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L'Espai 
Ermengol de 
la Seu estrena 
una nova 
pagina web 
L'Espai Ermengoi-Museu de la 
Ciutat de la Seu d'Urgell ha es
trenat nou web coincidint amb 
el seu dese aniversari. Amb 
aquest nou portal a Internet, 
el museu presenta una imatge 
més fresca i juvenil amb l'ob
Jectlu d'atreure nou públic com 
també ser una eina facil i intu
itiva. Un deis altres objectius 
que té aquest nou web és po
sar a disposició del professorat 
tota l'oferta educativa de que 
disposa I'Espai Ermengol, així 
com també les visites guiades 
que ofereix el museu i la pro
gramació d'activitats. 

S' acaba el termini 
perles propostes per 
a la jornada d'estudis 
de lj\}t Urgell 

El període per entregar les pro
postes de comunicació per a la 
VI jornada d'estudis de I'Ait Ur
gell s'acaba aquesta setmana. 
Cal recordar que ho organitza 
l'lnstitut d'Estudis Comarcals 
de I'Ait Urgell el 13 de novem
bre de 2021, amb la col-labo
ració de I'Ajuntament i de I'Ar
xiu Comarcal de I'Ait Urgell. La 
jornada tindra lloc durant tot el 
dia a la sala Sant Domenec. 

El turisme de proximitat a la 
demarcació 'esmorteeix' la 
caiguda de !'internacional 
Enguany, l'ambit estranger tan ca amb un 8% de 
mitjana quan -l 'any 2019 es va assolir un 17% 
Lleida 
J.CASTELLA 

El turisme de proximitat ha estat 
el gran protagonista de la tempo
rada d'estiu a la demarcació de 
Lleida. Tant és així que ha permes 
"absorbir" la davallada que s'ha 
registrat en turisme internacio
nal perles restriccions imposades 
per la pandemia, segons afirma 
Juli Alegre, cap de promoció i 
marqueting del Patronat de Turis
me de la Diputació de Lleida. Ale
gre assegura que des del Patro
nat "estem molt satisfets" perque 
"s'han complert les expectatives" 
previstes per aquest estiu pero 
admet que "hi ha un ambit a mi
llorar: el turisme internacional". 

A hores d'ara encara falten les 
dades del mes d'agost, que per
metran tancar la visió global de 
com ha anat aquest estiu, pero 
amb les dades del juny i el juliol 
"tot apunta que assolirem i po
dem arribar a superar les xifres 
del 2019 a tota la demarcació". 
Un estiu, el del 2019, que va as
solir xifres record en turisme 

Uns quaranta 
\turoperadors/ 
visiten indrets de 
la demarcació 
Una quarantena de turoperadors 
turístics procedents de 12 mer
cats internacionals de proximitat 
recorreran a partir d'ahir a la tar
da i fins dijous, 30 de setembre, 
diferents indrets de les comar
ques del Solsones, I'Ait Urgell, el 
PallarsJussa i el Sobira, dividits en 
4 grups per coneixer alguns trams 
del Gran Tour de Catalunya. 

en el qual es fixaven les expec
tatives des de la institució. És 
per aixo que des del Patronat de 
Turisme es motren "satisfets". A 
més a més, Alegre destaca que 
en ambits com les cases rurals i 
els campings enguany s'han re
gistrat augments del 30% res
pecte a l'any 2019. No obstant 
aixo, la demarcació de Lleida ha 
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patit una davallada notable en 
l'ambit del turisme internacional. 
Concretament, l'estiu del 2019 
es va registrar un 17% de mitja
na d'aquest ti pus de turisme i en 
aquest~ temporada el percentat
ge és d'un 8%. És una davallada 
"obvia" i "important", reconeix 
Alegre, pero que "ha estat absor
bida pel turisme de proximitat". 

D'altra banda, des del Patronat 
de Turisme de la Diputació es tre
balla ara per encarar els propers 
mesos de l'any, de moment amb 
una ·previsió bona i sent "opti
mistes" perque "el setembre ha 
comen~at molt bé". En aquest 
sentit, també esperen assolir 
les xifres del 2019, l'últim any 
pre-pandemia. 

Alba Pijuan assumeix les 
competencies de la regidora 
de la CUP després de plegar 

El Jussa presenta 
un informe amb 
8 iniciatives 
per millorar 

L'alcaldessa de Tarrega, Alba Pi-
uan, assumira les competencies 
de la Regidoria de Serveis Muni
cipals, Mobilitat i Medí Ambient, 
que fins fa una setmana i escaig 
ostentava la cupaire Teresa Sala. 
· Aquesta va anunciar que 
deixava el carrec i després va 
transcendir que els motius eren, 
basicament, perque li havien im
pedit organitzar una conferencia 
amb !'activista Josep Pamies a 
la Fira de Medí Ambient, cone
gut, entre d'altres, per defensar 
metodes alternatius com I'MMS 
per combatre la covid-19. 

La CUP va explicar Sala ja no 
forma part de l'assemblea local 
i ara passara a ser regidora del 
Grup Mixt fins que sigui efectiva 
la seva renúncia al Pie del mes 

Marxaperno 
haver pogut fer 

un acte amb 
Josep Pamies 

d'octubre. La CUP va emetre un 
comunicat on indica que des
prés de l'anunci de la renúncia 
unilateral de la regidora de Ser
veis Municipals, Mobilitat i Medi 
Ambient, Teresa Sala, aquesta 
va deixar de representar l'as
semblea local i en conseqüencia 
ja no forma part del grup muni
cipal. 

'Pcotu ·sme 
El Pallars Jussa va presentar un 
nou informe amb iniciatives eco
turístiques per contribuir a mi
llorar el territori. L'informe ana
litza vuit iniciatives d'empreses 
d'ecoturisme que destaquen pel 
seu dinamisme i la seva innova
ció. Gran part de les iniciatives 
comporten la col-laboració entre 
les empreses ecoturíspques i en
titats locals sense anim de lucre 
que duen a terme projectes de 
conservació i recuperació del pa
trimoni natural i cultural. Aquests 
accions reben i es beneficien de 
les donacions economiques o de 
treball voluntari que aporten els 
turistes i que vehiculen les em-
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preses d'ecoturisme. De les vuit 
iniciatives estudiades, dues són 
de Cátalunya i la resta de terri
toris com Cantabria, Menorca o 
el Pirineu Aragones. Un cop ela
borat !'informe, els casos es van 
presentar als agents ecoturístics 
del Jussa. Una de les conclusions 
sorgida de la sessió és que la gran 

oportunitat que tenen les empre
ses del territori per a vehicular 
les diverses iniciatives de retorn 
a través de la plataforma Gratitud 
Pallars, tot un referent per la seva 
innovació. El president del Con
sell, Josep Maria Mullol, va ex
pressar que "l'objectiu és donar 
eines als empresaris turístics". 
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