
Les estacions d’esquí confien en 
superar els 1,3 milions de forfets 
venuts de la temporada passada
El sector inverteix vint milions en la millora d’uns complexos 
que generen més de 2.000 llocs de treball de forma directa
Lleida
ACN
La nova temporada d’esquí al Pi-
rineu de Lleida es presenta amb 
unes expectatives molt bones 
gràcies a les nevades intenses 
d’aquest mes de novembre, des-
prés d’una “nefasta” temporada 
l’any passat. Així ho van assegurar 
ahir els responsables de les onze 
estacions lleidatanes en la pre-
sentació de la nova temporada a 
la Diputació de Lleida. 

Les nevades han permès d’una 
banda avançar l’inici de la campa-
nya a les estacions d’esquí nòrdic 
del Pirineu de Lleida i al complex 
de Baqueira Beret. La resta ho fa-
ran a partir d’aquest cap de set-
mana amb la seguretat que to-
tes estaran en ple funcionament 
de cara al pont de la Constitució. 
Aquesta temporada s’han invertit 
vint milions d’euros i s’ha apostat 
per ser més “sostenibles”. L’ob-
jectiu és superar els 1.350.000 
forfets venuts i aconseguir el mi-
llor resultat dels darrers tretze 
anys.

Les onze estacions d’esquí del 
Pirineu de Lleida ofereixen 497 
quilòmetres de domini esquiable, 
amb 246 pistes d’alpí i nombro-
sos itineraris de nòrdic, 110.584 
passatgers/hora, 80 remunta-
dors, més de 159 quilòmetres de 

superfície innivada als complexos 
d’alpí amb 1.476 canons de neu, 
143 quilòmetres de circuits de 
raquetes, més de 900 monitors i 
unes 26.000 places d’allotjament, 
al marge de les segones residèn-
cies. 

És per tot això, asseguren des 
del Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, que el Pirineu 
lleidatà continua representant 
una de les millors ofertes de neu 
de l’Estat que es completa amb 

una oferta d’activitats programa-
des per 125 empreses especialit-
zades en els esports hivernals.

Les estacions d’esquí del Pi-
rineu de Lleida van rebre la tem-
porada passada el 63,50 % dels 
aficionats que van esquiar a Ca-
talunya i el 23,40 % dels que ho 
van fer als complexos del conjunt 
de l’Estat. Tot i això, l’any passat 
no va ser un bon any, tal com 
van reconéixer els responsables 
de les estacions d’esquí lleidata-

nes, per culpa principalment de 
la meteorologia. Enguany, però, 
ja hi ha neu al Pirineu i alguna es-
tació ja ha obert les seves pistes, 
com Baqueira Beret, que va ence-
tar la temporada d’alpí al Pirineu 
de Lleida de manera parcial el 23 
de novembre. D’altres ho faran 
aquest cap de setmana i la resta 
pel pont de la Constitució, quan 
es preveu que estiguin obertes 
totes les estacions d’esquí, tot i 
que algunes, com Espot, està en-

cara enllestint els treballs per ins-
tal·lar el nou telecadira.

Els centres d’hivern del Pi-
rineu de Lleida generen més de 
2.000 llocs de treball directes, en-
tre personal fix i de temporada. 
A més s’estima que hi ha altres 
7.500 llocs de treball induït, per 
mitjà dels sectors de la restaura-
ció i l’hoteleria o d’empreses amb 

oferta complementària a l’esquí. 
Pel que fa impacte directe de les 
estacions d’esquí del Pirineu de 
Lleida la temporada passada es 
calcula que va ser d’uns 228,5 
milions d’euros. Amb la suma de 
l’impacte induït, donaria una xi-
fra total d’uns 402 milions d’eu-
ros d’impacte econòmic. Per la 
Diputació de Lleida aquest im-
pacte econòmic és essencial pel 
desenvolupament de les Terres 
de Lleida i perquè la gent que ho 
vulgui, pugui viure al Pirineu.

L’expectativa és 
bona gràcies 
a les darreres 

nevades
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El primer dinosaure lambeosau-
rí d’Europa va viure als Pirineus. 
Així ho assegura un article publi-
cat a la revista Cretaceous Rese-
arch, en què s’explica que en el 
jaciment de Els Nerets, a Tremp, 
s’han trobat les restes més anti-
gues a Europa d’aquesta espècie. 
L’estudi compta amb la participa-
ció d’investigadors de l’Institut 
Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont i el Museu de la Con-
ca Dellà i revela que aquest cu-
riós grup d’hadrosaures va ar-
ribar a Europa provinent d’Àsia 
uns 275.000 anys abans del que 
es creia. La seva irrupció al con-
tinent europeu va suposar impor-
tants canvis en els ecosistemes 
del Cretaci europeu.

Els lambeosaurins són un grup 
de dinosaures hadrosaures, tam-

Els experts situen al Pirineu 
lleidatà el primer dinosaure 
lambeosaurí d’Europa

El Consorci GAL Noguera Segrià 
Nord ha participat a Presura, III 
Fira Nacional per a la Repoblació 
de l’Espanya Rural que s’ha ce-
lebrat a Sòria del 8 al 10 de no-
vembre. Presura és un a fira que 
vol ser el punt de trobada dels 
territoris poc poblats i aquelles 
persones amb esperit emprene-
dor que volen deixar de viure en 
l’entorn urbà i posar en marxa 
una idea de negoci i un projec-

te de vida en el medi rural.  El 
GAL Noguera Segrià Nord hi va  
ser convidat a participar en qua-
litat d’agent públic que treballa 
per fomentar l’establiment dels 
joves al món rural.  En aquest 
sentit, la gerent del GAL Nogue-
ra Segrià Nord, Gemma Cortada, 
hi va explicar el programa Arren-
ca dins de la taula rodona “Inno-
vació social i desenvolupament 
rural”. 

El Consorci Noguera Segrià 
participa en una Fira per a 
la Repoblació Rural a Sòria

bé coneguts com a dinosaures de 
bec d’ànec, que es caracteritzen 
per una prominent cresta sobre 
els seus caps, la funció de la qual 
estava relacionada amb la comu-
nicació. Aquesta estructura era 
buida i possiblement tenia un 
paper important en la competèn-
cia sexual (com a reclam visual) i 
es creu que en algunes especies 
també servia per amplificar els 
sons que emetia l’animal.

Fa uns 69 milions d’anys (du-
rant el Maastrichtià) els actuals 
Pirineus, Ibèria i part de França 
formaven una gran illa anomena-
da illa ibero-armoricana que for-
mava part de l’arxipèlag que du-
rant el Cretaci va ser Europa. 

cfarre
Resaltado
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