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Lleida, 29 de novembre de 2013

nota de premsa

EL PATRONAT DE TURISME PREVEU UNA
OCUPACIÓ DEL 80% DE MITJANA DURANT
ELS DIES FESTIUS DE LA SETMANA SANTA A LES ZONES TURÍSTIQUES DE LLEIDA

E

l Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
preveu una bona ocupació turística per aquestes vacances de Setmana Santa a les zones
turístiques del Pirineu i les Terres de Lleida, principalment en el període comprès entre el Dijous Sant i el
Dilluns de Pasqua (del 18 al 21 d’abril). Les estacions
d’esquí alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll Resort i Espot Esquí aprofiten l’esprint final de la temporada per
aquestes vacances de Setmana Santa, mentre que
les empreses de turisme actiu i esports d’aventura
inicien pràcticament ara la nova campanya amb tota
la seva oferta d’activitats de terra, aire i aigua i amb
223 firmes que treballen al conjunt de la demarcació.
A més, els visitants tenen a l’abast una oferta de turisme cultural, moltes festes tradicionals, una variada
oferta gastronòmica i activitats de tot tipus vinculades
amb la Setmana Santa, com també una diversitat de
propostes relacionades amb el turisme familiar com
l’inici de la pròxima temporada del Tren dels Llacs el
19 d’abril o el programa “Explora el Parc” del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, entre moltes altres iniciatives
arreu de les comarques lleidatanes.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una bona ocupació turística per aquestes vacances de Setmana Santa, que es podria situar al voltant
del 80 % a les zones turístiques de la demarcació de
Lleida del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua (del 18
al 21 d’abril) i entre el 35 i el 40 % del dissabte, 12
d’abril, fins al Dijous Sant.
Els nivells d’ocupació per a aquestes vacances de
Setmana Santa variarà d’acord amb la tipologia dels
establiments d’allotjament turístic, com també segons les diferents zones turístiques de la demarcació
de Lleida. Les comarques del Pirineu seran les que
tindran una millor ocupació turística, mentre que la
procedència dels visitants serà majoritàriament de
Catalunya, seguida dels de la Comunitat Valenciana,
Madrid, la resta de l’Estat i del sud de França.
Per sectors, la Federació d’Hostaleria de Lleida preveu que a les zones turístiques de les comarques
de Lleida i a les zones d’influència de les estacions
d’esquí els establiments d’hoteleria arribin a una mitjana d’ocupació del 80 % del Divendres Sant al Dilluns de Pasqua (del 18 fins al 21 d’abril). En canvi,

