
La Pobla de Segur 
adequa espais dels rius  
i el llac per banyar-se
L’actuació inclou noves àrees per 
aparcar i la millora dels accessos
Pobla de Segur
REDACCIÓ
Després de la decisió de no obrir 
la piscina municipal a causa de 
les mesures sanitàries del Co-
vid-19, l’Ajuntament de la Pobla 
de Segur ha adequat els diversos 
espais als rius i el llac per poder 
banyar-se. L’actuació s’ha dut a 
terme a zones ja freqüentades 
pels banyistes: la bassa del Fla-
misell; la zona de Sant Joan i del 
Xiringuito al llac i els Eixavegons, 
la bassa de Vallcarga, la Barraca i 
la presa de Llania al Noguera. Els 
espais s’han desbrossat i s’hi ha 
millorat els accessos, com és el 
cas de la creació d’unes escales 
a la zona dels Eixavegons, a més 
d’habilitar àrees d’aparcament 
en alguns d’aquests espais.

A més, s’ha reobert el camí de 
la ribera del Noguera perquè els 
banyistes puguin accedir a peu o 
en bicicleta a totes les zones de la 
vora del riu. “Volem que aquests 
espais estiguin nets i ben habili-
tats per garantir un bany més se-
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gur i tenim la intenció de mante-
nir-ho any rere any”, explicava el 
regidor d’Esports Eloi Tirvió, que 
afegia: “També volem impulsar el 
camí de Ribera perquè es conver-
teixi en una zona de passeig per 
a tothom”.

Les zones compten també 
amb una senyalització gràfica 
en què s’especifiquen les mesu-

res sanitàries a seguir arran del 
Covid-19, així com la normativa 
de bany en zones de riu i llac no 
controlades. Als panells informa-
tius s’hi ha inclòs un codi QR en 
què els banyistes poden trobar 
la informació en quatre idiomes 
(català, castellà, anglès i francès) 
i també el plànol de les diferents 
zones de bany.

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida ha tancat 
un acord de col·laboració amb 
l’Agència Corporativa d’Agències 
de Viatges Especialitzades (ACA-
Ve) que farà possible que més de 
500 agències de viatges associa-
des arreu de l’Estat amb més de 
1.000 punts de venda incloguin 
a partir d’aquest estiu en la seva 
oferta els paquets turístics es-
tructurats del Pirineu i les Terres 
de Lleida que comercialitzen les 
agències de viatges receptives de 
la demarcació de Lleida.

Amb aquest projecte impulsat 
pel Patronat de Turisme s’acon-
segueix per primera vegada que 
el conjunt de l’oferta turística del 
Pirineu i les Terres de Lleida que 
presenten les agències receptives 

de la demarcació de Lleida esti-
gui present en l’oferta de viatges 
que tenen les agències d’arreu de 
l’Estat.

En aquesta primera fase del 
projecte la plataforma ofereix un 
total de 67 paquets turístics es-
tructurats arreu de la demarcació 
de Lleida. Per poder transmetre la 
informació entre l’agència emis-
sora i l’agència receptiva de viat-

Col·laboració de Turisme 
de Lleida amb l’Associació 
d’Agències de Viatges

ges, el Patronat ha creat la plata-
forma B2B www.aralleida-acave.
com/es, on els agents de viatges 
d’ACAVe tenen a la seva disposició 
en forma d’aparador els diferents 
paquets turístics estructurats que 
ofereixen les agències receptives 
de la demarcació de Lleida, amb 

els seus contactes, preus, serveis 
i la descripció del paquet turístic 
que s’ofereix.

cOnTeS Per PrOmOciOnAr 
leS zOneS de mUnTAnyA

D’altra banda, el Patronat i les 
tres destinacions certificades com 
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El projecte 
ofereix 67 
paquets 
turístics

conseqüències del covid-19

a destinacions de natura i mun-
tanya en família –la Vall de Boí a 
l’Alta Ribagorça i les Valls d’Àneu 
i Pirineus-Noguera Pallaresa al 
Pallars Sobirà– han impulsat un 
llibre de contes que convida a 
conèixer d’una manera engin-
yosa el Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici. 
L’entrellat dels estanys encantats 
està escrit per Montse Subirana, 
il·lustrat per Toni Serrano i editat 
per Arola Editors i consta de 44 
pàgines. D’aquesta primera edi-
ció del conte se n’han editat 800 
exemplars. El llibre es planteja 
en dues parts. A la primera part 
es presenta el conte pròpiament 
dit. A la segona part, amb un aire 
més didàctic, s’inclou un glossari, 
informació del territori i un mapa 
de situació.

A més, s’ha convocat un con-
curs de microrelats per a joves 
d’entre 6 i 16 anys amb tres ca-
tegories de premi amb la finalitat 
de fomentar la destinació de tu-
risme familiar de la demarcació.

La consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, ha 
afirmat que les mesures adop-
tades pel Govern per aturar els 
rebrots de coronavirus suposen 
la redefinició de les estratègies 
empresarials. Per això, Chacón 
ha assenyalat que el sector tu-
rístic necessita ajuts directes per 
mantenir l’activitat econòmica i 
ha apuntat que l’estiu serà “molt 
més dolent” del que preveien. 
“Tot i això, preservem el mínim 
d’activitat que es pugui i abans 
de llençar totalment la tovallola, 
intentem optimitzar les campan-
yes i les mesures”, va expressar.

“A ningú se li escapa que 
aquests rebrots inesperats i 

les mesures que s’adopten per 
mantenir la seguretat de les per-
sones afecten moltíssim a l’acti-
vitat, ho assumim. La meva pe-
tició més enèrgica és que calen 
ajuts directes a un sector que 
està patint moltíssim”, va asse-
gurar la consellera i va subratllar 
que és necessari prolongar totes 

Àngels chacón reclama 
ajudes per al sector turístic, 
“que està patint com mai”

La consellera 
d’Empresa 
augura un 

“estiu dolent”

La diputada del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Congrés, Mont-
se Mínguez, va posar en valor 
els ajuts del govern espanyol 
per pal·liar els efectes de la pan-
dèmia i va dir que “un govern 
responsable activa urgentment 
els ajuts necessaris per ajudar 
a apaivagar els efectes del Co-
vid-19 en l’economia, en lloc de 
dedicar els diners que té o rep 
a interessos partidistes, incre-

mentant partides als mitjans de 
comunicació públics i restant-les 
dels diners rebuts per combatre 
la crisi”. De la Genralitat, va dir 
que “no és de rebut que es de-
diquin constantment a la queixa 
i la crítica al Govern espanyol, 
que acaba d’activar un nou Fons 
de 16.000 milions d’euros per a 
les autonomies mentre aquí ni 
es fan els deures ni es prenen les 
decisions que correspon”.

Montse Mínguez elogia els 
ajuts de l’estat a l’economia 
de les comunitats autònomes
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