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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

“Molts turiste s associen els Pirineus   amb els brots 
del Segrià i això perjudica a tota la  demarcació”
Els hotelers alerten de les “terribles” conseqüències que tindria el  tancament de Barcelona
Els brots al Segrià han 
generat un sentiment de 
por entre alguns turistes 
a l’hora de venir a la 
demarcació. Davant d’això, 
el sector turístic del Pirineu 
s’esforça en transmetre 
seguretat als seus visitants, 
tot i el constant degoteig de 
cancel·lacions 

Lleida
GENÍS CASANOVAS
“Aquests dies estem rebent mol-
tes trucades, sobretot de famí-
lies de la resta de l’Estat, pre-
guntant-nos com està la situació 
als Pirineus i si és segur venir”. 
La presidenta de l’Associació de 
Càmpings de Lleida, Marta Cor-
tina, ha viscut els darrers dies 
empegada al telèfon atenent a 
clients preocupats perquè la situ-
ació de confinament al Segrià i la 
Noguera pugui afectar a les seves 
vacances. “Des d’aquí intentem 
fer entendre a la gent que se-
guim sent una destinació de pri-
mera, enmig de la natura i sense 
aglomeracions. Tots els càmpings 
complim amb les mesures de se-
guretat i ara mateix hi ha molts 
pocs casos al Pirineu” explica Cor-
tina, la qual també reconeix que 
durant els darrers dies han rebut 
força cancel·lacions: “Els primers 
caps de setmana de juliol havi-
en estat realment bons, però els 
propets molta gent els ha cancel·
lat i ja comencem a rebre anulaci-
ons de cara a l’agost”. 

Des de l’Associació de Càm-
pings també lamenten el descon-
cert que hi ha “sobre el que es 
pot fer i el que no” i que “s’hagin 
pres decisions molt al moment”. 
Es refereixen, sobretot, a quan 
fa dues setmanes el Govern de 
la Generalitat va anunciar el tan-
cament de la comarca del Segrià 
un dissabte al matí, provocant 
que “molta gent que ja estava als 
càmpings va haver de marxar a 
correcuita perquè nos sabia que 
podia passar”.

El president de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Josep Cas-
tellarnau, també demana “més 
previsió a l’hora d’anunciar els 
tancaments” i posa com a exem-
ple les darreres mesures preses a 
Barcelona: “Diuen que només re-

comanen que la gent es quedi a 
casa, però si fan aquest tipus de 
recomanacions, a la gent li agafa 
por i ja no aniran de vacances”. 
De fet, Castellarnau ja alertava 
que des del mateix dia que es va 
demanar a la població de Barce-
lona i l’Hospitalet que es quedes-
sin a casa les reserves van caure 
en picat: “Molts establiments 
havien aconseguit un 60 o un 70 
per cent d’ocupació, però, si final-
ment es tanca Barcelona, la situ-
ació serà terrible i podrien caure 
les reserves per sota del 20 o el 
10 per cent i això farà que molts 

hotels i restaurants no obrin per-
què no els sortirà a compte”. 

“Enguany l’arribada del turis-
me estranger és molt baixa, així 
que depenem totalment dels tu-
ristes interiors, sobretot del ca-
talà” explica Josep Castellarnau, 
el qual afegeix que “per això es 
important fer entendre a la gent 
que els Pirineus segueixen sent 
una destinació segura, sense 
aglomeracions, amb espai a l’aire 
lliure i amb totes les mesures”.

Des de la Federació d’Hos-
taleria també associen el baix 
nombre de reserves a l’anul·la-
ció d’esdeveniments culturals o 
esportius com les falles o el fes-
tival Esbaiola’t d’Esterri d’Aneu: 
“Aquests esdeveniments tenien 
una capacitat d’atreure molta 
gent en pocs dies i eren unes da-
tes assegurades a ple rendiment, 
que enguany no hi seran”.

A la Vall de Boí, per la seva part, 
si que tenen oberts tots els equi-
paments turístics i monuments. 
En declaracions a LA MAÑANA, 
l’alcaldessa Sònia Bruguera, expli-
ca que “durant la pandèmia hem 
tingut molts pocs casos i ara ma-
teix no hi ha cap brot a la vall, així 
que és una destinació totalment 
segura. Cal recordar que estem 

FOTO: Àger Aventura’t/ Les 
empreses d’esports d’aventura estan 
pendents del confinament barceloní

a centenars de quilòmetres dels 
brots del Segrià”. 

Amb la “recomanació” del Go-
vern als ciutadans de Barcelona, 
les cancel·lacions a la Vall també 
han començat a arribar, a això, 
segons l’alcaldessa, se li ha de su-
mar la poca afluència d’un altre 
motor econòmic: “Som una desti-
nació que es mou molt gràcies a 
les segones residències, les quals 
ens asseguren sempre una base 
de visitants, però enguany es nota 
que hi ha menys famílies perquè 
potser es hi es més difícil arribar 
o tenen por de venir i després no 
poder tornar”. 

A la Vall d’Àger, les empreses 
d’esports d’aventura del Congost 
de Mont-Rebei, també viuen pen-

dents de la mobilitat del turisme 
català. Miquel Pifarré, gerent de 
l’empresa Àger Aventura’t, dedi-
cada al lloguer de kayaks i passe-
jos en barca al Congost, lamenta 
“el desconcert de la gent amb la 
situació política actual”, tot i que 
de moment “hem pogut mantenir 
la majoria de reserves, de fet, els 
caps de setmana els tenim gaire-
bé plens i la majoria provenen de 
les comarques de Barcelona”. 

