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La principal factura de la crisi sanitària són els malalts i els morts. Però l’economia s’està ressentint de tal 
manera que després de sis mesos la ciutat de Lleida ja computa 400 comerços tancats. A més, hi ha uns 35.000 
treballadors lleidatans afectats per un ERTO i l’hostaleria del Segrià acumula 10 milions de pèrdues.

coronavirus balanç

La ciutat de Lleida ha perdut uns 400 
comerços en sis mesos de pandèmia
Molts en barris, i són un 25 per cent del total dels sectors no alimentaris
j. martí
❘ lleiDa ❘ La salut és el primer. I 
per això la principal factura de 
la Covid a Lleida és la de les 
328 vides que ha segat, a la qual 
cosa cal sumar el cost que ha 
tingut per als milers de perso-
nes que han hagut de ser hospi-
talitzades durant els sis mesos 
de pandèmia. Però en termes 
econòmics els seus efectes són 
demolidors en diversos sectors. 
Un és el comercial, que a Llei-
da ciutat i el Segrià ha suportat 
els efectes d’un segon confina-
ment aquest estiu. El president 
de PIMEComerc, Manel Llaràs, 
va destacar que només a la ca-
pital han tancat uns 400 esta-
bliments, molts als barris, cosa 
que representa al voltant del 
25% del total dels sectors que 
no són d’alimentació. Va deta-
llar que hi ha diverses casuísti-
ques, com empresaris que han 
decidit avançar la seua jubilació 
o altres que simplement no han 
pogut resistir les pèrdues, i que 
també hi ha casos en els quals 
el titular del negoci ha optat per 
traslladar-se a un local pitjor per 
reduir despeses. Llaràs va dir 
que el confinament del Segrià 
va arruïnar les rebaixes d’es-
tiu i que ara el consum no creix 
prou per remuntar, per la qual 
cosa va demanar campanyes de 
promoció. 

Per la seua part, la presidenta 
de la Fecom, Maria Rosa Eritja, 
va afirmar que aquest mig any 
“ha estat desastrós”, que al-
menys la meitat dels comerços, 
especialment d’equipament de 
la persona i de la llar, han patit 
greus pèrdues, i que només al-
guns sectors com el de l’alimen-
tació o el bricolatge han acon-
seguit salvar en una mesura o 
una altra la situació, però sense 
grans alegries. “Anar bé és no 
tenir pèrdues”, va manifestar.

El final de les restriccions 
reforçades al Segrià aquesta 
mateixa setmana després de 
tot l’estiu planteja un nou es-
cenari, almenys, per a bars i 
restaurants, on els aforaments 
ja no són limitats a la meitat. 
Hostaleria calcula que a Lleida 
i els 6 municipis del Segrià més 
afectats pel reconfinament les 
pèrdues ascendeixen a uns 10 
milions d’euros. Altres xifres de 
la factura de la pandèmia són les 
5.836 empreses que han recor-
regut a un ERTO, la qual cosa 
afecta 34.739 treballadors, se-
gons les últimes xifres oficials. 
A més, al tancament d’agost hi 
havia 23.408 aturats.

n Les dificultats de mobilitat 
per la pandèmia i les ganes 
de respirar naturalesa han 
disparat el turisme de proxi-
mitat i a l’aire lliure, la qual 
cosa ha beneficiat sobretot el 
Pirineu de Lleida, per sobre 
de les destinacions de platja i 
de ciutat. La Val d’Aran, per 
exemple, ha tancat el millor 
agost en 10 anys i la prime-
ra quinzena de setembre va 
camí de ser superior també 
a la de l’any passat en termes 

d’ocupació. El mateix ocorre 
al Sobirà i la Cerdanya, per 
exemple.

Sector primari
Quant a l’agricultura i la ra-

maderia, sectors clau en l’eco-
nomia de Lleida, han encara 
d’analitzar l’increment de 
costos a causa de la pandè-
mia en els últims mesos però 
tot apunta que han estat dels 
negocis menys afectats per la 
crisi sanitària.

Turisme al Pirineu, l’altra cara de  
la moneda en plena pandèmia

n El risc de rebrot a la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran va tornar a disparar-se 
ahir fins als 456,52 punts a 
causa de la situació epidemi-
ològica de la Cerdanya, amb 
un índex de 1.892 punts. Tot 
i així, la taxa també va aug-
mentar a la Val d’Aran, que 
passa a ser d’alt risc després 
de superar els 100 punts, amb 
144,33. A més, el Conselh Ge-
nerau d’Aran va confirmar un 
nou un contagi ahir.

