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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

“Aquest any ens quedarem sense f alles al Pirineu 
per poder salvar la resta de la temp orada d’estiu”
La Vall de Boí, Les o el Pont de Suert han suspès les festes de Sant Jo  an per evitar aglomeracions
Per Sant Joan molts pobles 
del Pirineu lleidatà celebren 
les “baixades de falles” o 
altres festes similars, però 
enguany gairebé tots han 
decidit suspendre els actes 
per evitar l’arribada massiva 
de turistes i que això pugui 
provocar un brot del virus. 
Només Isil manté part de 
la festa, però permetent 
l’accés només als veïns del 
poble. 

Lleida
GENÍS CASANOVAS
Coincidint amb l’arribada del sols-
tici d’estiu, molts pobles del Pi-
rineu de la demarcació de Lleida 
celebren la seva festa de les falles. 
Els veïns de municipis com la Po-
bla de Segur, Durro o Taüll, baixen 
des d’un punt alt de la muntanya 
carregats amb les falles (enceses 
de “foc purificador”) fins a la pla-
ça del seu poble. Durant els dar-
rers anys aquests esdeveniments 
reunien, durant unes nits, milers 
de persones al voltant del foc i 
servien per donar el tret de sorti-
da a la campanya turística d’estiu, 
la qual és el sostén econòmic de 
bona part dels negocis d’aquest 
sector al Pirineu. 

Enguany, amb l’arribada del 
coronavirus, els consistoris i les 
associacions organitzadores han 
decidit suspendre aquests actes 
per tal d’evitar l’arribada massi-
va de turistes i les aglomeracions 
que es generen als carrers i places 
durant les baixades. A el Pont de 
Suert, per exemple, aquest Sant 
Joan s’hi haguessin reunit més de 
tres mil persones. Segons el seu 
alcalde José Antonio Troguet “ho 
hem hagut de suspendre, perquè 
controlar que les tres mil o qua-
tre mil persones que venen a la 
festa hagués estat impossible i 
més tenint en compte que proba-
blement per Sant Joan ja podria 
venir gent de Lleida i Barcelona”.  

Segons Troguet, la decisió es 
va prendre fa unes setmanes de 
manera consensuada amb les as-
sociacions de fallaires i els dife-
rents nuclis que formen part del 
Pont de Suert. Tot i així, des de 
l’Ajuntament s’estan plantejant 
diverses opcions per fer algun 
acte simbòlic per Sant Joan i així 

“mantenir encesa la flama”. 
El que també preocupa als 

ajuntaments i, sobretot, a hote-
lers i restauradors, és el fet de 
perdre una de les dates amb més 
potencial turístic de la tempora-
da estival: “Ja es va perdre la Set-
mana Santa i molts negocis han 
estat dos mesos sense ingressos. 
Ara hi hauran de sumar no tenir 
els turistes que arrossegaven les 
falles”, reconeixia Troguet en de-
claracions a LA MAÑANA. 

Tot i així, els alcaldes de la zo-
na coincideixen en que tant les 
entitats com els negocis locals 

han entès que “no hi havia cap 
altra alternativa i és la opció més 
responsable”, així ho creu l’alcal-
de de Les (Pallars Sobirà), Andreu 
Cortés. Al seu municipi, per Sant 
Joan s’havia de celebrar la fes-
ta de la Crema d’Eth Haro, però 
al darrer ple municipal es va de-
cidir anular per decisió gairebé 
unànime. “A la plaça es reunien 
més de quatre mil persones, amb 
gent vinguda de tot Catalunya i 
també de França, això hagués po-
gut convertir-se en un focus molt 
gran del virus”, reconeix Andreu 
Cortés, tot i que també confia en 
que “hem hagut de suspendre les 
falles, però espero que això ser-
veixi per evitar contagis i poder 
salvar la resta de la temporada 
d’estiu, ja que creiem que finals 
de juny i al juliol començaran a 
arribar els primers turistes”. 

