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El vicepresident del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, Gerard Sabarich, i el di-
rector, Jordi Blanch, s’han reunit aquest matí 

amb la consellera de Turisme del Conselh Generau 
d’Aran, Anna Díaz, amb la finalitat de conèixer de pri-
mera mà les afectacions que s’han produït en l’àmbit 
turístic com a conseqüència de les greus inundacions 
que ha patit la Val d’Aran. En aquesta reunió s’ha 
constatat que la situació s’està normalitzant i que 
l’oferta turística de la Val d’Aran és operativa en un 
90 o 95%, a excepció de les activitats de riu. D’altra 
banda, al Pallars Sobirà la normalitat és gairebé ab-
soluta pel que fa al funcionament dels serveis i els 
equipaments turístics.

Els responsables turístics del Patronat de Turisme i 
del Conselh Generau d’Aran han animat els turistes 
a venir al territori de cara a les vacances d’estiu en 
general i al cap de setmana de la revetlla i la festivitat 
de Sant Joan (en què molts pobles del Pirineu lleidatà 
celebren la festa de les falles) en particular.

El vicepresident i el director del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida i la consellera de Turisme 
del Conselh Generau d’Aran han expressat als res-
ponsables turístics de les zones afectades el seu su-
port i la seva solidaritat, com també la del conjunt del 
sector turístic de la demarcació de Lleida per aques-
tes inundacions que han afectat la Val d’Aran, a més 
de la comarca del Pallars Sobirà.

La consellera de Turisme del Conselh Generau 
d’Aran, Anna Díaz, ha dit que les infraestructures en 
algunes zones al costat del riu estan força malmeses, 
amb situacions complicades per a diversos particu-
lars. Pel que fa al turisme, ha assegurat que la si-
tuació està força normalitzada i que es poden fer tot 
tipus d’activitats com ara senderisme, BTT o sortides 
de natura a moltes zones que no s’han vist afectades 
per les inundacions, com és el cas de Montgarri, Val 
de Ruda, Baricauba,  o la Bassa d’Oles, entre moltes 
altres.

Reunió del vicepresident i el director del Pa-
tronat de Turisme amb la consellera de Turis-
me de la Val d’Aran
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El vicepresident del Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida i alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, 
ha animat la gent a venir a la Val d’Aran i al Pallars 
Sobirà per poder gaudir de les activitats de natura, 
cultura, turisme actiu i també de la gastronomia. Sa-
barich ha afegit que, malgrat que les activitats de riu 
són les més afectades, ja es poden fer descensos 
de ràfting en trams controlats de la Noguera Palla-
resa, en què les empreses poden garantir la segure-
tat dels turistes. A més, demà estaran oberts els dos 
accessos principals (Espot i Boí) al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

El director del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, Jordi Blanch, ha incidit que s’ha normalitzat 
l’oferta turística a la Val d’Aran i al Pallars Sobirà, i que 
ambdues zones estan preparades per atendre els tu-
ristes en condicions. Blanch ha ofert a les institucions 
de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà la col·laboració 
del Patronat de Turisme per ajudar a restablir la situa-
ció de normalitat a les dues zones. 

En el decurs de l’estada a l’Aran Sabarich i Blanch 
han visitat les zones més danyades i s’han reunit 
amb alguns dels empresaris del sector afectats per 
les inundacions. 

Recuperació de la normalitat al Pallars Sobirà

Un cop superats els efectes més importants dels ai-
guats, la normalitat està tornant de mica en mica a 
la comarca del Pallars Sobirà i s’espera que demà 
dissabte es podrà reiniciar la temporada d’esports 
d’aventura i turisme actiu. El president de l’Associació 
d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, 
Florido Dolcet, ha explicat que la situació es va co-
mençar a normalitzar el dimecres amb el descens del 
cabal de l’aigua i apunta que, si la situació es manté, 
aquest cap de setmana de la festivitat de Sant Joan 
“és bo per a la pràctica dels esports d’aventura”. Dol-
cet ha afegit que tècnics caiaquistes han estat els 
darrers dies avaluant la situació del riu i, juntament 
amb personal de manteniment, estant arranjant els 
desperfectes ocasionats pels aiguats. “De moment, 
la pràctica del ràfting es fa en trams alternatius de la 
Noguera Pallaresa per garantir la seguretat dels visi-
tants”, ha explicat Dolcet.

El president de l’Associació d’Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà ha recordat que, a més 
de l’aigua, al Pallars Sobirà es poden fer altres activi-
tats de natura, com ara senderisme pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes, piragüisme en aigües tranquil·les, hí-
pica, excursions amb quad, com també visites cultu-
rals i gaudir de la gastronomia del territori. 
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