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?El turisme rural de la Catalunya
Central rep «una allau» de reserves
des de l'anunci de desconfinament
comarcal
El sector tem les limitacions dels grups bombolla i les cancel?lacions d'última
hora

Des que el Govern va anunciar el desconfinament comarcal, el sector del turisme rural de la
Catalunya Central ha rebut "una allau" de peticions de reserva, sobretot per Setmana Santa. Tot i
això, el sector espera veure com es concreten les limitacions dels grup bombolla a l'interior de les
cases. "Si finalment només es poden omplir amb un únic grup, això serà un problema perquè la
majoria de cases són de 10 places en amunt", lamenta a l'ACN el president de l'Associació
d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. I això, segons assegura, suposaria cancel?lacions
d'última hora. De moment, per aquest cap de setmana, el primer sense confinament comarcal,
al Berguedà hi ha 17 cases ocupades de 80, una xifra que representa el 21%.
El sector del turisme rural té totes les expectatives centrades en Setmana Santa, uns dies en
què podran recuperar-se una mica després de mesos sense facturar pràcticament res.
L'anunci de desconfinament comarcal ha animat l'interès per al turisme rural i són moltes les
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peticions que s'estan rebent per reservar Setmana Santa, sobretot a les comarques del Berguedà i
el Solsonès. Malgrat això, el sector creu que les limitacions en els grup bombolla els poden
perjudicar perquè les cases no es podran omplir. En aquest sentit, el sector tem les
cancel?lacions d'última hora.
L'estació del Port del Comte no salva la temporada
A l'estació d'esquí del Port del Comte, aquesta setmana no han notat les conseqüències del
desconfinament comarcal i pràcticament han tingut els mateixos esquiadors que dies enrere.
Esperen que el cap de setmana es pugui revertir la situació i, sobretot, durant Setmana Santa. Tot
i això, Estella assegura que Setmana Santa mai és molt bona per a l'estació i té clar que la
temporada "ja està perduda". "Aguantarem si la meteorologia ens acompanya, però no salvarem la
temporada encara que tinguem dues setmanes bones", lamenta.
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