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>> El negoci urbanístic
� El boom urbanístic, que també ha afectat de ple les àrees
turístiques del Pirineu, ha derivat fins i tot en la compra de
pobles sencers. És el cas de Montgarri, nucli de Naut Aran, a
les mans del president de les clíniques Vitaldent. No obstant,
l’ajuntament no preveu autoritzar-hi cap obra.

>>Efemèrides
� Dijous passat, dia 18 de febrer, es van complir 25 anys de
l’arribada de la caravana de dones a Sort. Un grup de solters
o concos de la zona va voler remeiar així la despoblació del
Pirineu. Malgrat l’èxit de la convocatòria, es van formar
poques parelles després de la festa.
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Professors i alumnes de la segona edició de l’escola de pastors.

Esquiadors a les pistes de Boí Taüll, a la Ribagor

� La pastura de bestiar és una de les
activitats tradicionals del Pirineu
que en les últimes dècades ha anat
en declivi, a causa de la falta de re-
lleu generacional. Per evitar la des-

aparició d’aquest ofici bàsic tant
per al manteniment de la població
al territori com per a la conservació
de l’entorn, l’associació Rurbans or-
ganitza des de fa un any una esco-

la de pastors, que en la segona edi-
ció, compta amb 23 participants,
entre els quals hi ha cinc dones. La
majoria procedeixen de zones ur-
banes.

Escola de pastors: a la recerca del relleu generacional

RECUPERACIÓ DE LES TRADICIONS

Josep Cases
SORT

“VOLÍEM FRENAR LA DESPOBLACIÓ
DEL PALLARS”

� Cases era fa 25 anys el president
de l’Associació de Solters del Pa-
llars, entitat organitzadora de la ca-
ravana.Actualment, continua sol-
ter, com molts dels seus companys,
que no van aconseguir trobar pa-
rella. Recorda que la idea va sor-
gir d’un grup d’amics que es reuni-
en a Casa Borrella de Sort i que
volien frenar “la despoblació del
Pallars”. “Vam decidir fer una cri-
da i, al veure que la gent hi respo-
nia, vam organitzar la caravana
aprofitant les festes de Carnaval”,
explica.

Aquest veí de Sort reconeix que,
malgrat l’èxit de la convocatòria,
no es van aconseguir els objectius:
repoblar els nuclis del Pallars i que
la gent jove es quedés a viure a la
zona. “Molts dels que van trobar
parella i que no eren de la comar-
ca van marxar; d’altres es van di-
vorciar i la majoria continuem sol-
ters. És clar que també n’hi va ha-
ver que es van casar i van tindre
fills”, destaca.

Igual que Riba, Cases no dubta-
ria a tornar a repetir l’experiència,
informa A.F.

ANNAANNA FARRÀS

Jordi Riba
TOR (PALLARS SOBIRÀ)

“TORNARIA A REPETIR-HO,VA SER
UNA EXPERIÈNCIA MOLT DIVERTIDA”

� El popularment conegut com el
Palanca, Jordi Riba, va ser un dels
solters que fa vint-i-cinc anys va
provar sort a la caravana de dones
del Pallars. La iniciativa, organitza-
da per un grup de concos del Sobi-
rà, va atreure fins a Sort entre
5.000 i 7.000 persones disposades
a abandonar la solteria per sempre
més o, com a mínim, a provar la vi-
da en parella. Precisament, el 18 de
febrer es van complir 25 anys de
l’efemèride.

Malgrat l’èxit de la convocatòria,

els protagonistes expliquen que es
van formar poques parelles i que
dels pocs matrimonis que es van
formar, alguns van acabar en divor-
ci.

No obstant, Riba, que va aconse-
guir mantindre una curta relació
amb una jove de Barcelona, reco-
neix que l’experiència va ser molt
bona i que “ho tornaria a repetir”.
El Palanca recorda que moltes do-
nes de la seua generació van emi-
grar, ja que la vida a la muntanya
era molt dura, informa A. Farràs.

ELS PROTAGONISTES DE LA CARAVANA DE DONES DEL PALLARS,25 ANYS DESPRÉS

IMMIGRACIÓ

� Igual que a la resta de Catalu-
nya, la immigració del segle XXI
també ha contribuït a la recupe-
ració demogràfica del Pirineu.
Aquest fenomen s’ha produït es-
pecialment a les capitals de co-
marca i poblacions importants,
com ara nuclis amb alta activitat
turística. Precisament, Vielha, un
dels principals focus del desen-
volupament turístic i urbanístic
del Pirineu, té, segons el cens del
2009, un 28,84% de població im-
migrant. El segueixen de prop
Tremp, amb un 22,54% d’immi-
grants, i Sort, amb un 22,40%. A
la Seu i el Pont de Suert, el per-
centatge de població immigrant
és del 17%.

Els immigrants
contribueixen a
la recuperació
poblacional


