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Chacón elogia el sector turístic del
Sobirà i li agraeix la implicació en
«aquests moments difícils»
La consellera d'Empresa destaca que "el turisme familiar i domèstic dels Pirineus
pot salvar un xic més el sector turístic de la zona"

La consellera Chacón amb diferents representats turístics de l'Alt Pirineu | ACN

La consellera d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) , Àngels Chacón, ha
visitat aquest dimecres el Pallars Sobirà per entrevistar-se amb representants del sector turístic i
alcaldes de la comarca per tal de "conèixer la realitat del sector i felicitar i agrair la implicació del
sector empresarial en aquests moments difícils d'adaptació?, segons han explicat des del
departament.
Primerament, Chacón ha visitat el Nou Càmping de la Guingueta d'Àneu, des d'on ha demanat al
govern espanyol prolongar els ERTO com a mínim fins al març del 2021 i ajuts directes del fons de
recuperació de la Unió Europea per "donar oxigen al sector turístic". En aquest sentit, la consellera
ha explicat que hi ha moltes empreses petites i mitjanes que han deixat de facturar però que tenen
les mateixes despeses que durant una temporada normal.

La #consellera (https://twitter.com/hashtag/consellera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@empresacat (https://twitter.com/empresacat?ref_src=twsrc%5Etfw) @coneixementcat
(https://twitter.com/coneixementcat?ref_src=twsrc%5Etfw) @angelschacon
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/13312/chacon/elogia/sector/turistic/sobira/agraeix/implicacio/aquests/moments/dificils
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(https://twitter.com/angelschacon?ref_src=twsrc%5Etfw) ha visitat aquest matí el #PallarsSobirà
(https://twitter.com/hashtag/PallarsSobir%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , on ha anat
a diverses empreses de la comarca així com reunions amb alcaldies i el consell comarcal
pic.twitter.com/CxtCzp7dUW (https://t.co/CxtCzp7dUW)
? Alt Pirineu i Aran (@altpirineuaran) July 29, 2020
(https://twitter.com/altpirineuaran/status/1288534810009505792?ref_src=twsrc%5Etfw)
Més tard, també ha visitat el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, on s'ha reunit amb diferents
representats polítics de la zona, com ara l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, o el del Rialp,
Gerard Sabarich. En aquesta trobada, Chacón també ha volgut destacar que el "turisme familiar i
domèstic que caracteritza la destinació Pirineus pot salvar un xic més el sector turístic de la zona".

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/13312/chacon/elogia/sector/turistic/sobira/agraeix/implicacio/aquests/moments/dificils
Pàgina 2 de 2

