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L’Associació de Micropobles 
de Catalunya demanarà 
al Govern “mesures 
específiques” per planificar 
un desconfinament més 
flexible als municipis on 
hi viuen menys de 500 
persones.

Torrebesses
ACN
Així ho ha dit el president de l’en-
titat i alcalde de Torrebesses (el 
Segrià), Mario Urrea, qui també 
ha remarcat que l’aïllament que 
es requereix per frenar la propa-
gació del virus, als pobles no cal 
fer-lo només des de casa. 

Per això considera que no té 
sentit limitar el radi de sortida de 
menors i adults a un quilòmetre. 
El president de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya, que 
aplega uns 170 pobles dels 330 
de menys de 500 habitats que hi 
ha a tot el país, considera que el 
desconfinament per la pandèmia 
del coronavirus no ha de ser igual 
a ciutats de 100.000 habitants, 
que tenen un terme de 10 quilò-
metres quadrats, que en pobles 
de 200 veïns amb una extensió 
de 30 quilòmetres quadrats. 

L’alcalde de Torrebesses ha 
assenyalat que els micropobles 
consideren que el confinament ja 
s’havia d’haver fet diferent però 

que en aquell moment no van 
voler expressar-ho per no “pole-
mitzar”. Això no obstant, destaca 
que van defensar qüestions com 
la de poder anar als horts o frenar 
l’arribada de persones amb sego-
na residència. 

En aquest sentit, Urrea asse-
gura que als pobles petits el con-
finament “s’ha respectat molt”, 
fins hi tot més que a les grans 
ciutats, i avisa que quan s’auto-
ritzin desplaçaments a segones 
residències potser caldrà incre-

mentar serveis essencials com els 
consultoris per donar resposta a 
la demanda. 

Al municipi de Baix Pallars hi 
viuen uns 300 habitants repar-
tits en vint nuclis. L’extensió del 
municipi és de 130 quilòmetres 
quadrats i la seva alcaldessa, An-
na Sentinella, ha explicat a l’ACN 
que quan es va ordenar el con-
finament pel coronavirus hi van 
estar d’acord amb l’objectiu de 
“protegir el màxim la gent”. Sen-
tinella afirma que la disgregació 

dels nuclis de Baix Pallars suposa 
que quan la gent surt a passejar, 
és complicat que es trobin entre 
si durant tot el trajecte.

De la seva banda, l’alcalde 
d’Esterri d’Àneu, municipi amb 
uns 750 habitants i una extensió 
de 8,55 quilòmetres quadrats, ha 
dit que van estar “molt a favor” 
de les mesures de confinament i 
fins i tot es va insistir en demanar 
a la gent amb segones residèn-
cies que no hi anessin. 

Ara, però, Ticó demana que es 
tinguin en compte les zones ru-
rals amb molt espai natural i on 
la densitat de població és molt 
baixa. Per això, no amaga que el 
“desconfinament hauria de ser 
millor” i amb mesures adapta-
des. Per a Ticó, és millor que els 
nens surtin a caminar pels molts 
senders que hi ha al voltant del 
poble que no que es concentrin 
tots al nucli urbà o als jardins del 
municipi.

Mentre, al municipi de Basse-
lla (Alt Urgell) hi viuen poc més 
de 200 habitants, més de la mei-
tat dels quals a Ogern i la resta re-
partits en vuit petits nuclis més. 
La seva alcaldessa, Cristina Bar-
bens, veuria amb bons ulls que es 
permetés el passeig per senders 
que queden a tocar de les zones 
habitades i que voregen el riu o 
s’endinsen en zona de bosc.

