
El Pirineu assolirà la plena 
ocupació turística entre   
Cap d’Any i el 3 de gener
Baqueira Beret, una de les estacions amb més 
neu, obrirà més de 130 quilòmetres de pistes
Lleida
redacció
El Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida preveu  una bona 
ocupació turística durant aques-
tes festes de Nadal, Cap d’Any 
i Reis a les zones turístiques de 
Lleida i de manera especial a les 
del Pirineu, tot i que en percen-
tatges diferents d’acord amb el 
tipus d’allotjament, la zona i els 
diferents trams d’aquestes dates 
nadalenques. La millor ocupació 
es produirà pel període de Cap 
d’Any,  del 31 de desembre fins al 
3 de gener de 2016, quan s’arri-
barà pràcticament a fregar la ple-
na ocupació a la major part dels 
establiments d’allotjament turís-
tic del Pirineu. La mitjana d’ocu-
pació d’aquests 12 dies que van 
del 26 de desembre, festivitat de 
Sant Esteve, fins al 6 de gener, 
dia de Reis, es podria situar al 
voltant del 65 % en les diferents 
modalitats d’allotjament al Piri-
neu de Lleida. L’ocupació també 
serà bona fins al diumenge 10 de 
gener, tot i que en percentatges 
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inferiors, gràcies al calendari es-
colar. Durant els 12 dies de perío-
de nadalenc les estacions d’esquí 
podrien vendre al voltant dels 
200.000 forfets. 

Baqueira Beret preveu tenir 
disponibles per a aquestes fes-
tes de Nadal més de 130 km de 

pistes, cosa que representa el 80 
% de l’estació oberta. Boí Taü-
ll Resort mantindrà per a aquest 
període nadalenc un 50 % de les 
instal·lacions obertes amb uns 20 
km de pistes. Espot Esquí i Port 
Ainé també disposen d’una bona 
quantitat de neu i preveuen tenir 

Juneda    
tindrà 
una nova      
estació 
d’autobusos
El Departament de Territori ha 
adjudicat la redacció del projecte 
de construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Juneda per dotar 
aquesta població d’una àrea de 
concentració d’arribades i sorti-
des dels busos, en condicions més 
funcionals per als usuaris, amb 
lavabos i àrea d’espera. Aques-
ta nova parada, que es realitza a 
petició de l’Ajuntament, substi-
tuirà les actuals, que dificulten el 
trànsit en hores punta. L’actuació 
s’emmarca en Pla d’estacions 
de Viatgers per dotar de termi-
nals de viatgers (estacions i pa-
rades) els municipis que neces-
siten d’aquest servei, com és el 
cas de Juneda. 

Torres de Segre 
aprova els 
pressuspostos     
per al 2016

L’Ajuntament de Torres de Se-
gre va realitzar ahir una sessió 
plenària ordinària en la que es 
va aprovar, sense cap votació 
en contra, el pressupost muni-
cipal per a l’exercici 2016, que 
ascendeix en total a 3.872.080 
euros, segons va informar ahir 
l’esmentat consistori de la co-
marca del Segrià a través d’un 
comunicat.

Les educadores de l’Escola Bres-
sol Pas a Pas de Rosselló van or-
ganitzar aquest dilluns el primer 
pessebre vivent amb la partici-
pació, com a protagonistes, dels 

infants disfressats dels perso-
natges bíblics. Posteriorment, 
els petits van visitar la Residèn-
cia Mirador del Segrià, on van 
fer cagar el Tió.

Primer pessebre vivent de 
l’Escola Bressol de Rosselló
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MiÉrcOLeS 23 de dicieMBre de 2015 | COMARQUES 19

entre un 60 i un 65 % de les pis-
tes obertes, cosa que representa 
més de 30 km esquiables entre 
les dues estacions. El complex 
mixt de Tavascan tindrà obertes 
les instal·lacions tant d’alpí com 
de nòrdic, i finalment l’estació 
de Port del Comte de moment 
té previst obrir la zona de debu-
tants, Tubbies i trineus en espe-
ra de poder ampliar les instal·la-
cions amb l’arribada de noves 
precipitacions o la fabricació de 
neu produïda per la baixada de 
les temperatures.

El president de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Juan Anto-
nio Serrano, va coincidir ahir que  
les xifres d’ocupació més altes 
s’assoliran al Pirineu  entre el 31 
de desembre i el 3 de gener, quan 
es fregarà el ple en les zones pro-
peres a estacions d’esquí.

Una de les zones que regis-
trarà una ocupació turística més 
elevada és la Val d’Aran degut en 
gran part a què Baqueira Beret 
és de les estacions d’Europa que 
més neu té en aquests moments.

El Govern va aprovar en la re-
unió d’ahir declarar bé cultural 
d’interès nacional, en la catego-
ria de zona arqueològica, la Roca 
dels Bous, a Camarasa (Nogue-
ra). Amb aquesta declaració es 
determina el criteri bàsic que se 
seguirà en les intervencions a la 
zona arqueològica declarada i la 
necessitat que el Departament 
de Cultura aprovi prèviament 
qualsevol canvi d’ús de les fin-
ques afectades; la plantada d’ar-
bres; les remocions del terreny 
per a la instal·lació d’antenes, de 
conduccions elèctriques, d’obres 
de clavegueram o desguàs, o de 
qualsevol altre tipus d’instal·la-

cions; l’arranjament de camins o 
vials existents, així com l’obertu-
ra de nous; els anivellaments de 
terrenys i les reparcel·lacions. A 
més, també es prohibeix amb 
caràcter general la pràctica de 
l’escalada, excepte en el cas de 
supòsits excepcionals i prèvia 
autorització del Departament de 

Cultura. La Roca dels Bous és un 
abric obert en un faralló format 
per l’erosió en el marge convex 
d’un meandre encaixat del riu Se-
gre. 
Se situa en l’entorn del cingle de 
la Cascalda, a 280 metres sobre 
el nivell del mar, sobre el marge 
dret del riu Segre.

El Govern 
protegeix el 
jaciment de “La 
Roca dels Bous” 
de Camarasa
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