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El preu dels lloguers obliga 
els treballadors de la neu de 
Boí-Taüll a viure en 'rulottes' 
La falta d'habitatge a·ssequible fa que pernoctin 
als pàrquings de peu de pistes i del Pla de l'Ermita 
Treballadors que es 
desplacen a l'Alta 
Ribagorça durant la 
temporada d'hivern per 
treballar al sector de 
J'esqur, concretament 
a l'estació de Bof-Taüll, 
dormen en furgonetes i 
autocaravanes davant de la 
falta d'habitatge assequible 
i els preus de lloguer de 
vivendes a la comarca. 

Vall de Boí 
NÚRIA CASTELLS 
El fenòmen ha proliferat aquest 
hivern a l'entorn de les estacions 
d'esquí del Pirineu de Catalunya i 
Aragó. Aprop de Boí-Taüll, l'esta
ciò de Baqueira Beret també ha 
vist augmentar aquesta tempo
rada d'esquí el nombre de furgo
netes i autocaravanes en els par
kings més propers de les pistes. 

En el cas de Boí-Taül! estacio
nen al parking del Pla de l'Ermita 
i en el de les pistes a 1.800 me
tres, que ha sigut remodelat i 
ha estrenat paviment i senyalit-

FOTO: Núria Castells/ Autocaravanes aparcades en un pàrquing 

zació. A Boí-Taül! el fenòmen és 
encara incipient i no es detecta 
tanta presència de furgonetes i 
autocaravanes com a Baqueira 
Beret però el problema de fons 
és el mateix: la manca de pollti
ca d'habitatge social a les zones 
de muntanya. Els propietaris de 

pisos prefereixen llogar-los a tu
ristes per dies per treure'n major 
rendiment econòmic, enlloc de 
llogar-los per temporada a treba
lladors i no poder cobrar tant. 

Val a dir també que arran de la 
pandèmia la proliferaciò de furgo
netes i autocaravanes de turistes 

també ha crescut i conviuen amb 
les dels treballadors a les àrees 
pròximes a les estacions d'esquí. 

En el cas de la Vall de BQÍ no 
hi ha una clara massificació del 
fenómen, però a la Val d'Aran 
aquest hivern s'han desbordat les 
previsions i ajuntaments i Con
selh Generau han hagut d'inter
venir i restringir l'estacionament 
de furgonetes i caravanes en zo
nes no habilitades i que suposa 
problemes mediambientals, i que 
en alguns casos han comportat 
multes i sancions. Les multes per 
pernoctar aquí poden anar dels 
300 als 3.000 euros. En aquest 
sentit, durant el passat pont de la 
Puríssima ja es van interposar les 
primeres 6 denúncies en un dis
positiu coordinat pels Mossos. 

Si continua aquesta situació, 
habilitar zones de pagament amb 
serveis mentre es restringeix l'ac
cés a determinats espais tot sem
bla indicar que serà l'única solu
ció a la massificació turística, la 
falta d'habitatge i el respecte pel 
medi natural. 

La biblioteca 
inaugura 
l'exposició 
'Imatges 
contra l'oblit' 
La Biblioteca Pública de Lleida 
inaugura dimecres, a partir de 
les 18.00 hores l'exposició Imat
ges contra l'oblit. Memòria his
tòrica palestina. Es tracta d'una 
mostra fotogràfica sobre la 
memòria històrica de palestins i 
palestines en la diàspora a Cata
lunya. Nou palestins residents a 
Catalunya comparteixen la seva 
memòria sobre Palestina, a par
tir d'objectes, documents i foto
grafies que han guardat. 

Concretament, ens expliquen 
la Nakba al 1948, un procés 
d'expulsió de més de 700.000 
palestins que van ser forçats a 
abandonar les seves llars i ciu
tats per esdevenir refugiats. 

Concentració a 
Tàrrega per exigir 
la i~dependènda 
de Catalunya 

L'ANC de Tàrrega ha convocat 
per al pròxim dissabte 21 de 
gener una concentració contra 
la repressió i per exigir la Inde
pendència de Catalunya. L'acte 
tindrà lloc a la plaça Major de 
Tàrrega, a partir de les 12.00 
hores, s'exhibiran cartells amb 
el lema Fugim del jou espanyol, 
es llegirà un manifest i s'aca
barà cantant l'himne nacional 
de Catalunya (Els segadors). 
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QUE I UR LS 
El municipi del Segrià va organitzar ahir diferents activitats lúdiques i culturals amb motiu 
de la celebració de la festivitat de Sant Antont Abat, que van ser tot un èxit de participació. 
Va haver-hi un esmorzar popular, una caminada solidàna amb una mascota, la benedicció 
d'animals i pans; i la missa a l'església de Sant Antolí u J J. \nr na 

Encesa de talaies a l'Alta 
Ribagorça pels drets humans 
El castell d'Orrit, a la Terreta, el 
poble d'Isona i les poblacions ri
bagorçanes d'Areny de Noguera 
i Benavarri van participar en el 
projecte de l'Encesa de torres, 

talaies i talaiots de la Mediterrà
nia. L'acte va recrear la comuni
cació visual que tenia lloc entre 
torres de guaita que eren un re
curs d'autodefensa. 
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