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Totes les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida 
estaran obertes per aquest pont de la Puríssi-
ma, considerat des de fa uns quants anys com 

una de les cites clàssiques de l’inici de temporada 
d’esquí. Baqueira Beret i Boí Taüll Resort van en-
cetar ja la temporada el darrer cap de setmana, dia 
28 de novembre, amb 5.300 forfets venuts. La resta 
d’estacions d’alpí, com ara Port Ainé, Espot Esquí i 
Tavascan, encetaran la temporada aquest divendres 

4 de desembre i Port del Comte ho farà dissabte, dia 
5. Pel que fa a les de nòrdic, també restaran obertes 
parcialment pel pont de la Puríssima.

Baqueira Beret disposa de molt bons gruixos de neu 
i preveu tenir disponibles 110 km de pistes, cosa que 
representa més del 70 % de les seves instal·lacions 
obertes. Port Ainé i Espot Esquí preveu tenir obertes 
al públic sobre el 50 % de les seves pistes. Per la 

Bones previsions d’ocupació turística pel 
pont de la Puríssima al Pirineu de Lleida

La mitjana d’ocupació turística al Pirineu lleidatà estarà al voltant del 80 %

El Patronat preveu que durant els 4 dies de pont es venguin més de 65.000  forfets entre el conjunt 
d’estacions d’esquí del Pirineu de Lleida

El sector turístic de les comarques del Pirineu de Lleida espera una bona afluència de visitants 
per aquest pont de la Puríssima de 4 dies, atrets per la pràctica de l’esquí, com també per gaudir 

del contacte amb la natura i de les moltes activitats i rutes que ofereixen les comarques lleida-
tanes per aquestes dates. El Patronat de Turisme preveu una ocupació turística que estarà al 

voltant del 80 %  de mitjana al Pirineu de Lleida del 5 al 8 de desembre, si bé aquest percentatge 
a les  zones d’influència de les estacions d’esquí amb bona quantitat de neu es podria situar al 

voltant del 90 % d’ocupació en les diferents modalitats d’allotjament turístic.
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seva banda, Boí Taüll Resort disposarà d’uns 7 km 
de pistes en funcionament i espera poder ampliar la 
superfície esquiable amb la producció de neu artifi-
cial de cara els propers dies, mentre que la de Ta-
vascan tindrà totes les seves instal·lacions obertes 
i amb molt  bona qualitat de neu, fet que també ha 
animat les reserves a darrera hora. Pel que fa a Port 
del Comte, l’estació té previst obrir dissabte, dia 5 de 
desembre, la zona de debutants, Tubbies i trineus.

Quant a les estacions de nòrdic, Lles de Cerdanya 
i Sant Joan de l’Erm tindran parcialment oberts els 
circuits d’esquí, com també els de raquetes, mentre 
que les estacions d’Aransa i Virós-Vallferrera tindran 
oberts els itineraris de raquetes i usos turístics. Final-
ment, és previst que Tuixent-la Vansa només estigui 
oberta per a usos turístics.

El Patronat de Turisme preveu que en aquests 4 dies 
del pont de la Puríssima el conjunt de les estacions 
d’equí del Pirineu de Lleida puguin vendre més de 
65.000 forfets. Cal recordar que les previsions per a 
aquesta temporada de neu 2015/2016 són d’arribar 
als 1.225.000 forfets venuts, cosa que representaria 
un 5 % més que la temporada anterior.

S’animen les reserves
A mesura que s’atansen les dates del pont s’animen 
les reserves a les zones turístiques de les comarques 
de Lleida, segons han confirmat els diferents sectors. 
El Patronat de Turisme de la Diputació preveu una 
bona ocupació als hotels, les cases de turisme rural 
i els apartaments, com també en el sector del càm-
ping en la modalitat d’allotjament en bungalous i a les 
segones residències. De fet, es preveu que durant 
aquests 4 dies de pont la Val d’Aran i la resta de co-
marques del Pirineu lleidatà amb estacions d’esquí 
obertes constitueixin una de les primeres destina-
cions de neu de l’Estat espanyol.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu una mitjana d’ocupació turística al Pirineu 
de Lleida que podria oscil·lar al voltant del 80 % de 
mitjana, tot i que  a les zones d’influència de les es-
tacions d’esquí que disposen d’una bona quantitat 
de neu  el percentatge es podria situar al voltant del 
90 %. Aquest és el cas de la Val d’Aran, on es pre-
veu una ocupació que es podria situar entre el 90 
i el 95 % en la zona que va de Vielha fins a Naut 
Aran. Per la seva banda, a la comarca del Pallars 
Sobirà es preveu una ocupació al voltant del 80 %. 
També la comarca de l’Alt Urgell espera una ocupa-
ció a l’entorn del 80 % de mitjana, amb una punta 
d’ocupació per al dissabte 5 de desembre.

Per sectors, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida preveu que l’ocupació hotelera estarà al 
voltant del 80 % de mitjana a les zones del Pirineu, 
amb puntes de fins al 90 o 95 % d’ocupació a les 
proximitats de les estacions d’esquí amb bona oferta 
de neu. A la resta de la demarcació l’ocupació es po-
dria situar a la meitat.

Pel que fa al turisme rural, la mitjana d’ocupació al 
conjunt de la demarcació de Lleida estarà entre el 75 
i el 80 % i a les comarques del Pirineu pot situar-se 
entre el 90 i el 95 %. Finalment, el sector del càm-
ping, en les places de bungalous, actualment dispo-
sa d’un 60 % de reserves fetes i preveu arribar al 85 
i al 90 % fins al cap de setmana.

Activitats diverses

A més de les activitats relacionades amb la neu, cal 
dir també que cada vegada hi ha un nombre més 
gran de turistes que visiten les comarques lleidata-
nes per gaudir d’uns dies de descans, en contacte 
amb la natura, tot descobrint la gran oferta relacio-
nada amb el patrimoni cultural dispers per tots els 
racons de la nostra geografia, practicant el turisme 
actiu, descobrint alguna de les rutes turístiques i as-
saborint els millors plats de la cuina de Lleida elabo-
rats amb productes autòctons. Unes activitats de què 
el visitant pot gaudir al conjunt de la demarcació de 
Lleida, del Pirineu a la plana. Molts visitants aprofiten 
també 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 dispo-
sa de moltes ofertes i rutes per poder satisfer tot ti-
pus de públic i d’edats.

D’altra banda, nombroses poblacions de les co-
marques de Lleida acullen aquests 4 dies una gran 
varietat d’activitats, concerts, fires, parcs de Nadal, 
mercats de temàtiques diverses, visites guiades al 
patrimoni cultural com a les esglésies de la Vall de 
Boí (que compleixen 15 anys de la declaració de 
Patrimoni de la Humanitat), als castells de Lleida i 
a la Seu Vella de la ciutat de Lleida, entre d’altres. 
Així mateix, es pot gaudir de les jornades gastronò-
miques que tenen lloc per aquestes dates. Tot aquest 
conjunt d’activitats les podeu veure relacionades en 
el document annex que s’adjunta.
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