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La fase 3 borra la ‘frontera’ entre
Lleida y Pirineu y con Catalunya
► El avance en la desescalada
augura “buenas perspectivas”
de los hosteleros en Sant Joan

► La montaña y la Costa Brava
serán los principales destinos
turísticos tras la crisis sanitaria

► Lleida registra 25 nuevos
contagios en la décima jornada
sin muertes por el coronavirus
TEMA DEL DIA | PÁG. 3-10

Pere Roqué,
de Asaja: “Es
de las peores
cosas que nos
podían pasar”
La fuerte granizada del pasado martes afectó en gran
medida a la zona del Baix Segre, donde hubo fincas con
daños del cien por cien. Casi
6.000 hectáreas resultaron
afectadas y los agricultores
piden “medidas compensatorias”.
LOCAL | PÁG. 17

Quim Torra se
compromete
con el derecho
a decidir de
la Val d’Aran
El President de la Generalitat presidió ayer los actos de
la Hèsta d’Aran, en los que el
Síndic, Francés Boya, pidió
el compromiso “firme” de la
Generalitat en la defensa de
la cultura y lengua aranesas.
“Muerta la lengua, muerto el
país”, afirmó. LOCAL | PÁG. 18

Tomamos
una bi rra?
Mejor una

www.neushuguet.com

FOTO: Tony Alcántara / Un
agricultor muestra fruta dañada
en una finca de Vallmanya

GREEN BEER

FOTO: Generalitat (ACN) / Torra presidió ayer la Hèsta d’Aran

Mediterranean drink
from the Pyrenees

www.olibagreenbeer.com
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El Geoparc
Orígens
llança avui
un nou vídeo
promocional
El Geoparc Mundial UNESCO
Orígens continua amb la campanya de posicionament del
territori com a una destinació
de turisme sostenible i de proximitat que es va començar el
passat 21 de maig amb el llançament del vídeo promocional
del Geoparc. Avui dijous 18
de juny es realitzarà el llançament de la càpsula de turisme/
aventura titulada Una explosió
de sensacions. De la mateixa
manera, el Geoparc reemprèn
també les activitats del Gaudeix el Geoparc amb l’activitat
La memòria de les padrines
de la Terreta, una activitat de
guiatge interpretatiu que tindrà lloc el dia 27 de juny.
Cal recordar que gaudeix el
Geoparc és una iniciativa amb
l’objectiu de promocionar les
empreses locals i els valors
patrimonials del Geoparc Orígens. En aquest sentit, el Geoparc Orígens es presenta com
una opció turística a tenir en
compte en el moment actual on les premisses són evitar
aglomeracions i espais tancats.
En aquest territori rural hi ha
allotjaments familiars que acolliran amb total seguretat mentre ofereixen una gran varietat
de productes locals i una cuina
autòctona.

Els Pirineus ‘aclapararan’ el turisme
de després de la crisi sanitària en
tenir natura i sense aglomeracions
Algunes zones fins i tot poden arribar a tenir el
cartell de “complet” aquesta temporada d’estiu
Les principals destinacions
de turístiques de Catalunya
seran els Pirineus i la
Costa Brava. Els visitants
apostaran per localitzacions
properes a la natura, on
puguin gaudir dels dies
de desconnexió “amb
absoluta llibertat” i sense
aglomeracions, per evitar el
risc de contagi.
LLEIDA
ACN
Així ho assegura el director de
l’Agència Catalana de Turisme, David Font, a l’ACN. “Algunes zones
de l’interior del país i els Pirineus
poden arribar a tenir el cartell de
complet aquesta temporada”, va
manifestar. Barcelona, en canvi,
tindrà un “cert ressentiment” en
el nombre de visitants, ja que té
una gran dependència del turisme internacional.
Cal tenir en compte que un
52,2% dels catalans viatjarà
aquest estiu, segons una enquesta impulsada per la consultoria
turística Tourislab. El 47,8% res-

