
6 TEMA DEL DIA| DOMINGO 3 DE MAYO DE 2020

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Turisme d’estiu ‘a foc lent’

Després de gairebé dos 
mesos amb els negocis 
tancats, els hostalers del 
Pirineu i Prepirineu lleidatà 
es preparen per al retorn a 
l’activitat. Ho fan amb molts 
dubtes sobre els protocols 
de seguretat i amb la vista 
posada en el mes de juny.

Lleida
IRIS CARNICÉ
El pla de desescalada presentat 
pel govern espanyol preveu que 
els hotels i allotjaments turístics 
reobrin l’11 de maig però sense 
que s’utilitzin les zones comunes, 
aplicant restriccions i reforçant 
les desinfeccions i les normes 
d’higiene. Els hostalers del Piri-
neu de Lleida, però, no preveuen 
tenir feina fins al mes de juny i 
tenen dubtes sobre els protocols 
a seguir, que encara no han estat 
definits més enllà d’un esborrany.

Mentre que els valors naturals 
del Pirineu i Prepirineu de Lleida 
el situen com un espai privilegiat 
perquè s’hi torni a encetar el tu-
risme molt més aviat que en zo-
nes massificades —tret d’alguns 
espais més freqüentats, com el 
Congost de Monrebei—, els hos-
talers del Pirineu alerten de les di-
ficultats que els suposarà, a l’ho-
ra de reobrir els negocis, el fet de 
no poder comptar amb ingressos 
provinents del turisme interna-
cional, a causa de les restriccions, 
que no permeten els desplaça-
ments entre províncies i obliguen 
el país a mantenir tancades les 
seves fronteres.

L’Ana Iglesias és la propietària 
del Càmping Alta Ribagorça, si-
tuat prop del Pont de Suert. El seu 
càmping es troba en una zona de 
pas habitual pels turistes d’arreu 
d’Europa que van a la costa. “He 
rebut nombroses cancel·lacions 
de grups internacionals. Durant 
els mesos d’abril, maig i juny 
ens visiten turistes d’Holanda, 
França, Alemanya i Bèlgica que 
van amb autocaravana i fan una 
estada al Pirineu per finalitzar les 
seves vacances a la platja, i és un 
tipus de turisme que no hem po-
gut salvar”, explica l’Ana.

D’aquesta manera, mentre 
que en els darrers anys ens ha-

FOTO: Hostal Plaça / La Vall de Boí és un espai natural que ofereix als turistes l’oportunitat de visitar el Parc Nacional, les esglésies i recórrer els camins

La data fixada per a la reobertura és l’11 de maig, però els 
hostalers del Pirineu no preveuen tenir feina fins al juny

víem habituat a un turisme que 
movia milions de persones a bus-
car destinacions com més exòti-
ques millor, enguany ens veurem 
obligats a retornar a un turisme 
similar al dels anys setanta. Xavi 
Soriano, un dels dos socis a càrrec 
de l’Hostal la Plaça de la Vall de 
Boí, explica que aquest estiu “les 
vacances seran de proximitat, 
serà un turisme familiar i la gent 
viatjarà en cotxe fins a llocs on es 
trobi segura, perquè la prioritat 
serà la salut”. D’aquesta manera, 
l’oferta turística d’enguany al Pi-

rineu de Lleida serà “la mateixa, 
però a un ritme més lent”, explica 
el propietari de l’Hostal la Plaça.

Per la seva banda, Gabriel Se-
rra, director de l’Hotel Terradets, 
situat a Cellers, també alerta que 
“el turisme que rep el Pallars és, 
en un alt percentatge, de Barce-
lona”. Per aquesta raó, Serra es 
planteja si aquestes limitacions, 
juntament amb les que esta-
bleixen que l’aforament haurà de 
ser d’un 30%, la reobertura és 
viable econòmicament: “Els cos-
tos fixos seran molt més alts, i tin-

drem menys clients per poder-los 
suplir”, explica l’hostaler.

