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Les falles, la nit màgica de sant Joan i el
turisme

Q

uan les falles comencen la seva temporada ens
avisen que estem a les portes de l’estiu, la llum del
sol ens acompanya moltíssimes hores, fa més calor
i les famílies organitzen les seves vacances. Per això, cada any
són més els visitants que volen gaudir d’una festa que és un
autèntic espectacle. Les baixades comencen a Durro, que el
passat dia 15 va donar el tret de sortida a la temporada de
falles i que s’allargarà fins al 27 de juliol, a Llesp, havent gaudit
d’aquesta festa anteriorment a Senet, Boí, Casós, el Pont de
Suert, Vilaller, Barruera, Erill la Vall i Taüll, pel que fa a l’Alta
Ribagorça. Al Pallars Jussà, el 17 de juny van celebrar a la Pobla
de Segur la baixada de falles en honor a la Verge de Ribera. A
la comarca del Pallars Sobirà, la nit de Sant Joan s’hi celebren
les falles d’Isil, reconegudes com a festa patrimonial d’interès
nacional, i les d’Alins. La nit del 29 de juny té lloc la baixada de
torxes de Sant Pere de València d’Àneu i el 6 de juliol, les d’Alós
d’Isil. Per últim, a la Val d’ Aran se celebra la Crema deth Haro
a Les i la Crema deth Taro a Arties, la vigília de Sant Joan.
Sens dubte, una proposta molt interessant per conèixer les
festes del nostre Pirineu i per descobrir el territori, el paisatge,
la gastronomia i el patrimoni arquitectònic i cultural de la zona.
Les dades d’assistència de públic s’han multiplicat en els darrers
anys, de tal manera que s’ha convertit en una de les festes de
més èxit del Pirineu de tot l’any, i que representa un impacte
econòmic molt positiu per a aquestes comarques.
La riquesa cultural de les terres de Lleida queda reflectida
en els seus monuments i arquitectura popular (palesa en els
seus pobles i construccions de pedra seca), com també en les
festes i activitats tradicionals. Aquesta riquesa s’ha convertit
en un atractiu turístic de primer ordre. El desembre del 2015,
la UNESCO va atorgar a les falles i les festes del foc de l’Alta
Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran la
distinció de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Aquesta declaració ha conferit a la Vall de Boí l’honor de tenir
tres reconeixements de la UNESCO, atès que el 30 de novembre
del 2000 es va declarar el seu conjunt romànic –format per vuit
esglésies i una ermita– Patrimoni Mundial i l’any 2018 el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre la
distinció de destinació i reserva turística Starlight per la UNESCO,
reconeixement del qual també disposa el Montsec. De manera
que la vall aplega tres patrimonis mundials, fet que suposa un
reconeixement a tota la seva història, cultura i entorn natural

i una forma de donar-se a conèixer arreu del món. Des de la
declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, l’interès
per la festa de les Falles ha augmentat. El nombrós públic que
cada any participa en aquesta festa tradicional dels solstici
d’estiu s’ha vist incrementat per aquest nou reconeixement
mundial. Per tant, les falles com a marca identificativa clara
són un dels atractius turístics més potents que tenim en aquest
començament d’estiu, com ho són també la flama del Canigó i
les fogueres de la nit de Sant Joan. Sens dubte, quan parlem de
la flama del Canigó i les fogueres de la nit de Sant Joan, estem
parlant d’una de les activitats arrelades a la tradició catalana
vinculada al solstici d’estiu que té lloc en diversos indrets dels

Països Catalans, cada any, entre el 22 i el 23 de juny, i que torna a
prendre rellevància a les comarques de Lleida, novament amb el
suport de la Fundació Pública de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de
la Diputació de Lleida (IEI). Com cada any, la jornada s’inicia amb
la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l’encesa de
les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada
per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Dues iniciatives, les
falles i la flama del Canigó, que formen part d’una potent oferta
turística a les comarques de Lleida que comanda el Patronat de
Turisme i que promociona i visualitza des dels esports d’aventura,
el moturisme, les rutes de tot tipus, la gastronomia, la natura,
la salut, la cultura, el patrimoni arquitectònic, el senderisme,
el cicloturisme, o el turisme accessible, per citar-ne només uns