El Castell Templer de Gardeny
reobre al públic a partir del dia
20 de juny després de la Covid
El Castell Templer de Gardeny
reobre aquest dissabte, dia 20,
les seves portes després del tancament forçat per la crisi sanitària causada per la Covid-19. El
Castell i el seu centre patrimonial tornen a estar a disposició
de les persones visitants en horari de dimarts a diumenge, de
les 10.00 hores fins a les 14.00
hores. A més, s’ha ampliat la
temporada d’estiu que s’allarga
durant tot el mes de setembre
–fins ara, es donava per tancada l’11 de setembre. El Castell
de Templers, que serà gratuït
durant l’estiu, recupera l’atractiu de poder descobrir-ne la potència patrimonial, els espais, la

S’ha ampliat
la temporada
d’estiu fins a
tot el setembre
seva història i llegendes. Amb la
visita del centre d’interpretació
es pot gaudir d’un audiovisual en què s’explica qui eren els
templers, des dels seus indicis
fundacionals amb les croades a
Terra Santa fins la dissolució de
l’Orde.

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu de la casa rural la Torre del Codina, al Talladell

tant no té previst viatjar, bàsicament per la incertesa i desconfiança davant la pandèmia i les
mesures higièniques adoptades
(33,7%), així com els problemes
econòmics (30,3%).
Del percentatge de catalans
que té previst viatjar, el 52,1%
passarà les vacances d’estiu al

territori, el 28,2% viatjarà per la
resta de l’Estat i el 19,7% anirà
fora d’Espanya. El principal motiu de l’elecció de Catalunya com
a destinació és el suport a l’empresa local, amb un 64,4% dels
enquestats. “Hi ha una consciència molt important de donar suport al teixit empresarial i consu-

mir producte local”, va assegurar
el conseller delegat de Tourislab,
David Esteller.
En qualsevol cas, la caiguda
del turisme internacional provocarà també una davallada en els
ingressos. “El visitant nacional o
de proximitat gasta menys que
l’internacional”, va advertir Díaz
Luque. De fet, la meitat dels enquestats per Tourislab té previst
gastar-se entre cinquanta i cent
euros per persona i dia, mentre
que només un 20% preveu gastar entre cent i 200 euros. En el
cas dels turistes internacionals,
la despesa mitjana diària es va
situar en 195 euros per persona
el 2019.
A Catalunya, els mercats amb
una major despesa diària són bàsicament l’asiàtic i l’americà, ara
molt limitats pel tancament de
les fronteres i l’ambigüitat sobre
les restriccions de sortida i entrada als països. Previsiblement, els
ingressos directament vinculats al
sector cauran en 15.000 milions
d’euros el 2020, segons va recordar Font.

L’església de
Santa Eulàlia
d’Erill la Vall
també obre avui
les seves portes
L’església de Santa Eulàlia d’Erill
la Vall obrirà avui les seves portes
al públic. Les entrades a l’església
només es podran adquirir online
a través de la web www.centreromanic.com amb reserva de dia
i l’hora. No hi haurà cap punt de
venda a les esglésies. A més a
més, durant la visita s’haurà de
dur la mascareta posada (excepte
els nens de fins a 6 anys acompanyats d’un adult responsable). De
la mateixa manera, hi haurà un
gel hidroalcohòlic a l’exterior de
l’església per rentar-nos les mans
abans d’entrar. En tot moment

FOTO: Centre Romànic/ Imatge d’arxiu de l’església de Santa Eulàlia

s’haurà de garantir la distància
de seguretat de 2 metres amb la
resta de visitants i el personal de
l’església per tal de protegir-nos i
protegir als altres.
Així mateix, recorden que està
prohibit el contacte amb els béns

mobles i els elements museogràfics que es conserven a l’església.
Cal recordar que l’església estarà oberta tots els dies de setmana de les 10.00 hores a les
14.00 hores i de les 16.00 hores a
les 19.00 hores.