Coincideix amb Soriano, qui va 
més enllà i assegura que malgrat 
que es pugui obrir, “hi haurà molts 
hostalers que no voldran perdre 
diners”. Per aquesta raó, Soriano 
apunta a un període de “preo-
bertura” que servirà per tornar a 
posar el negoci en marxa amb uns 
serveis mínims abans que comen-
cin a arribar els clients. “Esperem 
tenir turistes la primera quinzena 
de juny”, assegura Soriano.

Iglesias, Soriano i Serra també 

coincideixen a denunciar la man-
ca d’informació que han rebut 
els hostalers, malgrat conèixer la 
data en què es pot tornar a posar 
en marxa el turisme. Tots tres ex-
pliquen que han estat en contac-
te constant amb les entitats i as-
sociacions que agrupen el sector, 
assisteixen a videoconferències, 
s’han informat sobre les mesures 
i han demanat pressupostos per 
col·locar mampares i altres ele-
ments de seguretat. No obstant 
això, segueixen a l’espera que es 
publiqui un protocol oficial per 

FOTO / El Càmping Alta Ribagorça (esquerra) està situat prop de la població del Pont de Suert, i l’Hotel Terradets (dreta), és a Cellers, al Pallars Jussà
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evitar fer compres en va. “No 
tenim prou informació per co-
mençar a actuar”, expliquen tots 
tres hostalers.

Mentre que els propietaris 
d’hotels busquen fórmules per 
evitar que els clients es creuin 
en els passadissos, els càmpings 
ho tenen encara més complicat: 
bona part d’ells no tenen bunga-
lous ni autocaravanes i, per tant, 
els clients que els visiten han de 
fer servir lavabos i dutxes comuni-
tàries, així com sales compartides 
per als àpats. Iglesias alerta, però, 

que “cada càmping és un món”, 
i que n’hi ha que estan formats 
fonamentalment per bungalous 
“que compten amb lavabos i du-
txes individuals”, i que, per tant, 
“sí que estan interessats a obrir 
les seves instal·lacions quan mar-
ca el govern”.

Una vegada superat aquest pri-
mer pas per al desconfinament i 
la reactivació del turisme, caldrà 
veure com evoluciona la malal-
tia al nostre país per poder donar 
pas a la Fase 2, prevista pel 25 de 
maig, en què aquests hotels i res-

taurants pirinencs, després d’un 
primer període de terrasses ober-
tes, podran tornar a obrir els por-
tes dels seus locals interiors, amb 
una separació de clients per tau-
les i limitant l’aforament a un terç. 
Així mateix, els hotels, càmpings 
i allotjaments turístics també po-
dran obrir les seves zones comu-
nitàries amb la mateixa limitació 
d’aforament.

La Fase tres, prevista per quinze 
dies després, permetrà finalment 
utilitzar la meitat de l’aforament 
interior, tot i mantenir igualment 

la separació entre clients. A les 
terrasses la limitació també serà 
del 50%, igual que en el cas dels 
espais comunitaris d’hotels i càm-
pings.

Pel que fa a les activitats lúdi-
ques i esportives, seran possibles 
als establiments turístics a partir 
de la primera fase, segons esta-
bleix el comunicat divulgat per 
l’Associació de Càmpings de Llei-
da-Pirineus. Només es permetran, 
però els espectacles culturals de 
menys de 200 persones que es-
tiguin assegudes i mantenint la 

distància de seguretat, així com 
els actes interiors d’un màxim de 
30 persones, o un 30% de l’afo-
rament. També es podran dur a 
terme activitats esportives que 
no requereixin contacte físic, com 
és el cas del tenis, l’atletisme o els 
esports nàutics, malgrat que no es 
permetrà l’ús de vestuaris públics. 
Això obre la porta a l’organització, 
per part dels hostalers del Pirineu, 
d’activitats lúdiques i esportives 
que animin els turistes a apostar 
aquest estiu per recórrer una na-
tura en l’estat més pur.