És urgent que Catalunya tingui un sistema financer
acceptable

D

es de fa temps que, amb molta freqüència, els catalans
protesten aïradament per les deficiències que pateixen
i que al seu parer es podrien evitar. Unes vegades les
queixes es refereixen al sistema educatiu que, abans de la crisi
que hem passat, havia tingut una eficàcia molt superior a l’actual;
en altres ocasions el que es vol posar de manifest és la davallada
del nostre nivell sanitari, que havia estat admirat i imitat, o bé la
dificultat de trobar habitatges, de compra o de lloguer, a un preu
proporcionat amb els ingressos de la nostra gent. Aquestes queixes
estan justificades però l’entitat que les recull i que ha de trobar
una solució adequada (la Generalitat), no té solucions. Si volem
ser exactes hauríem d’admetre que, momentàniament, si que les
va tenir, però el Sr. Rajoy es va dedicar amb molt entusiasme a que
les perdéssim.
El sistema financer de les comunitats espanyoles s’hauria de
revisar cada cinc anys però, quan va tocar fer-ho, el ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va dir que no corria presa posar al
dia els sistemes financers. Aquesta opinió va resultar sorprenent
doncs, les comunitats com Catalunya, que ajuda a les que

tenen necessitat d’assolir un nivell econòmic adequat –que no
aconseguirien sense aquesta ajuda–, és evident que tenen presa
per anar actualitzant la seva situació, però inclús les que cobren
tenen presa perquè es vagin revisant les seves percepcions.
Catalunya forma part d’un grup de quatre comunitats que tenen
superàvit. Totes les altres tenen dèficit. En principi aquesta
circumstància fa pensar que la nostra capacitat econòmica és
molt desahogada, però no ho és així. No ho és perquè l’Estat fa un
repartiment entre les comunitats (amb nom de la solidaritat), al
final del qual Catalunya passa del lloc quart de recaptació al 10, 12,
13, etc., segons els anys. Nosaltres acceptem assolir l’esmentada
solidaritat però d’una manera raonable. I no és raonable aquest
sistema que ens han imposat, que fa que al final, comunitats amb
un esforç fiscal molt inferior al nostre, acabin obtenint uns ingressos
superiors als que nosaltres obtenim. S’ha intentat relacionar la
nostra percepció amb el nostre PIB o la nostra població (sistema
que seria molt més just que l’actual), però no hi ha hagut manera
de sortir-ne. Aquesta lamentable situació fa que la Generalitat
comprengui la justificació de les reivindicacions que els ciutadans li
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quants. Aquests són alguns dels molts exemples que tenim a
casa nostra d’aposta real pel territori i per la promoció turística,
elements que hem de seguir potenciant per fer de les comarques
de Lleida un territori conegut, desitjat i valorat.
Tenim la sort de viure en un territori que és capaç de generar
activitats diametralment oposades, gràcies a la combinació de
comarques de la plana i de muntanya, de secà i de regadiu, de
climatologia diversa, i en definitiva, que dibuixa un mapa variat
que permet oferir un ampli ventall de possibilitats, difícil de
trobar en altres destinacions properes al nostre entorn.
Precisament la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat
de Turisme i la marca turística “Ara Lleida”, amb l’arribada de
l’estiu, promociona l’oferta turística del Pirineu i les Terres de
Lleida amb una nova campanya de publicitat estatal amb el
lema: Lleida: Autèntica, Diferent, Natural. ADN Lleida i que es
podrà seguir als mitjans de premsa, ràdio, televisió, internet i
publicitat exterior. Aquesta campanya vol transmetre la diversitat
i la varietat dels productes turístics de què el visitant pot gaudir
durant les seves vacances a les comarques lleidatanes, com ara
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; el salt
d’aigua més important de la Val d’Aran que és el Saut deth Pish, a
la vall de Varradós; la Seu Vella de Lleida; el romànic de la Vall de
Boí; l’enoturisme, i activitats diverses de turisme actiu i d’esports
d’aventura, com ara el ràfting, el senderisme, el parapent i la BTT.
La nova campanya tindrà una incidència especial a Catalunya, així
com també al País Valencià, a la Comunitat de Madrid, a les Illes
Balears, al País Basc i al sud de França.
Una campanya adreçada de manera genèrica al públic
consumidor de turisme de vacances i d’oci i específicament al
públic familiar, parelles i grups d’amics. L’objectiu és augmentar
la percepció de les terres de Lleida com una destinació turística
singular i diversa que ofereix autenticitat i qualitat en la seva
oferta turística. De ben segur que aquesta temporada d’estiu
serà reeixida, perquè el pòsit que s’ha generat els darrers anys és
molt bo i està consolidat, però no ens hem d’adormir i cal seguir
treballant en la única direcció factible, que és la de la promoció
del potencial de les comarques de Lleida. Si és així, segur que
ens en sortirem. Com he repetit en diverses ocasions: diàleg,
confrontació d’idees i elaboració de projectes han de ser les
eines amb les quals hem de treballar i ens hem de sentir forts.
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fan, però els catalans també hem de comprendre que la Generalitat
no té mitjans per a poder-les atendre. La Comunitat de Madrid
també ha de suportar la injusta aportació en nom de la solidaritat,
però el fet de ser la capital d’Espanya li permet equilibrar els seus
comptes, en primer lloc amb les inversions que obté per l’efecte
denominat “capital” i, a més, perquè les quantitats al seu favor
que figuren als pressupostos estatals, els cobra íntegrament i,
molt freqüentment, sobrepassant les quantitats pressupostades,
mentre nosaltres molt rarament cobrem íntegrament les que han
estat aprovades. Aquesta situació tan favorable de la Comunitat
de Madrid li permet rebaixar considerablement les tarifes dels
seus impostos, amb quina decisió inicia una lluita desigual i injusta
amb les altres comunitats que no tenen els seus privilegis.
Hauríem d’intentar que tornessin com més aviat millor les
empreses catalanes que van marxar. Pel contrari, si deixen de
banda el seu patriotisme i fan números, correm el perill que la seva
permanència al paradís fiscal de Madrid, resulti tan suggestiva
que obliden el benestar que havia suposat la seva permanència
on havien nascut i crescut.
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Construeixen al Pallars Jussà
una casa que produeix més
energia de la que consumeix
Aramunt disposa d’una casa
que produeix més energia
que la que consumeix el seu
funcionament.
És la primera casa eficient
d’aquestes característiques que
es construeix al Pallars Jussà. El
teulat, les parets, les finestres o
altres elements són utilitzats per
acumular i tornar la calor o generar electricitat.
El seu propietari, Borja Llàser, explica que a la casa li sobra
energia i és un edifici anomenat “positiu” gràcies als criteris
constructius i bioclimàtics, però
també al comportament de la
seva família.
Llàser diu que fan una gestió
eficient dels usos, del consum
dels electrodomèstics, de la informàtica o de la mobilitat. Amb
l’energia fotovoltaica carreguen
les bateries del cotxe que tenen i amb el qual es desplacen
diàriament a treballar a la Pobla
de Segur. D’aquestes cases a tot
Catalunya n’hi ha actualment
una desena.
D’aquestes cases ja n’hi ha