Els darrers dies el focus de la 
polèmica ha estat centrat en Ber-
ga i la seva festa de la Patum, on 
es van suspendre tots els actes 
“oficials”, però alguns veïns han 
organitzat altres actes i festes pel 
seu compte, moltes vegades sen-
se respectar les mesures de sani-
tàries. A Les confien en que això 
no passi el proper cap de setma-
na i demanen “responsabilitat” 

FOTO: ACN/ El Pont de Suert ha 
suspès les seves falles programades 
pel proper 23 de juny

als seus veïns. El mateix demana 
l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia 
Bruguera, la qual, en declaracions 
a LA MAÑANA, confia en que “no 
passi com a Berga. Entenc que hi 
ha un fort sentiment fallaire, però 
enguany no toca”. 

Les festes de Durro, a la Vall 
de Boí, havien de donar el tret 
de sortida a la temporada de fa-
lles al Pirineu Lleidatà, però ja es 
van suspendre fa unes setmanes 
i, finalment, el consistori ha optat 
per aplicar la mateixa solució a les 
de Boí, Barruera, Erill la Vall, Taüll 
i Pla de l’Ermita, les quals s’havi-
en de celebrar entre aquest juny 
i juliol. Segons Bruguera, inicial-
ment es van proposar diferents 
alternatives per readaptar la fes-

ta, com limitar els accessos, can-
viar les dates o centralitzar-ho tot 
en una única baixada un sol dia, 
però “amb el temps hem vist que 
no era viable ni responsable”.

L’alcaldessa espera que la Vall 
pugui superar aviat l’impacte d’un 
any sense falles i “salvar una part 
de la temporada d’estiu, ja que la 
nostra principal activitat econò-
mica és el turisme i fa més de tres 
mesos que pràcticament no hi ha 
ingressos”. De fet, tot i estar en fa-
se 3, molts negocis de restauració 
i hoteleria del Pirineu han decidit 
no obrir i esperar a que es repren-
gui la mobilitat entre regions sa-
nitàries.
FALLES NOMÉS PELS VEÏNS

Un dels pocs pobles que pre-
veu fer algun acte per Sant Joan 
és Isil, al Pallars Sobirà. Si bé es ve-
ritat que no es farà la tradicional 
i multitudinària baixada de falles, 
si que es prepara un acte en un 
format més reduït: “Farem algu-
na festa acotada només als veïns 
del poble, més que una festa serà 
un acte simbòlic” explica l’alcalde  
Guillem Isus i afegeix que “som 
un poble d’uns 40 habitants, la 
majoria d’ells molt grans i si arri-
ben de cop tres mil persones ens 
estaríem posant tots en risc”. Per 
tal de limitar l’arribada de turistes 
la nit de Sant Joan, el consistori 
està coordinant-se amb els Mos-
sos d’Esquadra per poder establir 
controls als accessos  del poble.

Isil prepara 
un petit acte 
només pels 

veïns del poble
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Segons Isus, encara no esta 
confirmat al cent per cent en 
que consistirà el acte, és més, 
l’opció de suspendre-ho enca-
ra és sobre la taula per si no es 
poguessin garantir totes les me-
sures de seguretat. En aquesta 
mateixa línia, l’alcalde demana 
“precaució” i en el cas de que 
hi hagi petites reunions entre 
els veïns “que sempre siguin en 
grups petits i respectant les nor-
mes, ja que si arriba un brot a Isil 
ens estarem posant tots en perill 
i ens pot arruïnar el que queda 
de temporada d’estiu”.

Tant associacions fallaires 
com els consistoris implicats 
confien en que aquest “any 
d’aturada” no “extingeixi la fla-

ma” de les falles al Pirineu, les 
quals els darrers anys havien 
superat rècords d’assistència de 
turistes i s’havien convertit en 
una data assenyalada dins el ca-
lendari turístic i festiu de la zona. 
Sobretot des de la seva declara-
ció com a Patrimoni Immaterial 
de la UNESCO l’any 2015. 

Ara el punt de mira es troba 
al juliol, l’agost i el setembre, 
durant els quals els negocis dels 
Pirineus confien en recuperar-se 
de tres mesos sense gairebé in-
gressos, d’una temporada d’es-
quí escurçada, d’una Setmana 
Santa inexistent i de l’anulació 
de les falles, les quals hauran 
d’esperar al proper solstici d’es-
tiu per poder tornar a cremar.