FOTO: Hostal la Plaça / Els valors naturals del Pirineu i el Prepirineu de Lleida situen el seu sector turístic en una posició privilegiada per afrontar l’etapa posterior a la crisi del coronavirus

ANA IGLESIAS
Propietària Càmping Alta Ribagorça (El Pont de Suert)

“Hi ha molts càmpings que 
tenen els lavabos compartits” 
Ana Iglesias és la propietària del Càmping Alta Ribagorça, 
un espai natural situat a les Bordes del Pont de Suert, un 
petit nucli de població que correspon al Pont de Suert. 
Malgrat que disposa d’alguns bungalous, els seus clients 
acostumen a utilitzar espais comunitaris. “Elaborarem un 
protocol que entregarem a cada client que arribi per ga-
rantir la seguretat”, explica l’Ana, qui apunta a la possibili-
tat d’utilitzar els lavabos comunitaris amb guants i masca-
reta, i a la necessitat de desinfectar-los amb freqüència.

XAVI SORIANO
Soci i propietari de l’Hostal la Plaça (Vall de Boí)

“Serà inevitable que els clients
es trobin pels passadissos”
Xavi Soriano és un dels dos socis de l’Hostal la Plaça, a la Vall 
de Boí (Alta Ribagorça). Tot i que el seu establiment compta 
amb jardí i una àmplia zona exterior que li permet garantir 
la distància de seguretat entre clients, admet que és impos-
sible que un hotel tingui tots els espais comuns tancats. Així, 
apunta a la impossibilitat que els clients visitin l’hotel sen-
se utilitzar els passadissos d’accés a les habitacions. Soriano 
explica que la crisi “ens ha dut a reinventar-nos”, i que en els 
pròxims mesos es consolidaran opcions com el take away.

GABRIEL SERRA
Director de l’Hotel Terradets (Cellers)

“Hi ha hotels que no poden 
reobrir al 30% de capacitat” 
Gabriel Serra és a càrrec de l’Hotel Terradets, situat a la ca-
rretera que connecta Balaguer amb Tremp, a la població 
de Cellers (Pallars Jussà). El seu és un hotel amb tota me-
na de serveis: piscina, tres àrees de restaurant i diversos 
espais comuns on es fan activitats. Ara, es planteja fórmu-
les com el check-in obligatori per Internet, per evitar que 
el client esperi a recepció, tot i que admet preocupació 
econòmica per les dificultats que suposarà obrir l’hotel al 
30% d’aforament i amb les zones comunes tancades.
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Set associacions de Protecció Civil 
amb un total de 77 voluntaris, al 
peu del canó front el coronavirus
La de Mollerussa es va consol·lidar amb l’inici de la pandèmia, i totes 
ajuden en tasques com el repartiment d’aliments, mascaretes i EPIs

El coronavirus està posant a pro-
va a tota la societat. Per sort, 
davant les adversitats hi ha per-
sones que encara mantenen 
les ganes d’ajudar a la resta. Un 
bon exemple d’això ho trobem 
en tots els voluntaris de Protec-
ció Civil, que durant aquests dies 
tan complicats s’han convertit en 
fonamentals a l’hora d’entregar 
mascaretes, donar informació i 
aportar el suport necessari a al-
tres serveis d’emergències.

En aquests moments, la de-
marcació de Lleida compta amb 
set associacions de voluntaris 
que en total sumen a 77 perso-
nes disposades a ajudar en el que 
faci falta. Així, al Segrià hi trobem 
a Lleida (41 voluntaris) i Alcar-
ràs (6); a la Noguera, a Balaguer 
(7), Artesa de Segre (6) i Montgai 
(3); al Pallars Jussà, a la Pobla de 
Segur (8), i al Pla d’Urgell, a Mo-
llerussa (6). De fet, cal destacar 
aquesta última perquè es va con-
solidar amb l’inici de la pandèmia 
i la consegüent situació crítica per 
la Covid-19. A més, també hi ha 
nombroses entitats que són ofici-
als de Protecció Civil que també 
estan ajudant.

