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Després del bon inici de la temporada d’esquí 
2013-14 al Pirineu de Lleida al final de nov-
embre i del bon comportament turístic pel 

pont de la Constitució, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida preveu una bona ocupació turísti-
ca durant aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 
a les comarques del Pirineu de Lleida, especialment 
a les zones amb estacions d’esquí. La millor ocupació 
es produirà del 26 de desembre, dia de Sant Esteve, 
fins al dimecres 1 de gener, amb percentatges que 
podrien situar-se al voltant del 90 % i la plena ocupa-
ció en establiments situats a peu de pistes i en per-
centatges inferiors, que podrien oscil·lar entre el 70 i 
el  80 %, del 2 de desembre fins al dia de Reis, tret 
de la Val d’Aran, que hi mantindrà també una ocupa-
ció elevada. Durant aquest període de minivacances 
nadalenques, el Patronat estima que les 11 estacions 
d’esquí del Pirineu de Lleida  poden vendre més de 
210.000 forfets, sempre que les condicions meteoro-
lògiques acompanyin.

  
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 

estima que durant aquestes festes de Nadal, Cap 
d’Any i Reis més de 100.000 persones passaran per 
les 11 estacions d’esquí del Pirineu i que el nombre 
de forfets que es vendran es podria situar per sobre 
dels 210.000, sempre que les condicions meteorolò-
giques acompanyin, una xifra que representa el 17 % 
de l’objectiu de venda de forfets per a aquesta tem-
porada a les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, 
fixat en 1.250.000.
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida pre-
veu que la mitjana d’ocupació durant els 13 dies de 
festes nadalenques que van de Sant Esteve fins al 
dilluns de Reis es podria situar al voltant del 80   % a 
les zones del Pirineu de Lleida amb estacions d’esquí 
i amb percentatges que variaran d’acord amb la tipo-
logia d’allotjament, la zona i les dates.
 
El primer tram d’aquests 13 dies festius, el que va de 
Sant Esteve fins a Cap d’Any, és el que concentrarà la 
millor ocupació turística en els diferents establiments 

d’hoteleria, turisme rural i apartaments turístics, com 
també a les places de bungalous en els 25 càmpings 
oberts per aquestes dates i a les segones residèn-
cies del Pirineu. En aquest primer període vacacio-
nal, a les zones del Pirineu amb estacions d’esquí 
l’ocupació oscil·larà al voltant del 90 % de mitjana. La 
plena ocupació arribarà en alguns casos als allotja-
ments turístics situats a les proximitats dels centres 
hivernals. A les zones del Pirineu sense estacions 
d’esquí i al Prepirineu l’ocupació també serà bona per 
aquestes dates però en percentatges inferiors, que 
es podrien situar al voltant del 80 %. El turisme rural 
mantindrà una ocupació bona al conjunt de la demar-
cació de Lleida en aquest primer període de festes, 
que es podria situar del 26 al 29 de desembre entre el 
75 i el 80 % i arribar fins al 90 % del 29 de desembre 
a l’1 de gener de 2014.
 
 El període que va de Cap d’Any fins a la festivitat 
de Reis es preveu que també tingui un bon compor-
tament, tot i que inferior al del tram de Nadal a Cap 
d’Any, tret de la Val d’Aran, que mantindrà pràctica-
ment una ocupació molt similar motivada principal-
ment pel turisme francès i pels visitants procedents 
de la Comunitat de Madrid i del País Basc. A la resta 
de zones del Pirineu amb estacions d’esquí, tot i que 
encara falten molts dies per arribar a aquestes dates i 
atesa la tendència cada vegada més gran a reservar 
al darrer moment, es preveu que l’ocupació es pugui 
situar entre el 70 i el 80 % a les zones amb estacions 
d’esquí i inferior a la resta, en les diferents tipologies 
d’allotjament turístic reglat.
 
Vacances de Nadal a les pistes d’esquí amb activitats 
diverses per gaudir de la neu al Pirineu de Lleida
 
Les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis es viuen d’una 
manera molt especial a les estacions d’esquí del Pi-
rineu de Lleida. Els diferents centres d’hivern tenen 
programades activitats diverses per a totes aquelles 
persones que trien passar les minivacances de Nadal 
gaudint de la neu.

EL PATRONAT DE TURISME PREVEU UNA MI-
TJANA D’OCUPACIÓ TURÍSTICA AL VOLTANT 
DEL 80% DURANT LES FESTES DE NADAL, 
CAP D’ANY I REIS A LES ZONES DEL PIRINEU 
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Activitats per les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis al Pirineu i les 
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