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E l Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida preveu una bona temporada turísti-
ca estival a les comarques lleidatanes, amb 

un increment en el nombre de pernoctacions que 
es podria situar un 6% per sobre de la tempora-
da anterior, sempre que les condicions meteoro-
lògiques siguin bones. Els diferents subsectors 
d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida, 
com ara turisme rural, hoteleria, càmping i la resta 
de sectors, a més de les empreses de turisme ac-
tiu, es mostren optimistes envers el comportament 
turístic per a aquest estiu. També es preveu un 
increment de la despesa turística. Aquesta aug-
ment de l’ocupació i del nivell de despesa també 
incidiran de manera favorable en l’increment en la 
contractació de serveis de cara a les activitats de 
turisme actiu i esports d’aventura, com també en 
la resta d’activitats de caire lúdic i cultural que es 
poden dur a terme durant aquesta època de l’any 
al territori i en el sector de la restauració. 

Les previsions del Patronat són determinades tant 
per l’augment de la demanda que estan experi-
ment els diferents subsectors d’allotjament de les 
zones turístiques de la demarcació de Lleida i el 
ritme de les reserves, com pel fet que des de l’inici 
de l’any es manté una tendència a l’alça quant al 
nombre de visitants i de pernoctacions respecte 
al 2015. Segons les dades de l’INE referents al 
període de gener a abril d’enguany, el nombre de 
pernoctacions en els establiments d’hoteleria, tu-
risme rural, apartaments turístics i càmpings s’ha 
incrementat en un 11% en el conjunt de la demar-
cació de Lleida respecte al mateix període de l’any 
2015. 

L’estiu de 2015 el nombre de pernoctacions en els 
establiments de turisme reglat de les comarques 
lleidatanes ja va suposar un augment d’un 5,31% 
respecte a l’any anterior i l’estiu del 2014 ja es va 
tancar amb un increment del 7,5% en el nombre 

El Patronat de Turisme preveu que 
l’ocupació turística estival a la demarcació 

de Lleida sigui un 6% superior al 2015

Un periodista del National Geographic visita la demarcació per conèixer Vallbona de les Monges, la 
ciutat de Lleida, el congost de Mont-rebei i les falles d’Isil

El turisme estranger podria representar el 18% del total de visitants a les comarques lleidatanes 
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de visitants i d’un 8% en el nombre de pernocta-
cions en relació al 2013. 

Les dades positives d’aquests dos darrers anys, 
com també l’increment en el nombre de visitants i 
de pernoctacions en els 4 primers mesos d’aquest 
any 2016, marquen un canvi de tendència i confir-
men la millora que estan registrant les comarques 
de Lleida, millora que s’ha notat en una major acti-
vitat econòmica i en un increment en la contracta-
ció de serveis turístics i de restauració, com també 
en una satisfacció del sector. 

Pel que fa al turisme estranger, el Patronat pre-
veu que es mantingui en percentatges similars als 
de l’estiu de l’any 2015, que ja va tenir un com-
portament molt favorable amb un creixement de 
l’11,47% en relació al 2014. L’any 2015 els visi-
tants estrangers van representar el 18% del to-
tal dels turistes que van visitar Lleida durant els 
mesos d’estiu, mentre que les pernoctacions van 
suposar el 15% del total. 

El Patronat preveu que si es compleixen aquestes 
previsions, les comarques de Lleida rebran durant 
les vacances d’estiu al voltant d’uns 570.000 turis-
tes, que generaran per sobre d’1.675.000 pernoc-
tacions, al marge de les segones residències, que 
no estan quantificades. 

El mes d’agost, com ja és habitual, serà el que 
comportarà una major demanda turística, amb 
una mitjana d’ocupació que oscil·larà entre el 70 
i el 85%, segons el tipus d’allotjament i la zona 
turística, tot i que en algunes dates, destinacions 
i tipologies d’allotjament els percentatges poden 
arribar a la plena ocupació a les zones del Piri-

neu i pel llarg cap de setmana del 15 d’agost. Els 
mesos de juliol i setembre tindran un comporta-
ment molt similar, amb una ocupació mitjana que 
estarà entre el 45 i el 60%, depenent també del 
tipus d’allotjament i de la zona. 

Una oferta de 56.452 places aquest any 
2016 

L’oferta d’allotjament turístic reglat per a aquest 
any 2016 a les comarques de Lleida (entre hotels, 
càmpings, turisme rural, apartaments turístics, re-
fugis, instal·lacions juvenils i albergs) se situa en 
1.267 establiments i 56.452 places, una xifra molt 
similar a la de la temporada anterior. 

