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turisme fi de la campanya de nadal
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santiago rapallo. albacete

gerard balcells. sant martí de maldà

marisa delgado. lleida

«Volíem anar a Astún, però no hi ha neu, i l’agència
ens va canviar el viatge per Boí Taüll i ens agrada».

«És el primer cop que esquio després de molt temps
i més tard me n’aniré ràpid a preparar els Reis».

«Som de Lleida, tenim un apartament a Barruera
i venim els caps de setmana i festes».
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stefi gabrielle

uwe von riegen. tarragona

fernando figuera. barruera

pau alonso. lleida

«Estic en les meues vacances d’hivern de Nadal a
Reis i he vingut a Boí Taüll, sóc un boig de la neu».

«Sóc de Barruera i treballo a Aragó, aprofitem
que ara hi ha més pista per a nosaltres».

«Volia sortir de la boira i passejar la meua gossa.
Coneixia la Vall de Boí, però feia molt que no venia».

Turisme en la vigília de Reis

Aquesta celebració sol ser el moment més fluix de la campanya nadalenca al Pirineu || Encara que
segueixen anant-hi esquiadors i visitants que busquen calma, paisatges i patrimoni històric
stefi gabrielle
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a celebració de Reis és festiu al calendari però sol ser
fluix per al turisme al Pirineu lleidatà. Tanmateix, segueixen anant esquiadors a les
pistes, mentre que d’altres viatgen a les comarques de muntanya a la recerca de paisatges,
patrimoni històric i tranquil·litat
sense posar-se uns esquís. Visitants d’un sol dia conviuen amb
els que passen les festes a la seua
segona residència.
Per a Santiago Rapallo i la seua família, descobrir Boí Taüll
aquesta setmana ha estat una
afortunada casualitat. Havien
reservat les vacances a Astún
(Jaca), on amb prou feines hi
ha neu, i l’agència de viatges
els va oferir com a alternativa
les pistes de la Ribagorça. “Ens
ha agradat, és una bona estació
sobretot per iniciar-se en l’esquí”, valora la família, procedent d’Albacete i coneixedora
també d’altres estacions com
Port Ainé.
Fonts de l’estació van apuntar
que durant aquesta campanya
nadalenca han rebut nombrosos
visitants “derivats” per agències
al no haver-hi neu a les estacions on havien reservat l’esta-

Esquiadors ahir al migdia a Boí Taüll, on el vent va obligar a tancar gairebé tots els remuntadors.

da. És una cosa que també ha
constatat FGC en el cas de Port
Ainé i Espot.
“Bojos de la neu”, tal com es
defineix Uwe Von Riegen, d’origen alemany i resident a Tarragona, compartia ahir les pistes
de Boí Taüll amb esquiadors locals com Fernando Figuera, que

va aprofitar la menor afluència
de públic per anar a esquiar amb
la seua filla Martina. A pocs metres d’allà, Gerard Balcells, veí
de Sant Martí de Maldà, baixa
sobre uns esquís per primera
vegada en anys abans de tornar
per preparar-se per a l’arribada
dels Reis Mags.

Lluny de les pistes, al poble
de Barruera, Pau Alonso admira
el campanar de Sant Climent
mentre la seua gossa corre pels
voltants. Han vingut des de Lleida per “escapar de la boira” que
hi ha hagut el últims dies a base
de guanyar altura conduint cap
al Pirineu.

“Un no s’ha
de preocupar de
si faran falta
cadenes”
n Les temperatures suaus tenen una cara i una
creu per al turisme d’hivern al Pirineu. La calor
impedeix que es fabriqui
neu artificial quan les estacions tenen encara moltes pistes tancades; però
també convida molta gent
a sortir de casa. “El bon
temps ha ajudat a tenir
uns bons resultats”, valoren a Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC), propietària de Port Ainé i Espot
Esquí. “La gent no s’ha de
preocupar de si necessitarà cadenes per circular, ni
tampoc de si el mal temps
obligarà a tancar pistes.”
Això no havia passat fins
ahir, quan el vent va obligar a clausurar gairebé
tots els remuntadors de
Boí Taüll al migdia i quatre més a l’estació de Port
Ainé.

