
Después de tres meses de Estado de Alarma (y con sólo unas 
pocas tiendas de alimentación) el mercado de Balaguer re-
cuperó ayer todas sus paradas con el regreso de la ropa, el 
calzado y los complementos.

EL REPORTAJE
Las tradiciones de un Sant 
Joan limitado 
este año por 
la pandemia
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PLAÇA PÚBLICA
Una experta de la UOC vaticina 
que la caída del precio 
del crudo beneficiará 
a países como España
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La ‘nueva normalidad’ llena las 
segundas residencias del Pirineu
► La recuperación de 
la movilidad beneficia 
sobretodo a los bares 
y a los restaurantes

► Sanitat contabiliza  
ahora una muerte del 
pasado miércoles tras 
diez días sin víctimas

► Muchos hoteles de 
la demarcación optan 
por abrir a finales de 
mes o ya durante julio

► Decae el Estado de 
Alarma y las fronteras 
con los países de la UE 
quedan reabiertas hoy

FOTO: Núria García / Cámpings y casas rurales son las alternativas que han registrado más reservas estos dos días

Cámpings y casas rurales 
triunfan este fin de semana

FOTO: Núria García / El calzado y la ropa volvieron al Mercadal
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El mercado de Balaguer ya 
luce con todas sus paradas
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L’activitat turística es comença 
a reprendre al Pirineu amb la 
tornada a les segones residències 
La recuperació de la mobilitat ha beneficiat sobretot a bars i 
restaurants, mentre que els hotels esperen les reserves de juliol 
Lleida
GENÍS CASANOVAS
L’entrada de la nova normalitat a 
tot Catalunya ha permès el movi-
ment entre regions sanitàries de 
la mateixa comunitat autònoma. 
Això ha obert la porta, tímida-
ment, a la reactivació del turisme 
a la demarcació de Lleida, sobre-
tot a les comarques del Pirineu. 

Segons el president de la Fe-
deració d’Hoteleria de Lleida, Jo-
sep Castellarnau: “Aquest primer 
cap de setmana de mobilitat el 
que s’ha rebut sobretot són fa-
mílies amb segones residències 
al Pirineu, així que els que s’han 
vist més beneficiats són els bars 
i els restaurants”. Pel que fa allot-
jaments hotelers, molts encara 
estan tancats i esperaran a obrir 
la setmana vinent o a principis de 
juliol, ja que, segons la Federació 
d’Hoteleria, es on s’estan con-
centrant les primeres reserves. 
L’obertura per Sant Joan també 
serà baixa, ja que “hi ha hagut 
molts pocs dies de marge per fer 
les reserves i la gent no s’ha vol-
gut arriscar”. 

Tot i així, el gremi d’hotelers 
veu aquest cap de setmana com 
“una primera oportunitat”. Amb 
ells coincideix el Director del Pa-
tronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, Juli Alegre, el qual con-
sidera que “aquest cap de setma-
na suposa un primer pas cap a la 
normalitat”. Segons el Patronat, 
els destins més sol·licitats du-
rant aquests primers dies són els 
càmpings i les cases rurals, però 
confien en que a primers de ju-
liol la resta d’establiments vagin 
reobrint i tornant a la normalitat.

A pobles com Llavorsí, els ho-
tels encara estan tancats, però 
ahir el seu alcalde Josep Vidal ja 
va poder constatar “més movi-
ment pel poble, sobretot de gent 
de fora que té cases aquí o gent 
que venia a visitar familiars que 
feia mesos que no veien”. Vidal 
també confia en que l’activitat 

Càmpings i cases rurals: les alternatives amb més demanda
Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, les destinacions turístiques que han registrat més ocupació aquest cap de 
setmana i les que, de moment, acumulen més reserves, són els càmpings del Pirineu i les cases rurals de la plana de Lleida. Tal com 
va explicar el director del Patronat, Juli Alegre, a LA MAÑANA, “Lleida és una destinació perfecta per fugir d’aglomeracions i tenim 
molts espais naturals com Aigüestortes, l’estany d’Ivars o altres punts que poden atreure molts turistes” / FOTO: Núria García

vagi en augment a partir de la set-
mana vinent: “El proper cap de 
setmana reobriran les empreses 
de ràfting, les quals atreuen molts 
turistes i alguns hotels ja ens han 
dit que tenen reserves i obriran”.

A el Pont de Suert, han suspès 
les fallés que tenien programades 
per Sant Joan i s’està treballant 
per readaptar la Festa Major de 
l’agost. Segons el seu alcalde, José 
Antonio Troguet, l’objectiu és “te-
nir un bon flux de turistes, però 
sempre evitant aglomeracions, 

per això s’ha decidit suspendre 
grans esdeveniments”. A el Pont 
de Suert, la majoria d’equipa-
ments turístics ja han reobert i al 
juliol ho farà el museu d’art sacre 
“amb totes les mesures de segu-
retat”. 

De fet, tant des del Patronat 
de Turisme com des de la Fede-
ració d’hoteleria s’ha insistit molt 
en el compliment de les mesures 
sanitàries per part de tots els ac-
tors. Josep Castellarnau assegu-
ra que “Lleida és un destí segur” 

i Juli Alegre també coincideix en 
que “la nostra demarcació ofereix 
unes condicions perfectes, ja que 
és un destí amb espais oberts, na-
tura i sense aglomeracions”, és 
per això que considera que “tot i 
aquests mesos difícils, Lleida par-
teix amb avantatja en aquesta no-
va normalitat i pot ser una bona 
oportunitat per atreure al turisme 
interior”.

Cal recordar que a partir d’avui, 
el moviment entre comunitats 
autònomes ja està permès i això 

possibilita l’arribada de turistes 
de l’interior d’Espanya a la demar-
cació lleidatana. Segons dades de 
la Diputació de Lleida, l’any passat 
el vuitanta per cent del turisme 
a la província era interior i tot i 
aquests mesos d’aturada, espe-
ren poder mantenir aquesta xifra.

El sector turístic lleidatà també 
està pendent de l’arribada de visi-
tants estrangers a partir del pro-
per mes de juliol, si bé no confien 
en rebre’n tants com els darrers 
anys. 
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