria Mentuy, va ingres
sar el fons familiar de Casa Pe
rucho, d'Estavill (Pallars Jussà) a 
l'Arxiu Comarcal. El fons docu
mental, de dos capses d'arxiu i 
167 documents en suport paper, 

té una cronologia que va des de 
l'any 1541 al 1940 amb predo-
mini de documents del S.XIX. 
La nissaga de Casa Perucho es 
remunta a finals de la primera 
meitat del segle XVI amb els Ca
nut. 

, !RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA 

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS {M3/ 

HA) DEL28 DE SETEMBRE AL4 D'OCTUBRE DE 2022 

sn6s El POAl u 
A1IUA MAIAlS 

CULTIUS IJÀ) 
PIA ~ IIIOGIJ(uJ (S[G 

Pomera o o o 108 

Perer o o o 89 

Presseguer agost o o o 89 

Nectanna ;ul10l o o o 74 

Panfs o o o 

Alfals mímm o 103 o 91 

Alfals màx1m o o 53 223 

Presseguer ¡u ny o o o 78 

Presseguer agost ROC o o o 78 

Ametller (reg suport) o o 83 o 87 86 

Olivera (reg suport) o o 82 o 85 85 

Blat o o o 
Evapotransp1rac1ó de 

182,8 189,5 195,5 18-7,7 202,8 201.4 
ref (ETo) 

Plu¡a efect1va 234 150 o 153 o o 

Càlcul real1tzat amb dades Xarxa Agrometeorològ1ca de Catalunya del SMC, 
setmana del21 al 27 de setembre de 2022. El reg més la pluja efectiva i l'aigua 
en el sòl han d'1gualar els consums d'aigua del cult1u Les dades es refere1xen 
a plantac1ons adultes Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per 

plena d1spombilitat d'a1gua, si no hi ha disponibilitat, a¡ustar les dos1s 
Per convertir la dos1 de m'/ha a I/arbre, dillldlr per 10 el valor 

de la taula 1 multiplicar-lo pel marc de plantació. 
-

Per obtemr dades més espe<ífiques, consulteu l'eina de recomanactons 
: de reg de RuraiCat a www.rural.net o a I'ECA Tarrega 

Balaguer celebra una nova 
edició de Firauto del14 al16 
d'octubre a l'antiga Inpacsa 
Aquest certamen arriba ja a la trentena edició 

Balaguer 
REDACCIÓ 

La ciutat de Balaguer acollirà una 
nova edició de Firauto, la Fira del 
vehicle d'ocasió i complements, 
els pròxims dies 14, 15 i 16 d'oc
tubre, al pavelló lnpacsa de la ciu
tat, arribant ja a la 30a edició. 

Enguany, també s'obriran les 
portes el divendres per la tarda, 
després de la bona valoració en la 
passada edició per part dels ma
teixos expositors. 

Firuato gaudeix és un esde
veniment molt esperat, tant pe
ls expositors com pels visitants. 
~horari serà : divendres a la tarda, 
de 16.30 h a les 20.30 h, i dissab
te i diumenge en horari de 10 h 
a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h, per 
donar més hores als possibles vi
sitants i compradors. 

Els concessionaris esperen 
aquestes fires, on poden expo
sar els seus productesexclusius i 
facilitar la compra al visitant. En
guany el sector s'ha vist afectat 
per problemes de subministra
ment de vehicles nous i aquest 
fet repercuteix també a tenir una 
gran flota de vehicles d'ocasió. No 
obstant, els expositors de Firauto 
s'estan preocupant per tal de te
nir una bona exposició i oferir un 
gran ventall de possibilitats als 
possibles compradors i compra-

Plus fresc 
invertirà 15 
milions i obrirà 
9 supermercats a 
Catalunya 
Plusfresc, cadena de· supermer
cats de Lleida especialista en pro
ductes frescos, va presentar ahir 
el seu nou model de supermer
cat, que acaba de posar en marxa 
al seu establiment de Via Augus
ta. D'aquesta manera, Plusfresc 
aposta per créixer oferint un for
mat de compra més innovador, 
tecnològic i ~nfocat a l'experièn
cia del client. 

Per a fer-lo realitat, la compan
yia invertirà 15 milions d'eures en 
els tres propers anys per adap
tar progressivament aquest nou 
model en alguns dels seus esta
bliments que té a Catalunya i en 
l'obertura de nou supermercats. 

FOTO: Aj.Balaguer / Imatge d'arxiu d'una de les edicions de Firauto 

dores. Com cada any, també es 
poden trobar vehicles de gerèn
cia i amb molt pocs quilòmetres, 
fet que li dona a la mateixa fira un 
nou valor afegit. Com a novetat 
d'enguany es podrà gaudir també 
d'un espai de furgonetes, amb la 
mateixa línia de qualitat que iden
tifica aquest monogràfic. 

Aquesta Fira és pionera a les 
terres de Lleida, on uns 20 expo
sitors presentaran vehicles, tots 
ells supervisats i revisats, amb un 
gran ventall d'opcions, des de les 
més econòmiques, que podreu 
trobar al Mercat de la Ganga, fins 
a les més sofisticades, per a pú-

Aquesta expansió està previst 
que impliqui la creació de més de 
180 llocs de treball. 

A l'acte d'ahir a Barcelona es 
va comptar amb la presència 
del regidor del districte de Sa
rrià-Sant Gervasi, Albert Batlle i 
del secretari d'Alimentació de la 
Generalitat, Carmel Mòdol, entre 

blics més exigents i amants del 
motor. Tots ells revisats i garantits 
amb el segell de qualitat de la Fi
ra. També hi haurà presents altres 
sectors, com són les caravanes i 
autocaravanes, en modalitat de 
lloguer,els remolcs i la maquinària 
industrial, els complements i tam
bé la retolació de vehicles. 

Com ja és habitual en aquesta 
fira, també hi haurà el Mercat de 
la Ganga on els mateixos exposi
tors poden exposar vehicles més 
econòmics, de fet no poden su
perar els 6.000 €, deixant els de 
més valor per a la seva exposició 
personal. 

altres autoritats i representants 
del sector. 

Durant l'acte la companyia va 
presentar el seu manifest "Tu què 
compres?, amb el que vol trans
metre que comprar a Plusfresc és 
col-laborar amb el suport al pro
ductor local, l'alimentació saluda
ble i a la sostenibilitat. 
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