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Lleida, 3 de desembre de 2013

nota de premsa

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PREVEU UNA
BONA OCUPACIÓ TURÍSTICA A LES COMARQUES DE MUNTANYA DEL PIRINEU

L

es intenses nevades caigudes quinzena de novembre a la major part del Pirineu amb gruixos
importants i les baixes temperatures d’aquests
dies fan preveure una bona afluència de visitants per
aquest llarg cap de setmana de la Constitució a les
comarques de muntanya, atrets per la bona qualitat
de la neu que ofereixen les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida. Els 11 centres d’hivern del Pirineu
lleidatà estaran tots oberts per aquest pont de la
Constitució. Les últimes estacions d’alpí de Lleida
que iniciaran aquest dijous , dia 5 de novembre,   la
nova temporada d’esquí 2013-14 són Boí Taüll Resort
i Tavascan, així com també les de nòrdic d’Aransa i
Virós VallFerrera, que ho faran divendres, dia 6 de
desembre. Les restants estacions d’esquí, tant d’alpí
com de nòrdic, ja van iniciar la temporada a partir del
23 i el 30 de novembre.
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de
Turisme, preveu que les zones de muntanya amb
estacions d’esquí tindran una bona ocupació a les
comarques del Pirineu de Lleida, que podria estar al
voltant d’un 80 % de mitjana en les diferents modalitats d’allotjament turístic. En canvi, a les zones sense
estacions d’esquí i a les comarques de la plana de
Lleida el percentatge d’ocupació serà inferior.
El sector de l’hoteleria podria arribar al 80 %
d’ocupació a les zones amb estacions d’esquí, mentre que a la resta del Pirineu i del Prepirineu el percentatge estarà situat al voltant del 55 i el 60 %. A les
comarques de la plana aquest percentatge baixarà
fins a un 40 % aproximadament de mitjana, tot i que
es dóna la circumstància que alguns establiments
d’hoteleria de la plana i de la mateixa ciutat de Lleida
arribaran al 60 % d’ocupació i en alguns casos més.
En canvi, el turisme rural tindrà un comportament
més homogeni a tota la demarcació, amb una mitjana que podria situar-se al voltant del 80 %. Pel que
fa a l’allotjament a les places de bungalous als càmpings que resten oberts en aquestes dates, la meitat
de l’oferta pràcticament, es preveu que també poden
tenir un bon comportament a la zona del Pirineu i Prepirineu, que podria oscil·lar al voltant del 75 i el 80
%.També convé assenyalar que les segones residèn-

cies tindran una alta ocupació per aquest pont de la
Constitució.
A més de les activitats relacionades amb la neu, cada
vegada hi ha un nombre més gran de turistes que visiten les comarques lleidatanes per gaudir d’uns dies
de descans, en contacte amb la natura, tot descobrint
la gran oferta relacionada amb el patrimoni cultural
dispers per tots els racons de la nostra geografia,
practicant el turisme actiu, gaudint de les diferents rutes turístiques, assaborint els millors plats de la cuina
de Lleida elaborats amb productes autòctons i participant en les jornades i les propostes gastronòmiques
que tenen lloc aquests dies tant a les comarques del
Pirineu i la plana com a la mateixa ciutat de Lleida.
Altres propostes per a aquests dies estan relacionades amb la DOP Oli Les Garrigues amb fires, la XIX
Mostra de les Garrigues i la Vª edició dels Camins
d’or líquid al Segrià sec. Molts turistes també aprofiten aquests dies per fer la compra per a tot l’any
de l’oli d’oliva verge extra a les diferents cooperatives
i molins d’oli de les Garrigues i d’altres comarques
productores d’aquest preuat producte. Lleida disposa
de moltes ofertes i rutes per poder satisfer tot tipus de
públic i d’edat.
D’altra banda, nombroses poblacions de les comarques de Lleida acullen aquests tres dies una gran varietat d’activitats, concerts, fires i mercats de temàtiques diverses. S’adjunta un quadre amb algunes de
les activitats que tindran lloc durant aquests tres dies
a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.
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