Els micropobles de la demarcació 
reclamen al Govern poder fer   
un desconfinament més “flexible”
Apunten que la gent es pot aïllar sense tancar-se   
a casa i que no caldria limitar el radi de les sortides
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Vila-sana no va poder celebrar 
diumenge amb normalitat la 
festa de la Maré de Déu de la 
Cabeza, que té lloc l’últim diu-
menge del mes d’abril. No obs-
tant això, la confraria li va fer 
un petit homenatge amb una 
romeria virtual que va anar dis-
tribuint per les xarxes. A més, a 
les 12.00 del migdia es va po-
der escoltar des de la megafo-
nia del municipi la salve rociera 
i a continuació es van cantar els 
goigs. Des de la confraria espe-
ren que l’edició de l’any que ve 
pugui celebrar-se amb norma-
litat.
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Repartiment de 
mascaretes entre 
infants i joves a les 
Borges Blanques
L’Ajuntament de les Borges 
Blanques reprendrà aquest di-
marts el repartiment de mas-
caretes infantils i juvenils, a la 
planta baixa del consistori, al 
matí, entre les 11 i les 12 ho-
res; i, en horari de tarda, entre 
les 19 i les 20 hores. En aques-
ta ocasió, es preveu que es pu-
guin repartir unes 300 unitats, 
que s’afegiran a les 250 que ja 
es van repartir divendres.

cfarre
Resaltado



El turisme telemàtic en 
temps del coronavirus

E l darrer article va acabar aconsellant als viatgers impenitents 
que no s’estesin de visitar virtualment els països, les ciutats, 
els museus i tot allò que fos mereixedor d’aquell anhel de 

coneixement que té tot turista. La pandèmia de coronavirus, entre 
d’altres, ha provocat el tancament temporal de molts museus, cen-
tres d’interpretació i diferents recursos turístics. Quan els experts 
insten la gent, en nom de la salut publica, a practicar el distancia-
ment social, és a dir, quedar-se a casa i evitar llocs concorreguts per 
tal d’ajudar a “aplanar la corba” de la propagació del coronavirus, 
moltes persones s’han trobat amb més temps a les seves vides. En 
aquest sentit, institucions culturals i museus de tot el món intenten 
captivar el públic perquè es quedi encuriosit i ocupat mitjançant 
visites virtuals i/o amb galeries de fotos i vídeos perquè la gent gau-
deixi des de casa seva. Cal fer un cop d’ull a la oferta telemàtica de 
les nostres contrades per tal d’observar com aconseguir “matar el 
cuc” de viatjar i poder veure els recursos turístics amb una tablet, 
mòbil o ordinador.
Turisme de Lleida, a més d’enllaços als recursos turístics de la ciutat, 
compta en l’apartat Tweets de la pàgina web amb dos fotomuntat-
ges: un passeig per la ciutat (sota el títol Lleida city tour) i la ruta 
‘Lleida secreta’. No em d’oblidar la possibilitat de visualitzar bona 
part dels monuments mitjançant la web ‘gersmap’ (igersmap-lleida) 
i una visita telemàtica a l’exposició de la Fundació Sorigué  Mat Co-
llishaw. The end of innocence. El Castell de Gardeny també compta 
amb visita virtual, igual que el Museu de l’Aigua al Campament de 
la Canadenca. En la web del conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella hi trobem una galeria multimèdia força complerta de tota 
la oferta. Encara dins dels principals recursos de la ciutat, destacar 
que el Museu Jaume Morera forma part del Google Art Project i 
que mitjançant l’App Arts & Culture es pot fer la visita al Museu des 
del mòbil, amb un avantatge suplementari: s’ha desenvolupat una 
tècnica 3D, que amb unes ulleres especials permet tenir visions de 
360º de qualsevol punt del museu visitat.
Per una altra banda, diferents recursos de les nostres comarques 
participen del projecte de la Generalitat Visitmuseum, que permet 
visitar virtualment museus i centres culturals de Catalunya: és un 
servei que es pot consultar des de l’ordinador, tablets i mòbils. De 
la ciutat de Lleida hi trobarem el Museu Jaume Morera, el Museu 
de Lleida,  i  l’església de Sant Llorenç. A Balaguer, el Museu de la 
Noguera, el Parc Arqueològic del Pla d’Almatà i el Centre d’interpre-
tació de l’Or. A Tàrrega el Museu Comarcal de l’Urgell. A la Segarra  
el Museu del Blat i la Pagesia, el Museu Comarcal i la Universitat 
(tots a Cervera), a més del Museu de Guissona Eduard Camps i 
Cava. Al Pallars Jussà, començant per Isona hi trobarem el Museu 
de la Conca Dellà, la Muralla Romana i el Jaciment d’Icnites de la 
Posa; a Covet l’Església romànica de Santa Maria, la Central de Cap-
della a la Vall Fosca, el Jaciment de Petjades d’Orcau i el Castell de 
Llordà. A l’Alt Urgell hi trobarem  el centre Paloambiental Dinosfera 
de Coll de Nargó i el Museu Diocesà a la Seu d’Urgell. A Solsona cal 
esmentar el Museu Diocesà i Comarcal. Al Pallars Sobirà, l’església 
de Sant Pere de Burgal a Escaló, la de Sant Joan d’Isil, l’Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu i l’església de Sant Pere a Sorpe. A 
la Vall d’Aran la fàbrica dera lan i el Musèu dera Val a Viella, la Mòla 
de Salardú, l’església de Sant Joan d’Arties, la Mina Victòria a Arrès i 
l’Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs (Can Joanchiquet).
F inalment, pel que fa a altres aportacions en visites virtuals, po-
dem destacar pels amants de l’arqueologia, la perspectiva a vista de 
dron de la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca en un vídeo del Grup 
d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida. També 
es pot fer quelcom similar amb diferents tours virtuals a la Vall de 
Lord al Solsonès. El Parc Astronòmic del Montsec també ofereix la 
possibilitat d’una visita virtual in situ.