D’aquesta manera, ara 
són dos les comarques del 
Pirineu on l’índex de rebrot 
és mitjà-baix, el Pallars So-
birà (42,55) i el Pallars Jussà 
(68,01), mentre que la resta 
tenen un risc alt. Així mateix, 
aquesta regió sanitària va su-
mar 26 casos, amb un total de 
1.032, i la de Lleida, 61 més, 
amb un total d’11.787. A Po-
nent, el risc de rebrot (139) 
segueix per sota de la mitjana 
catalana (154).

L’elevat risc de rebrot a la  
Cerdanya arrossega el Pirineu
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Des de l’inici de la pandèmia

la factura econòmica de la criSi Sanitària a lleida

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CASoS                                                           12.819
MorTS                                                                      328

eSpanya

CASoS                                                     640.040
MorTS                                                         30.495

catalunya

CASoS                                                      152.255
MorTS                                                          13.222

món

CASoS                                         30.588.989
MorTS                                                    953.482

DATA riSC DE rEbroT rT* ingrESSoS A UCi MiTjAnA D’EDAT DonES %
lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

09/09-15/09 139,34 456,52 0,92 1,49 2 2 46,93 46,32 55,36 52,63

02/09-08/09 167,31 204,28 0,92 1,06 3 0 39,16 45,17 47,02 47,83

26/08-01/09 194,50 180,16 0,76 0,83 3 0 37,72 37,83 50,00 50,77
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

CASoS ConfirMATS AMb PCr ingrESSoS hoSPiTALAriS DEfUnCionS

Font: Departament de Salut

El Segrià, 
doblement 
afectat
el doble con-
finament al 
Segrià ha deixat 
l’economia 
molt tocada, 
especialment el 
comerç, l’hosta-
leria i la restau-
ració. a la resta 
de la província, 
l’afectació ha 
estat també al-
ta. entre els me-
sos d’abril i juny, 
el piB català 
va caure en un 
20,1 per cent.

34.739
treballadors afectats 

per erto

400
empreses menys a la 

seguretat social

10
milions d’euros de 

pèrdues en hostaleria

a més, es calcula que hi ha 
3.300 autònoms que continu-
en cotitzant malgrat tenir els 
seus negocis tancats a lleida.
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Campanya per evitar la tala  
d’arbres a Puigverd de Lleida.

p. 17
El Sobirà inverteix 318.000 euros en 
la millora dels accessos a nuclis.

p. 18

e. FArnell
❘ LLEiDa ❘ Les massificacions han 
estat la tònica aquest estiu en 
espais naturals i protegits del 
Pirineu de Lleida com el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici o el con-
gost de Mont-rebei, a banda de 
les zones amb platges d’interior 
(Camarasa o Salàs de Pallars). 
Els col·lapses al medi natural 
han obert el debat sobre la ne-
cessitat de regular els accessos 
a aquests enclavaments amb 
l’objectiu de preservar l’entorn, 
reduir riscos i evitar que aques-
tes destinacions perdin la seua 
idiosincràsia com a llocs de cal-
ma. Entitats excursionistes han 
reclamat aquesta setmana una 
ordenació d’accessos en punts 
concrets del territori després de 
les imatges del pont de la Diada 
de cues per fer-se una foto a la 
Pica d’Estats. 

El director del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i Aran, Marc 
Garriga, admet que aquest es-
tiu s’han batut tots els rècords 
de visitants i que juntament 
amb l’EMD d’Àreu i l’ajunta-
ment d’Alins, titulars de 5.000 
hectàrees de la zona forestal, 
ja treballen en la creació d’una 
ordenança que reguli l’accés i 
permeti augmentar la seguretat 
dels visitants, ja sigui optimit-
zant les places dels vehicles que 
pugen fins als aparcaments o 
prioritzant la contractació de 
transport públic. 

Al Parc Nacional d’Aigues-
tortes i Estany de Sant Maurici 

l’accés motoritzat està restrin-
git al servei de taxis del parc, 
encara que als pàrquings és on 
es registra una concentració de 
visitants més gran. 

A Mont-rebei s’està tramitant 
un regulació i és necessari fer 
reserva prèvia per al pàrquing 
de la Masieta. 

Per la seua part, la Federació 
d’Hostaleria de Lleida ha recla-
mat una gestió integral dels es-
pais naturals, també turística-
ment, perquè és un dels motors 

essencials de l’economia i s’ha 
de gestionar correctament. S’ha 
mostrat crítica amb limitar els 
usos del parc natural i ha apun-
tat que les massificacions són 
puntuals, “una situació excepci-
onal” i que fa falta una “sensibi-
litat turística” en la naturalesa. 