Els càmpings esperen el 
retorn de la mobilitat per 
rebre els primers turistes

Lleida
GENÍS CASANOVAS
Els hotels, càmpings, bars i res-
taurants de la demarcació de Llei-
da esperen que la mobilitat entre 
regions sanitàries arribi aviat, ja 
que això els permetria comen-
çar a rebre els primers turistes, si 
més no els de proximitat. 

Després de tres mesos sense 
ingressos, el sector turístic tenia 
marcat el pont de Sant Joan com 
una de les primeres oportunitats 
per començar a recuperar-se, 
però la incertesa sobre com i 
quan podrem sortir de les nos-
tres regions sanitàries ha frenat 
els plans de vacances de moltes 
famílies. Segons el president de la 
federació d’Hoteleria de Lleida,-
Josep Castellarnau, “es parla de 
que el 21 de juny ja ens podrem 
començar a desplaçar d’una re-
gió a l’altra, però a gent encara no 
n’està segura i no s’atreveix a fer 
reserves”. 

Amb ell coincideix la presiden-
ta de la Associació de Càmpings 
de Lleida, Marta Cortina, la qual 
creu reconeix que “de moment 
les reserves per Sant Joan són 
molt baixes, si en els propers di-
es es confirmés que el dia 21 ja 
ens podrem moure amb normali-
tat potser podrem tancar algunes 
reserves d’última hora”, tot i que 
“ara mateix la gent no s’arrisca a 

reservar pel juny, és més, algunes 
famílies que tenien reserves per 
aquest mes les estan anul·lant 
o canviant de data ja que no te-
nen informació clara sobre com i 
quan es podran desplaçar” i con-
clou que “falta informació tant 
per nosaltres com pel client”. 

Tot i que les comarques de 
muntanya ja estan en plena fa-
se 3 del desconfinament, molts 
establiments com hotels o res-
taurants han decidit quedar-se 
tancats a l’espera de que puguin 
arribar turistes. Segons dades 
de la Federació d’Hoteleria, al 
Pirineu i l’Aran només han obert 
al voltant d’un 20 per cent dels 
establiments, ja que “a molts no 
els surt a compte treballar i recu-
perar els treballadors dels ERTO”, 
explica Castellarnau. 

Segons Marta Cortina, ara 
mateix la majoria de reserves es 
concentren als mesos de juliol i 
agost, sobretot gràcies al turisme 
interior, tot i que des de la Fede-
ració d’Hoteleria confien en que a 
mitjans d’estiu podrien començar 
a rebre clients de França, Holan-
da o Bèlgica. 

Després de mesos de confina-
ment, moltes famílies busquen 
els espais oberts i la natura que 
els ofereix un càmping. De fet, 
agències lleidatanes com ViaJet o 
l’Eixida Tours van confirmar a LA 
MAÑANA fa unes setmanes que 
la gran part de les reserves que 
estaven tancant corresponien a 
escapades a càmpings i al lloguer 
d’autocaravanes. “El càmping és 
l’antítesi al confinament, hi ha es-
pai i contacte amb la natura i ara 
la gent ho busca molt” confirma 
la presidenta de l’Associació de 
Càmpings de Lleida. Pel que fa a 
l’èxit de les autocaravanes i cara-
vanes creu que es deu “al control 
que tens sobre tot el teu entorn 
en una autocaravana i el fet de 
poder viatjar en família”. 

Tot i les reserves que hi ha de 
cara al juliol i l’agost, l’Associació 
de Càmpings no confia en repetir 
les xifres dels darrers anys ni po-
der recuperar-se de les pèrdues 
dels mesos que han tingut els ne-
gocis tancats.