A ra, que és temps de confinament, és un bon 
moment per reflexionar, pensar i repensar on 
som i on volem anar. I és un bon moment per 

pensar-hi, perquè de ben segur que després de la cri-
si per la Covid-19, ja res tornarà a ser igual com era i 
caldrà encarar aquesta nova situació amb noves idees 
i nous plantejaments perquè, tot plegat, puguem sor-
tir-ne el més ben parats possible.
A  l’Alt Pirineu hi tenim una economia fràgil i fortament 
basada en el turisme, on els sectors de l’hostaleria i ac-
tivitats recreatives representen a l’Alta Ribagorça fins a 
gairebé un 40 % del seu Valor Afegit Brut (VAB), al Pa-
llars Sobirà més d’un 30%, a la Cerdanya prop d’un 20%, 
a l’Alt Urgell un 18%, mentre que al Pallars Jussà només 
arriben a un 10%. Tot sembla indicar que precisament 
el sector del turisme serà dels més afectats en aques-

ta crisi post Covid-19 i les economies més dependents 
d’aquest sector patiran força. Caldrà, doncs, que les 
institucions pensin com podran ajudar el sector, i que 
el mateix sector pensi en la manera de repensar-se per 
minimitzar l’impacte d’aquesta crisi.
És indubtable l’Alt Pirineu ha d’aprofitar tot el seu po-
tencial turístic, però també s’han de tenir en considera-
ció les febleses del sector, i és que a banda de l’impac-
te que representa sobre el medi, es tracta d’un sector 
força inestable que depèn de factors externs com po-
den ser la climatologia o la conjuntura econòmica glo-
bal, que genera llocs de treballs temporals, de baixa re-
muneració i per tant, precaris. Cal tenir present que el 
conjunt del sector serveis a l’Alt Pirineu, on també s’hi 
inclouen altres sectors a banda del turístic, genera un 
VAB d’uns 64.000 euros a l’any per afiliat a la seguretat 
social, mentre que el sector Industrial en genera prop 
dels 100.000. Però no sols de turisme es viu a l’Alt Piri-
neu, on per exemple el sector industrial hi representa 
més d’un 12% del seu VAB, tot i que de forma desigual 
segons les comarques. Així a les comarques de l’Alta Ri-
bagorça i dels dos Pallars, on la indústria hidroelèctrica 
s’hi troba fortament implantada, hi representa entre el 
15% i el 20%, mentre que a l’Alt Urgell amb un 12% i 
a la Cerdanya amb un 4,5% el seu impacte és menor. 
Centrant-nos en les afiliacions a la seguretat social al 