Regulació
Ajuntaments i agents locals 

es mostren favorables a una re-
gulació i la secretària de Medi 
Ambient de la Generalitat, Mar-
ta Subirà, va incidir en la neces-
sitat de trobar un equilibri entre 
el lleure, preservar la naturalesa 
i l’aprofitament turístic. “La re-
gulació no serà homogènia, sinó 
específica”, va dir

Cues de turistes per fer-se fotos al cim de la Pica d’estats el passat pont de la Diada.

la Baronia va tancar l’accés al Forat del Bulí per frenar el col·lapse. Mont-rebei també ha registrat dies amb molts turistes.

S. SELLéS

a. b. r amaDo forroLLa

regulació espais naturals

Naturalesa amb vedat
L’aglomeració de turistes en espais naturals aboca a regular l’accés per protegir l’entorn ||  
Sectors excursionistes reclamen controls i hotelers critiquen les limitacions dels usos

ViSitAntS
El volum de visitants 
afavoreix el sector turístic i 
hoteler, que demana una 
regulació integral

Territori
z municipis i agents locals recla-
men una regulació adequada per 
a la conservació del medi ambi-
ent, evitar col·lapses i augmentar 
la seguretat, però que també in-
clogui la gestió turística d’aquests 
enclavaments.

i ClAuS

Generalitat
z La Generalitat aposta per regu-
lar de manera consensuada amb 
cada territori l’accés a aquests en-
clavaments, no de manera homo-
gènia sinó específica a cada zona 
i que doni solucions concretes en 
dies puntuals.

Turisme de proximitat
z El desconfinament ha fet créi-
xer aquest estiu un turisme de 
proximitat en els espais naturals 
que ha posat a sobre de la taula la 
necessitat de regular els accessos 
per evitar col·lapses i preservar el 
medi natural.

Aran controla els 
aforaments en   
els espais naturals
n La Val d’Aran ha co-
mençat aquest est iu a 
controlar l’aforament en 
els principals enclava-
ments naturals per ga-
rantir la seguretat i evitar 
aglomeracions. 

Ho ha fet en un mes 
d’agost que ha registrat els 
millors números d’ocupa-
ció dels últims deu anys. 
El gran volum de turistes 
ha afavorit l’economia 
local en plena crisi per la 
Covid. 

D’aquesta forma, s’han 
limitat la zona de l’Arti-
ga de Lin, Varradòs, Ai-
guamòg o Bausen, amb 
barreres als pàrquings i 
prohibint l’accés quan han 
estat complets.
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tremp
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 00 05
CAP Urgències  � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars  � 973 65 22 55

Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 10 00
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 81 08
Farmàcies � � � � � � � �Martínez  � � 973 65 00 32
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � Artigues  � � 973 65 01 38
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 03 09
Inem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 07 65
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 08 80
Urgències Mossos � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �112
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 00

SOrt
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 10
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 01 64
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 71 07
Farmàcia � � � � T� Mallorqués  � � 973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat � � � �   � � 973 62 08 04
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 02 41
Escola de Piragüisme � � � � � �   � � 973 62 07 75 

Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 64
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 80
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 85
eL pONt De SUert
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 05
CAP  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 11 59
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 649 80 53 05
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 902 45 09 02
Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 77

Oficina turisme  � � � � � � � � � � � � � � 973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs � � � �   � � 973 69 01 08
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 03 05
C� de Recursos Pedagògics � � � � 973 69 03 43
Serv� d’Extensió Agrària� � � �   � � 973 69 00 40
Societat de Pescadors � � � � �   � � 973 69 05 15
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 80

Pallars/Alta Ribagorça

El Sobirà inverteix 318.000 € 
en els accessos a nuclis
El consell detecta despreniments en almenys tres pobles

infraestructures carreteres i accessos a nuclis

e. Farnell
❘ lleiDa ❘ El consell del Sobirà 
invertirà aquest any 318.000 
euros en la millora i manteni-
ment de la xarxa veïnal i ac-
cessos als nuclis. L’objectiu del 
consell és millorar l’estat de 
conservació d’alguns d’aquests 
accessos més deteriorats i la 
seguretat en la circulació en 
aquestes vies de muntanya. 
El president de l’ens comar-

cal, Carles Isús, va apuntar 
que en els dos últims anys no 
s’ha invertit ni un cèntim en el 
manteniment d’aquestes car-
reteres, que al Sobirà sumen 
més de 300 quilòmetres. “Això 
ha provocat que hagin sorgit 
problemes que requereixen 
obres d’urgència”. Va afegir 
que encara que el consell té de-
legades les competències de 
gestió i conservació de la xarxa 
d’accessos a nuclis de població 
no disposa de pressupost per 

executar obres. Ara, aquestes 
actuacions compten amb una 
subvenció del departament de 
Territori. 