FOTO: Aiguestortes Camping Resort / Les reserves pel pont de Sant Joan de moment són molt baixes

El lloguer de 
caravanes i 
autocaravanes 
és una de les 
alternatives 
amb més èxit 
aquest estiu
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Ahir al matí una quinzena de per-
sones van participar de la ruta 
“de la flor del pericó”, organitza-
da per l’Associació per a la Inter-
pretació de l’Horta de Lleida. La 
ruta pretenía donar a coneixer 
aquesta panta que néix a l’horta 
lleidatana i les seves propietats. 
En acabar es va fer un taller a la 
Granja Pifarré. 

Ruta per l’Horta 
lleidatana 
centrada en la 
“flor de pericó”

FOTO: Núria García / Es van explicar les propietats d’aquesta planta

El Centre Històric de Lleida va 
viure ahir moments de molta 
tensió quan agents de la Guàrdia 
Urbana es van veure envoltats 
d’unes 300 persones d’origen 
africà arran d’una detenció, en 
la que un dels policies va resul-
tar ferit per una mossegada. Poc 
abans de les 21.00 hores una 
patrulla va identificar una per-
sona al carrer Boters, a l’alçada 
del número 4, com a presump-
te autor d’un delicte lleu de furt. 
En aquell moment també es 
van procedir a la detenció d’un 
home per incomplir una ordre 
d’allunyament, ja que no es po-
dia apropar a una persona que 
vivia al número 8. Quan l’iden-
tificaven, van aparèixer tres do-
nes d’origen africà i, segons la 
Urbana, una d’elles estava molt 
nerviosa perquè volia accedir 
en l’immoble, tot i no poder per 
l’actuació policial. Llavors va co-
mençar a insultar als agents i no 
es va voler identificar quan li van 
demanar. Després, va mossegar 

a un policia i en el moment de 
la detenció “la dona va fer una 
crida a les persones que hi ha-
via allà en aquell moment”. Així, 
els agents es van veure rodejats 
d’unes 300 persones d’origen 
africà, raó per la que va ser ne-
cessària la intervenció de més 
patrulles de la Urbana i de Mos-
sos. Durant uns 30 minuts es van 
veure moments molt tensos. La 
situació va acabar amb la detin-
guda per atemptat als agents de 
l’autoritat, un arrestat per un 
trencament de condemna i un 
imputat per receptació i un altre 
per un delicte lleu de furt.

Moments de molta tensió 
al Centre Històric amb 
300 persones envoltant 
els agents de la Urbana

Va succeir arran 
d’un detenció i 
amb un policia 

mossegat

Unitat contra l’Agència de Natura
Més de 50 alcaldes i membres d’entitats privades del 
món rural es van reunir ahir a Rubió, al municipi de 
Soriguera (Pallars Sobirà), per debatre la creació d’una 
nova plataforma en defensa dels drets del món rural. 
Es tracta de la resposta a la negativa del Parlament 

d’ajornar la votació de la proposició de llei de l’Agència 
de Patrimoni Natural de Catalunya al ple previst per 
els propers dies 17 i 18 de juny. Els assistents van fir-
mar un manifest per començar a definir les bases d’una 
entitat que gestionarà la plataforma. 

FOTO: L.M. / Una cinquantena de persones es van aplegar ahir a Rubió per impulsar una plataforma

“Missatges 
positius” pels 
passos de 
vianants
LleidaJove, la Regidoria de Jo-
ventut, Festes i Tradicions, ha 
organitzat un concurs d’idees 
per plasmar “missatges posi-
tius” als passos de zebra de la 
ciutat. L’objectiu es reproduir 
15 missatges als passos de via-
nants de diferents barris per 
llegir-los i compartir-los amb 
els seus veïns i veïnes.

L’Ajuntament de Lleida remode-
larà el Servei Materno Infantil 
que fins ara ha estat en funcio-
nament en el centre ‘Lo Marra-
co’ de La Mariola, per descen-
tralitzar-lo i incorporar-lo en la 
xarxa pública d’escoles bressol 
de la ciutat. L’objectiu, que els 
nens i nenes de 0 a 3 anys de fa-
mílies vulnerables puguin incor-
porar-se a escoles bressol de la 
xarxa de centres públics.

Descentralitzat el 
servei per infants 
vulnerables
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