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Sense viatges de l’Imserso 
durant un mes 

l’Imserso, els usuaris paguen una 
part del cost del viatge a l’agència on 
contracten l’escapada i la resta l’abo-
nen a un banc homologat. “Qui in-
formarà tots els afectats? ¿El minis-
teri els trucarà i els enviarà tota la in-
formació per tramitar l’anul·lació?”, 
va preguntar-se Serradell, que tem 
una allau de clients en els pròxims 
dies preguntant per les cancel·laci-
ons i les devolucions dels diners. 
Una queixa que també va compartir 
la Confederació Espanyola d’Hotels 
i Allotjaments Turístics (CEHAT), 
que va reclamar al govern espanyol 
que “detalli l’operativa” per saber 
com han d’actuar amb els clients i 
quina és la política de cancel·lacions 
que han d’aplicar les empreses.  

Setmana Santa sota mínims 
A més de la suspensió dels viatges 
de l’Imserso, l’epidèmia del corona-
virus també ha provocat una “allau 
d’anul·lacions de reserves” per Set-
mana Santa, segons va alertar ahir 
el Gremi de Restauració de Barce-

lona, que també va demanar a les 
administracions que prenguin me-
sures “excepcionals” per pal·liar els 
efectes econòmics que comportarà 
l’expansió del virus. Per exemple, 
van reclamar al Govern que aturi la 
tramitació dels pressupostos o que 
s’aprovin modificacions per no 
aplicar l’increment i la creació de 
nous tributs. En aquest sentit, la 
CEHAT també va “exigir” al govern 
espanyol un paquet de mesures ur-
gents, com per exemple que s’ajor-
nin els pagaments de la Seguretat 
Social sense recàrrecs ni interessos, 
i que s’ajornin altres impostos com 
l’IBI o l’IAE. També van proposar 
que s’anul·lin les taxes turístiques 
durant un any, que “s’agilitzin els 
tràmits dels expedients de regula-
ció temporal d’ocupació” i que l’Es-
tat assumeixi el cost de tramitar les 
baixes laborals per la Covid-19.eEl ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant la compareixença d’ahir. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El sector critica la falta d’informació

Entre el plec de mesures per aturar 
el contagi del coronavirus, el consell 
de ministres va aprovar ahir la sus-
pensió dels viatges de turisme soci-
al de l’Imserso almenys durant un 
mes. El sector de l’hostaleria i les 
agències de viatges lamenten la me-
sura adoptada, perquè ningú els ha 
informat de com han d’operar les 
cancel·lacions dels viatges progra-
mats per a les pròximes setmanes. 

El ministre de Sanitat, Salvador 
Illa, va exposar que l’objectiu de la 
suspensió dels viatges de l’Imser-
so és controlar una part de la po-
blació de risc com és la gent gran 
per evitar “el desplaçament de po-
blació fràgil”. De fet, a Menorca un 
home de 71 anys que estava de vi-
atge amb l’Imserso va donar posi-
tiu en Covid-19. Segons IB-Salut, 
el pacient “progressa dins la grave-
tat” i continua ingressat a la unitat 

de cures intensives de l’Hospital 
Mateu Orfila.  

La suspensió decretada pel con-
sell de ministres afectarà els viatges 
programats almenys per al pròxim 
mes, a l’espera de l’evolució de l’epi-
dèmia. La cancel·lació va caure ahir 
com una galleda d’aigua freda sobre 
el sector turístic, que s’ha ressentit 
molt en les últimes setmanes de les 
alertes sanitàries, que han provocat 
la suspensió de vols, actes i reserves. 
El president de l’Associació Catala-
na d’Agències de Viatge Especialit-
zades, Martí Serradell, va criticar 
que no els han comunicat com hau-
ran de tramitar les cancel·lacions de 
l’Imserso. “Ningú ens ha informat, 
ho hem sabut per la premsa. La gent 
vindrà a preguntar-nos i no sabem 
quin procediment o quina operativa 
s’ha de seguir per anul·lar aquests vi-
atges”, va lamentar. En el cas de 
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Les Falles de València, ajornades
meti”. Tot i que l’anunci del govern 
valencià és d’ajornament i no de sus-
pensió, la celebració de les dues fes-
tivitats en un altre moment de l’any 
dependrà en bona mesura de l’evo-
lució del coronavirus, però també de 

la disponibilitat de les agrupa-
cions festives que organit-

zen les Falles i la Magda-
lena, ja que en els dos 
casos són col·lectius 
veïnals.  

La decisió d’ajor-
nar per a un altre dia 

o de suspendre les 
Falles és la tercera ve-

gada que es du a terme, 
ja que ja es va prendre 

aquesta decisió amb motiu de la 
declaració de la Guerra d’Indepen-
dència de Cuba l’any 1895 i de la 
Guerra Civil Espanyola entre els 
anys 1937 i 1939.e

La celebració de les Falles de Valèn-
cia i de la Magdalena de Castelló de 
la Plana que haurien d’haver-
se iniciat aquest diumenge 
vinent han quedat final-
ment ajornades pel co-
ronavirus, tal com van 
confirmar ahir a la nit 
el cap del Consell, Xi-
mo Puig, que va com-
parèixer després d’una 
reunió extraordinària 
del govern valencià. 

Ara com ara, segons va 
anunciar Puig en una declaració 
en la qual no va acceptar preguntes 
dels periodistes, la decisió és ajornar 
la celebració de les dues festivitats 
fins que “la situació sanitària ho per-
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Degoteig de cancel·lacions culturals
ara prohibir esdeveniments d’afora-
ments superiors a les mil persones o 
reduir a un terç l’aforament dels de 
menys de mil. És la mateixa mesu-
ra adoptada a Madrid, Àlaba i la Rio-
ja. Ahir també ahir es va cancel·lar el 

Festival de Cinema de Màlaga, 
que havia de començar 

aquest divendres. El 
grup Amaral ha traslla-
dat a la tardor el con-
cert que tenia previst 
per al 21 de març a 
Madrid. I el festival 

californià Coachella, 
probablement l’esdeve-

niment musical més me-
diàtic del món, estudia la 

possibilitat d’ajornar també a la 
tardor l’edició anunciada per a 
l’abril. L’ajornament de Coachella 
podria repercutir en tot el calenda-
ri de gires i festivals del 2020.e 

Les cancel·lacions a causa del coro-
navirus en l’àmbit cultural seguei-
xen un degoteig que comença 
a ser tot un raig. Per exem-
ple, el grup nord-ameri-
cà Pearl Jam va decidir 
ahir suspendre la gira. 
“Com a residents a la 
ciutat de Seattle, hem 
sigut testimonis de 
com aquestes situaci-
ons tan desastroses po-
den empitjorar. Les esco-
les dels nostres fills han tan-
cat, i també ho han fet les univer-
sitats i els negocis”, va explicar el 
grup. La seqüència s’està reproduint 
arreu, amb països com França pre-
nent mesures més dràstiques com 
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Gent gran 
El ministeri vol evitar els 
desplaçaments d’una part  
de la població amb més risc

Cancel·lacions  
Les agències de viatge 
lamenten que no saben  
com tramitar les devolucions