“Tenim la sort que, davant les 
adversitats, hi ha persones dispo-
sades a ajudar a la resta i es fan 
voluntaris”. Així de clar es mostra 
el responsable de Protecció Civil 
a la demarcació de Lleida, Alt Pi-
rineu i Aran, Pedro-Luis Mayor-
domo. De fet, puntualitza que 
“estem molt satisfets de cadascú 
d’ells”, perquè, “estan continu-
ant endavant amb més força que 
mai. Som conscients que alguns 
d’ells són població de risc i no els 
deixem anar al lloc i ells voldrien 
ser-hi amb tot el seu coratge”.

Amb una coordinació mil·li-
mètrica amb les diferents ins-

titucions, com ara Generalitat, 
Diputació, Consells Comarcals i 
ajuntaments, els voluntaris re-
parteixen el menjar del Banc dels 
Aliments i a la gent que no pot 
sortir de casa seva; ajuden en el 
suport logístic, com ara repartir 
mascaretes, EPIs o material di-
vers; realitzen tasques de control 
i vigilància en els espais habilitats 
per als sense sostre; donen in-
formació de les restriccions i els 
canvis que es van produint per tal 
que “arribin a tothom”; realitzen 
el servei d’emergències i/o urgèn-
cies en molts pobles, i resolen els 
dubtes que sorgeixen.

En aquest sentit, Mayordomo 
expressa que “fins ara tots sabí-
em com funcionaven determinats 
protocols, com ara l’INUNCAT, 
però mai s’havia hagut d’activar 
el de pandèmies, que es va actua-
litzar just abans del coronavirus”. 
Per aquesta raó, ha estat neces-
sari un reciclatge i una formació 
continuada, tant dels professio-

nals que hi treballen com dels vo-
luntaris que hi són presents a tra-
vés d’un pla especial. “Ens estem 
coordinant constantment, rebent 
recomanacions i infografies que 
nosaltres transmetem. I tenim 
la sort els diferents ens instituci-
onals, com ara els ajuntaments, 
donen tota mena de suport, en-
cara que sigui amb un telèfon 
d’ajuda”, conclou.

FOTO: Tony Alcántara / Voluntaris de Protecció Civil, durant el repartiment de mascaretes que es va fer el dimarts 14 a l’estació de Renfe de Lleida

FOTO: Tony Alcántara / Un del voluntaris que hi ha a la capital del Segrià

“Fins ara tots 
sabíem com 
funcionaven 
determinats 
protocols, però 
mai s’havia 
activat”
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ÓSCAR BUETAS
obuetas@lamanyana.es
Lleida
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La torre de biodiversitat del Turó 
de Gardeny acull cigonyes un 
any després de la seva ubicació
Ipcena mostra la seva satisfacció i demanarà a la Paeria que 
instal·li més plataformes per consolidar la presència de les aus
La torre de biodiversitat 
instal·lada per la Paeria fa 
un any al Turó de Gardeny 
acull les seves primeres 
cigonyes, segons ha 
pogut comprovar l’entitat 
ecologista Ipcena.

LLEIDA
REDACCIÓ
Després d’una mica més d’un any 
de la seva instal·lació, s’ha pogut 
verificar la presència de cigonyes 
a la torre de biodiversitat del Turó 
de Gardeny, segons fonts de l’en-
titat ecologista Ipcena. Segons 
ells, ara cal fer un seguiment per-
què és “summament important 
que es pugui arribar a consolidar 
aquesta ubicació”. 