Al igual que ho fa la resta del 
sector, a Àger Aventura’t recor-
den que “la gent no ha de tenir 
por, ja que complim a amb totes 
les mesures de sanitàries, com la 
desinfecció  i l’ús de mascaretes”. 
També creu que si les reserves 
encara no han baixat és perquè 

“molta gent creu que d’aquí poc 
el confinament serà més estricte 
i volen aprofitar aquest dies per 
gaudir de la natura i dels esports 
d’aventura”.

Amb la vista posada a l’arriba-
da de turistes, per tal de poder 
pal·liar els darrers mesos d’escas-
sa facturació, el sector turístic de 
la demarcació de Lleida també 
mira de reüll els brots del Segrià 
i la Noguera, amb la por de que 
es puguin estendre fins a les seves 
comarques. L’únic que hi poden 
fer, tal i com explica l’alcaldessa 
de la Vall de Boí, Sònia Brugue-
ra, és “fer els deures per la nostra 
part, complir amb totes les mesu-
res de seguretat i fer que els nos-
tres pobles siguin un lloc segur”.

El sector viu 
pendent dels 
turistes de la 

resta de l’Estat
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“Molts turiste s associen els Pirineus   amb els brots 
del Segrià i això perjudica a tota la  demarcació”
Els hotelers alerten de les “terribles” conseqüències que tindria el  tancament de Barcelona

“Les segones residències 
són bàsiques pel turisme 
de la Costa Daurada”

Tarragona
GENÍS CASANOVAS
Els rebrots de Covid-19 i el poste-
rior tancament del Segrià han 
provocat que molts lleidatans 
hagin anul·lat les seves vacances. 
Una de les seves destinacions 
més freqüents és la Costa Daura-
da de Tarragona, on pobles com 
Cambrils o Salou reben cada estiu 
centenars de famílies lleidatanes, 
moltes de les quals hi tenen sego-
nes residències. 

Des de la Federació Empresa-
rial d’Hostaleria i Turisme de la 
Província de Tarragona (FEHT) es-
peren que les restriccions de mo-
bilitat a les comarques lleidata-
nes s’acabin aviat. El portaveu de 
la FEHT, Xavier Guardià, explica 
que “tradicionalment la segona 
residència sempre ha estat molt 
beneficiosa per la Costa Daurada, 
ja que públics com el lleidatà són 
estables i fidels i això t’aporta una 
seguretat econòmica que aques-
ta any s’està veient perjudicada”. 

Des de la FEHT calculen que 
la crisi del coronavirus ha provo-
cat que només el 50 per cent de 
les places hoteleres de la provín-
cia estiguin obertes i d’aquestes 
només el 25 per cent estan ocu-
pades. Si bé “els primers dies de 
juliol van ser força bons, els re-
brots arreu de Catalunya de les 
darreres setmanes han frustrat 

totes les nostres expectatives”. 
Aquestes, segons explica Xavier 
Guardià, passaven per fomentar 
el turisme interior: “Esperàvem 
que fos un estiu com els d’abans, 
on la gent de l’interior d’Espanya 
i de la resta de Catalunya venia 
de vacances a la Costa Daurada 
enlloc de marxar a l’estranger, 
però tampoc ho estem aconse-
guint”. Guardià també creu que 
si les restriccions a la mobilitat es 
comencen a aplicar a altres punts 
d’Espanya “encara limitarà més 
l’arribada de turistes i molts esta-
bliments tancaran, ja que no po-
dran sufragar els costos”.

Des de la FEHT, demanen al 
Govern central i al de la Gene-
ralitat “més claredat en les in-
formacions” i una “comunicació 
més fluida amb el sector”, ja que 

segons explica el seu portaveu 
“som un sector molt suscepti-
ble a les informacions i davant la 
incertesa de possibles confina-
ments, la gent té por de reservar 
o anar de vacances pel que pugui 
passar”. Tot i així, el sector turís-
tic tarragoní s’esforça en repetir 
que “som una destinació segura” 
i que “el sector s’ha preparat per 
complir amb totes les mesures de 
seguretat i una bona mostra d’ai-
xò són els pocs brots de Covid-19 
que hi ha a la província”. 

També es demana que les de-
cisions se’ls comuniquin amb més 
antelació per tal d’evitar episodis 
com el que es va viure el dissabte 
que es va anunciar el tancament 
del Segrià: “Es va dir un dissabte 
al matí i es va donar dues hores 
a la gent per tornar a casa, això 
provoca una situació d’incertesa 
incontrolable”, lamenta Guardià.

De la mateixa manera que hi 
ha turistes que anul·len les seves 
reserves al Pirineu perquè ho as-
socien amb els brots del Segrià, a 
la Costa Daurada també han co-
mençar a rebre anulacions, so-
bretot estrangeres, perquè “una 
persona d’Anglaterra potser no 
sap que el Segrià i Tarragona no 
és el mateix”, és per això que des 
de la FEHT tornen a insistir en 
“mantenir a la població ben in-
formada”. 

FOTO: Mar Rovira (ACN) / A la província de Tarragona només han obert el 50% de les places hoteleres

Els hotelers i 
restauradors 
esperen el 
retorn dels 
lleidatans 
per salvar la 
temporada

FOTO: M.C. / Els càmpings tornen a rebre cancelacions de cara l’agost
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