Comunicat de premsa
La Seu d’Urgell,
23 de novembre de 2020

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus fan un
balanç positiu de l’edició 2020 malgrat la pandèmia
●

Els 8 festivals celebrats han aplegat un total de 1.130 visitants,
una xifra similar a la del 2018 quan es van celebrar el mateix
nombre d’esdeveniments.

●

La crisi sanitària va obligar a cancel·lar 3 festivals i alguns dels
que es van celebrar es van veure afectats, amb activitats que es
van haver de suspendre o replantejar. Tots van complir amb les
mesures sanitàries requerides.

●

Alguns festivals van assolir pràcticament el 100% d’ocupació,
si bé el global dels 8 esdeveniments va ser del 70%.

La Seu d’Urgell, 23 de novembre de 2020. En un any absolutament marcat per l’impacte de
la pandèmia de la COVID-19, els Festivals de Senderisme dels Pirineus (FSP) s’han pogut
celebrar (tot i que amb algunes diﬁcultats depenent dels casos) i el balanç global de la
iniciativa és positiu, amb un total de 1.130 visitants en el conjunt dels 8 esdeveniments.
Enguany els FSP arribaven a la 5a edició. Dels 11 festivals previstos inicialment, se’n van
celebrar 8 atès que 3 es van cancel·lar per la crisi sanitària. Per ordre cronològic, els
festivals es van celebrar al Berguedà (4-5 de juliol), que s’incorporava com a novetat a
l’edició d’enguany; la Vall Fosca (30 de juliol-2 d’agost); la Vall d’Aran (24-30 d’agost); l’Alt
Empordà (25-27 de setembre); la Conca Dellà (2-4 d’octubre); la Garrotxa (2-4 d’octubre); la
Vall de Boí (10-12 d’octubre), i el Ripollès (16-18 d’octubre).
El nombre de visitants de l’edició d’enguany (1.130) va ser similar al de l’any 2018 quan
també es van celebrar 8 festivals, si bé inferior al de l’any 2019 quan es va arribar a 2.317
visitants per un total d’11 esdeveniments. A més dels 3 festivals cancel·lats (Cerdanya,
Àreu-Pica d’Estats i Muntanya d’Alinyà), la crisi sanitària va obligar a canviar de dates alguns
dels festivals i va afectar especialment el festival del Ripollès, que a causa de les mesures
sanitàries anunciades pocs dies abans va haver de suspendre gran part de les activitats
previstes (que ja disposaven de moltes persones inscrites).

CONTACTE: Cesc Capdevila i Xavi Basora
Festivals de Senderisme dels Pirineus | www.festivalssenderismepirineus.cat
Telfs. 627 706 247 | 636 257 227 | info@festivalssenderismepirineus.cat
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Imatge promocional dels Festivals de Senderisme dels Pirineus - 2020. Autor: Rafael López-Monné | IDAPA

Els festivals ofereixen rutes a peu (acompanyades per guies intèrprets locals) per a tot tipus
de públics i amb diferents graus de diﬁcultat. En paral·lel, s’organitzen activitats per
conèixer la cultura i la gastronomia locals. Enguany, els organitzadors de cada festival han
treballat per complir amb les mesures de seguretat requerides per a esdeveniments a l’aire
lliure. A més, el propi senderisme ja és una activitat saludable.
El passat 19 de novembre els organismes organitzadors dels festivals van reunir-se per fer
balanç de l‘edició 2020. El grau de satisfacció general era molt positiu, malgrat les
diﬁcultats organitzatives associades a la pandèmia. Alguns festivals (com el de la Vall
Fosca, la Conca Dellà o la Vall de Boí) van assolir pràcticament el 100% d’ocupació, si bé el
global dels 8 esdeveniments va ser del 70%. En l’àmbit de la promoció conjunta, aquest any
s’ha estrenat un nou vídeo que resumeix l’essència dels FSP, un nou newsletter i es va fer
una presentació a Saldes (Berguedà) que va comptar amb el meteoròleg Francesc Mauri.
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a través de la
Taula de Camins, és l’organisme públic que coordina els festivals pirinencs, procurant que
els esdeveniments compleixin uns criteris comuns (deﬁnits amb els propis organitzadors i
amb els parcs naturals). L’IDAPA compta amb el suport de la Marca Turística Pirineus, el
Patronat de Turisme Ara Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de
Barcelona.
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Dos moments dels festivals de senderisme del Berguedà i de la Conca Dellà. Autor: Cesc Capdevila | IDAPA
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