Els ecologistes tenen constàn-
cia que també alguns veïns de 
la zona de Gardeny veuen molt 
interessant que en un futur es 
poguessin situar més torres de 
biodiversitat o similars per altres 
zones del Turó, segons va expli-
car Albert Sater, secretari general 
d’Ipcena. “La proximitat al riu Se-
gre fa que sigui un lloc idoni per 
a elles, de manera que haurem 
de demanar més torres d’aques-
ta mena a l’Ajuntament quan tot 
torni una mica a la normalitat”, 
va afegir. 

Cal recordar que l’Ajuntament 

de Lleida va instal·lar al març de 
l’any passat una torre de biodi-
versitat al Turó de Gardeny per-
què puguin nidificar diferents es-
pècies d’aus. Aquesta estructura, 

d’una altura de 9 metres, habili-
tada amb la col·laboració d’Ende-
sa, està equipada amb una plata-
forma de nidificació de cigonyes a 
la part superior. També incorpora 

una caixa niu per òlibe, 2 per xori-
guers, 6 per falciots i un altre pa-
rell per ratpenats.

En la planta inferior, també hi 
ha un hotel d’insectes, una es-

tructura amb diversos estatges 
per acollir materials on puguin 
tenir el seu hàbitat una sèrie 
d’insectes que han d’alimentar 
les aus que nidifiquen a la torre. 
Aquest element pretén afavorir la 
presència de fauna a la ciutat de 
Lleida i donar compliment a una 
demanda veïnal de col·locació 
d’una estructura per la nidificació 

de cigonyes a la zona del Turó de 
Gardeny. Per ubicar la torre, es 
va buscar un emplaçament que 
compleixi unes determinades ca-
racterístiques, com són que esti-
gui en una zona elevada i propera 
al riu Segre, així com que la part 
superior quedi per sobre d’es-
tructures per on pugui haver per-
sones, per tal d’evitar molèsties a 
la fauna que s’instal·li. També es 
va valorar que la zona tingui cer-
ta visibilitat, per tal de poder fer 
sensibilització ambiental.

L’estructura 
també disposa 
de nius per a 

altres espècies

FOTO: Albert Sater (Ipcena) / Fotomuntatge amb un exemplar de cigonya a la torre de biodiversitat
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El municipi de Castell de Mur, al 
Pallars Jussà, havia programat un 
seguit d’activitats per commemo-
rar el centenari de l’arrencament i 
venda de les pintures de la col·le-
giata de Santa Maria de Mur. Avui 
s’havia de fer l’acte de cloenda 
del centenari amb l’Aplec de Mur 
i una actuació de la companyia 
Comediants, però amb la situació 
provocada pel Covid-19, els orga-
nitzadors van decidir ajornar-ho 

fins l’any vinent.
Tot i així, des de l’Ajuntament 

de Castell de Mur, el regidor d’es-
ports, joventut i festes i celebra-
cions tradicionals Miquel López 
ha encoratjat als veïns dels nuclis 
de la zona a recuperar la “tradició 
dels pobles del Pabordat de pu-
jar a peu a la col·legiata el primer 
diumenge de maig”, ja que ara ja 
estan permeses algunes activi-
tats esportives que es puguin dur 

Excursions reduïdes pels 100 
anys de l’arrencament de 
les pintures de Castell de Mur

a terme individualment i respec-
tant les mesures de seguretat. 

En un comunicat, López tam-
bé ha volgut recordar que “tenim 
una gran tasca a fer de cara al fu-
tur; cal protegir, conservar i divul-
gar el nostre patrimoni, font de la 
nostra identitat” per tal d’evitar 
episodis com els que es van viure 
ara fa més d’un segle a la col·legi-
ata de Castell de Mur.  

Les pintures de Mur són con-
siderades les primeres del romà-
nic català que es van arrencar. Els 
fets van tenir lloc l’any 1919 i van 
suposar un punt d’inflexió en la 
preservació de l’art a Catalunya. 
Des d’aleshores són al Museum 
of Fine Arts de Boston. FOTO: ACN / Les pintures de la col·legiata van ser arrencades l’any 1919
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