FOTO: ACN / Pla general de la casa “positiva” de la Pobla de Segur (esquerra) i de la casa d’Aramunt, al Pallars Jussà (dreta)

també a Lleida, Anglesola, Barcelona, Montornès i Ullà. D’altres s’estan acabant de construir
o començant a projectar.
L’arquitecte Josep Bunyesc ha
explicat que aquestes cases demostren que es pot ser capaç de
dur a terme la ‘’transició energètica’’ sense problemes, amb
la tecnologia que ja hi ha avui

disponible al mercat i a un cost
assequible. Bunyesc ha afegit
que des de fa uns anys ja s’estan
construint edificis que són molt
eficients, molt ben aïllats i aprofitant l’energia del sol per escalfar-se.
La novetat dels pròxims anys serà la mobilitat, que anirà
passant a ser elèctrica en lloc

de cremar combustibles fòssils,
amb la millora de la qualitat de
l’aire amb menys contaminants
i millorant la qualitat acústica.
Cases com la d’Aramunt ja estan
preparades pel canvi i ja carreguen el seu vehicle amb l’energia que generen gràcies al sol.
A la Pobla de Segur, Jordi Oliveres, de la cooperativa Pirone-
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gawat, també té una casa “positiva”. Aquest habitatge genera
molta més energia de la que necessita i la sobrant està preparada per poder carregar vehicles
elèctrics.
La casa de Jordi Oliveres és
de nova construcció i té plaques
solars fotovoltaiques de 5KWpic
instal·lats i una bateria de Liti de
6.4kW hora, d’aquesta manera a la nit utilitzen l’energia del
sol que tenen a la bateria, amb
2 dies d’autonomia. La casa també té plaques solars tèrmiques
per escalfar l’aigua de la dutxa,
col·locades a la façana. La calefacció és una estufa de pellets i
un sistema de renovació d’aire
amb recuperador de calor.