l’ocupació des del Diumenge de Rams fins al Dijous
Sant (del 13 al 17 d’abril) oscil·larà al voltant del 40
%. Aquests percentatges corresponen a les perspectives d’ocupació, atès que actualment el nombre de
reserves és inferior i se situa al voltant del 35 % en
el primer tram del període vacacional i en un 65 %
els dies festius de la Setmana Santa amb la previsió
d’arribar al 80 %. Per aquestes dates les comarques
de Lleida tenen el 85 % de la seva oferta de places
d’hoteleria obertes al públic. Cal tenir present que les
reserves cada vegada s’ajusten més a la data de sortida de vacances, depenent de la climatologia i també
de les ofertes.
Pel que fa al turisme rural, la Federació de Cases
de Turisme Rural de les Terres de Lleida preveu un
comportament més homogeni en el conjunt de la demarcació de Lleida, tant a les comarques del Pirineu
com a les de la plana, que podria tenir una mitjana
d’ocupació situada al voltant del 80 % durant els 4
dies festius de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua i entre
un 30 i un 35 % la resta de dies.
Quant al càmping, amb la totalitat d’establiments
oberts en aquestes dates, es preveu una ocupació
d’un 95 % a les places de bungalous del Divendres
Sant fins al Dilluns de Pasqua, mentre que la resta de dies l’ocupació oscil·larà al voltant del 65 %.
L’ocupació en places d’acampada i caravàning del 18
al 21 d’abril serà inferior i d’acord amb la climatologia
la mitjana al conjunt de la demarcació es podria situar
al voltant del 50 %. L’ocupació en el primer tram del
període de vacances en les places d’acampada serà
baixa.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
preveu que, del 12 al 21 d’abril, uns 70.000 turistes
visitaran les comarques lleidatanes i es faran unes
150.000 pernoctacions en les diferents modalitats
d’establiments d’allotjament turístic, tant de la zona
de la plana com del Pirineu de Lleida, a banda de
les segones residències. L’oferta d’allotjament per
a aquests dies serà d’unes 50.000 unitats entre hotels, càmpings, cases de pagès, albergs i refugis i un
nombre indeterminat de segones residències i apartaments privats ocupats.
Les vacances de Setmana Santa es presenten com
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la primera gran sortida de la primavera després d’un
hivern que ens ha deixat unes nevades excel·lents al
Pirineu de Lleida i unes condicions magnífiques per
a les activitats de turisme actiu i esports d’aventura,
principalment les relacionades amb l’aigua.
Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida que resten obertes per Setmana Santa, com ara Baqueira
Beret, que oferirà 107 km esquiables, i els complexos
de Boí Taüll Resort i Espot Esquí, mantenen també
bons gruixos de neu i si les condiciones meteorològiques acompanyen els aficionats a l’esport blanc podran gaudir d’un bon final de temporada d’esquí. Les
estacions d’alpí de Port del Comte i Tavascan ja han
tancat la temporada pel que fa a l’esquí, però tindran
obertes les instal·lacions per aquestes dates per a
usos turístics. Tavascan també ha tancat la temporada d’alpí, però per Setmana Santa encara s’hi podrà
practicar l’esquí de fons. Per la seva banda, la resta
d’estacions de nòrdic del Pirineu lleidatà ja han tancat
la temporada, però tenen obertes les instal·lacions
per a usos turístics. Port Ainé és l’única que restarà
tancada pel tall de la carretera d’accés a l’estació.
El turisme actiu i els esports d’aventura seran un altre
dels punts forts per aquestes vacances de Setmana Santa. La temporada dels esports d’aventura ha
començat amb unes perspectives molt bones, principalment pel que fa a les activitats aquàtiques amb
motiu de la gran reserva d’aigua en forma de neu que
garantirà les activitats de riu. En el conjunt de la demarcació els visitants podran gaudir de les diferents
activitats de terra, aire i aigua que ofereixen les 223
empreses de turisme actiu i esports d’aventura, tal
com es va donar a conèixer en la presentació de la
nova temporada ahir dimecres per la Diputació de
Lleida a Llavorsí.
A més, els visitants tenen a l’abast una oferta de tu-
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risme cultural, moltes festes tradicionals i activitats
de tot tipus vinculades amb la Setmana Santa, com
també la possibilitat de gaudir d’una gastronomia
excepcional. També destaquen diferents propostes
pensades per al turisme familiar, com la nova temporada del Tren dels Llacs que s’encetarà el dissabte 19
d’abril, el programa “Explora el Parc” del Parc Natural
de l’Alt Pirineu, les visites al centre d’Observació de
l’Univers del Montsec o a les esglésies romàniques
de la Vall de Boí, entre moltes altres iniciatives arreu
de les comarques lleidatanes. A banda de les activitats esmentades, cal destacar que el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com també
els diferents parcs de la demarcació de Lleida, el
monestir de Vallbona de les Monges, les visites guiades als castells de la demarcació de Lleida, l’estany
d’Ivars i Vila-sana i la mateixa Seu Vella de la ciutat
de Lleida, seran alguns dels diferents indrets de la
demarcació de Lleida que rebran, igual que els anys
anteriors, un bon nombre de visitants.
També els actes relacionats amb la Setmana Santa
són presents en tota la demarcació. Entre els actes
més interessants trobem les representacions de la
Passió a Cervera i l’escenificació de la vida de Crist
a Oliana; el Viacrucis a Barruera, Guissona, Bellver
de Cerdanya, la Pobla de Segur i Bossòst; les processons de Lleida, Àger, la Seu d’Urgell, Tremp, Esterri d’Àneu, Tírvia, Bossòst, Guissona i Vilagrassa, i
les cantades de caramelles a diverses poblacions de
l’Alt Urgell, el Solsonès i l’Urgell. El Divendres Sant
se celebra el Mercadal a Torà i el dia 11, la Festivitat dels Dolors, amb la magna processó penitencial
a Bellpuig.

Activitats de Setmana Santa 2014
ACTIVITATS DE LA SETMANA SANTA 2014 A L PIRINEU
I LES TERRES DE LLEIDA
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