“En els últims sis mesos 
s’han registrat despreniments 
a Baix Pallars, Baiasca i Alt 
Àneu, i aquesta tardor segur 
que haurem d’actuar en altres 
punts amb risc”, va dir. La ma-
joria dels treballs contemplen 
la millora del ferm, de cunetes 
i l’estabilització de pendents i 
talussos.

D’altra banda, la Torre de 
Capdella invertirà 20.000 eu-
ros en la senyalització dels 
senders històrics del municipi. 
L’alcalde, Josep Maria Dalmau, 
va explicar que el municipi 
compta amb 100 quilòmetres 
de camins.

D’altra banda, la Diputació 
també ha licitat la conservació 
de la xarxa viària de la seua ti-
tularitat al Jussà, Sobirà, Aran 
i Alta Ribagorça per 750.000 
euros en tres anys.

Carretera d’accés al nucli de les llagunes, a Soriguera.

DiputaCió
la corporació invertirà 
750.000 euros en tres anys 
en la xarxa viària del Jussà, 
Sobirà, Ribagorça i aran

El Pont destina 40.000 € a un 
tram de l’avinguda principal

urbanisme intervencions

❘  el pont De SueRt ❘  L’ajunta-
ment del Pont de Suert està 
duent a terme una interven-
ció a l’avinguda Victoriano 
Muñoz, davant la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra, per 
valor de 40.000 euros. Con-
sisteix en la reparació d’un 
tram de la vorera d’uns 150 

metres de longitud. L’alcal-
de, Josep Antoni Troguet, 
va explicar que també es 
reemplaçaran els arbres que 
s’han anat assecant en aquest 
tram d’avinguda. Es planta-
ran entre 20 i 25 exemplars. 
Les obres tenen una durada 
de dos setmanes.

a.e.p.S

el tram de l’avinguda Victoriano Muñoz que s’intervé.

La Pobla estrena 
una ruta 
interpretativa
Sobre el bosc de        
ribera i els raiers

iniciatives

e.F.
❘ la pobla De SeguR ❘ La Pobla 
de Segur ha obert un nou 
camí, paral·lel al riu Nogue-
ra Pallaresa, de dos quilò-
metres de longitud, en el 
qual ha instal·lat plafons 
informatius sobre el bosc 
de ribera i en els quals tam-
bé s’expliquen els diferents 
trams per on transcorren les 
baixades dels raiers. 

L’alcalde, Marc Baró, va 
explicar que l’objectiu és 
que aquest vial es conver-
teixi en un camí interpreta-
tiu tant de la flora del bosc 
de ribera com dels raiers. 
La ruta es pot fer a peu o 
en bici i el consistori ha in-
vertit 5.000 euros a habili-
tar-lo i en la instal·lació dels 
plafons.

El Jussà demana la seu  
de l’Agència de la Natura 
al centre CITA de Tremp

plens consell

e.F.
❘ tRemp ❘ El ple del consell del 
Jussà debatrà dimarts en el ple 
una moció del grup comarcal 
de Compromís perquè es pro-
posi el centre integrat de tele-
comunicacions de la comarca 
(CITA) com a seu de l’Agèn-
cia del Patrimoni Natural. El 
president de l’ens comarcal, 
Josep Maria Mullol, va expli-
car que aquesta petició ja la 
va tramitar l’equip de govern 
del consell (JxCat) davant de 
la conselleria de Territori, de 
qui depèn l’agència, però ara 
Compromís ha volgut insistir 
que Tremp ha de ser la seu i 
“tornarem a sol·licitar-ho”, va 
dir. El ple també debatrà una 
modificació de l’ordenança de 
la taxa per a la utilització de 
l’ús de despatxos al viver d’em-

preses. Així mateix, Mullol va 
explicar que es renovarà el 
conveni amb l’ajuntament de 
la Torre de Capdella per a la 
prestació del servei de menja-
dor escolar en aquest munici-
pi. Finalment, la sessió dona-

rà suport a la moció aprovada 
per l’ajuntament de Tremp de 
rebuig de la sentència del Su-
prem que limita l’exposició de 
banderes LGTBIQ en edificis 
públics.

la vall De boí

Cultura en família a la Vall de Boí ■ La Vall de Boí va acollir 
ahir l’espectacle familiar del cicle De Ponent als Pirineus de 
l’IEI, a càrrec de la companyia Fadunito, per col·laborar amb 
l’organització de festivals artístics i apostar per la cultura.

c. c alta RibagoRça

Formació de docents ■ El consell de Ribagorça a través de la 
Taula de Salut ha posat en marxa uns cursos de formació a 
docents i tècnics sobre afectivitat i sexualitat que s’allargaran 
fins al 18 de març.

SerVeiS
Renovaran el conveni  
del servei de menjador 
escolar al col·legi de  
la torre de capdella
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