sector industrial de les comarques amb indústria hi-
droelèctrica, ens trobem que el sector genera un VAB 
d’uns 200.000 euros a l’any per afiliat, molt per sobre 
de la mitjana del sector i del que es genera en el sector 
serveis, com s’ha esmentat anteriorment. Caldria re-
pensar però, en la manera de que aquest VAB sigui ges-
tionat des del territori i per al territori i potser ara, que 
moltes de les concessions d’explotació ja han caducat 
o estan properes a caducar, seria un bon moment per 
a plantejar-nos si aquesta indústria no hauria d’estar al 
servei del bé comú. Pel que fa al sector primari destacar 
que a excepció del Pallars Jussà, on la seva influència 
arriba fins a gairebé el 10% del VAB, el seu pes en l’eco-
nomia de l’Alt Pirineu és d’escassa rellevància situant-se 
entre l’1% i el 3% a la resta de les comarques. I es que 
mentre el sector primari de la resta de comarques es 

basa principalment en la rama-
deria, al Pallars Jussà hi tenen 
un pes més important sectors 
amb més valor afegit com el 
porquí i el cultiu de cereals. 
Aquest sector genera entre els 
17.000 euros a l’any per afiliat 
a la Cerdanya, passant entre els 
25.000 i 30.000 per afiliat a l’Alt 
Urgell, Pallars Sobirà i l’Alta Ri-
bagorça, fins els gairebé 50.000 
euros a l’any del Pallars Jussà.
En aquest cas, igual que en el 
turisme, també caldrà que les 
institucions pensin com podran 
ajudar el sector, i que el mateix 
sector també pensi en la mane-
ra de repensar-se per fer valer 
la qualitat del seu producte da-
vant dels mercats. Pel que fa a 
la construcció, aquesta se situa 
en valors entre el 7% i el 10% 
del VAB a totes les comarques 
alt pirinenques, a excepció 
de la Cerdanya, on l’efecte de 

les segones residències és major i el situa en el 16%. 
Aquest sector, si més no pel que fa a la construcció 
d’habitatges, es podria considerar subsidiari de la resta, 
en la mesura en què la seva evolució serà directament 
proporcional a l’activitat econòmica existent en la resta 
de sectors. Pel que fa a l’obra pública i la construcció 
d’infraestructures, caldrà un New Deal postcrisi que 
doni un impuls al sector al mateix temps que es creen 
els equipaments i infraestructures tan necessaris al te-
rritori.
V ist que tot apunta que el turisme trigarà a tenir la 
força que tenia abans d’aquesta crisi, caldrà pensar a 
potenciar altres sectors que ens ajudin a tirar endavant. 
I posats a triar, millor apostar per sectors que generen 
un major valor afegit, que creïn llocs de treball estables, 
qualificats i ben remunerats. Un sector primari orientat 
a productes de més valor afegit, un turisme de major 
qualitat i més desestacionalitzat, la rehabilitació i mi-
llora de la eficiència energètica d’edificis, cooperatives 
de comerç de producte local on-line, el teletreball, la 
indústria de les noves tecnologies, una petita i mitjana 
indústria d’aprofitament dels recursos naturals, que si-
gui mediambientalment sostenible, són possibles a l’Alt 
Pirineu. Ara només falten administracions, inversors, 
emprenedores i emprenedors que hi creguin, que no 
és poca cosa!

CARLES VERNET SAUREU   
PROFESSOR D’HOTELERIA I TURISME

@cvernets

ÀNGEL PORTÉ
EN COMÚ PODEM. REGIDOR AL 
PONT DE SUERT I CONSELLER A 

L’ALTA RIBAGORÇA

Pensar i repensar l’Alt 
Pirineu post Covid-19
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