Per tipus d’allotjament, l’oferta d’hoteleria d’aquest 
any 2016 a les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida és de 401 establiments, amb 20.598 pla-
ces (de les quals a l’estiu només restaran obertes 
al públic al voltant d’unes 19.000 places); quant al 
turisme rural, amb un lleuger increment respecte a 
l’any anterior, disposa de 641 cases i 4.589 places; 
i pel que fa al càmping, ofereix 59 establiments i 
21.849 places, de les quals 4.000 són de bunga-
lous. La resta de l’oferta engloba 28 apartaments 
turístics (amb 626 unitats), 37 albergs (3.079 pla-
ces), 66 refugis (2.043 places), 29 cases de co-
lònies (2.295 places), 6 granges escola (686 pla-
ces), 10 campaments juvenils (686 places) i 1.444 
habitatges d’ús turístic. 

Per sectors, hom preveu al mes de juliol una millo-
ra respecte a l’any passat de la mitjana d’ocupació 
del sector d’hoteleria, assolint entre el 45 i el 50% 
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a les zones turístiques de Lleida i la seva àrea 
d’influència. A l’agost, aquesta mitjana d’ocupació 
estarà situada al voltant del 90%. L’ocupació als 
establiments de turisme rural podria oscil·lar en el 
conjunt de la demarcació de Lleida entre el 45 i el 
50% al juliol i al setembre, i sobre el 85% el mes 
d’agost. 

El sector del càmping també preveu una bona 
ocupació per a aquest estiu en les seves diferents 
modalitats d’allotjament. En concret, les previ-
sions en la modalitat d’acampada (unes 17.800 
places) per al mes de juliol oscil·len entre el 55 i el 
60%; a l’agost, entre el 85 i el 90%, i al setembre, 
sobre el 45%. 

Pel que fa a les places de bungalous (unes 4.000), 
tindran una ocupació el mes de juliol d’entre el 75 
i el 80%, plena ocupació durant la primera quin-
zena d’agost i sobre un 90% durant la la segona, 
mentre que el mes de setembre rondarà el 60%. 
Pel que fa a les activitats de turisme actiu, el sec-
tor també es mostra optimista amb la previsió 
d’incrementar aquest estiu més del 5% el nombre 
de serveis contractats respecte a la temporada 
anterior. 

Procedència dels visitants 

Els turistes que visitaran les Terres de Lleida 
aquest estiu procediran majoritàriament de Ca-
talunya (un 60% del total), seguits dels visitants 
de la resta de l’Estat. Al voltant d’un 18% corres-
pondrà a turisme estranger, de manera que gai-
rebé uns cent-mil turistes d’altres països vindran 
aquest estiu a Lleida. Per països de procedència, 
cal dir que França és el primer país emissor, amb 
un 35%, seguit del Benelux, Alemanya, la Gran 
Bretanya i Israel, amb percentatges inferiors. Per 
zones, la Val d’Aran, els dos Pallars, l’Alta Riba-
gorça, l’Alt Urgell i la Cerdanya concentraran les 
xifres d’ocupació més altes. Igualment, es preveu 
que l’ocupació a la resta de comarques i a la ciu-
tat de Lleida tingui també un bon comportament 
durant l’estiu. 

Alguns dels elements d’atracció per fer 
turisme al Pirineu i les Terres de Lleida 

Són molts i diversos els productes que en aques-
ta època de l’any ofereix la demarcació de Llei-
da com a elements d’atracció turística, molts dels 
quals vinculats amb el patrimoni natural: excur-
sions i sortides al territori, com també d’altres pro-

postes relacionades amb el ric patrimoni cultural 
del conjunt de la demarcació.  

La declaració de les Falles del Pirineu de Lleida 
com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Huma-
nitat per la UNESCO se suma a altres reconeixe-
ments internacionals de què ja disposa la demar-
cació de Lleida, com ara el romànic de la Vall de 
Boí i l’art rupestre de la Mediterrània —ambdós 
Patrimoni Cultural de la Humanitat—, com també 
la serra del Montsec, que ostenta el reconeixement 
de Destinació i Reserva Starlight, i la Val d’Aran, 
que gaudeix del segell de Biosphere Destination. 

Pel que fa a la natura, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, dels 2 
parcs naturals i dels 21 espais naturals que hi ha a 
la demarcació de Lleida, han esdevingut un recurs 
turístic natural de primer nivell que permet gaudir 
de la pràctica de l’esport en contacte directe amb 
una natura majestuosa, ben conservada i prote-
gida. La demarcació de Lleida ofereix infinitat de 
propostes per descobrir i gaudir de la natura mi-
tjançant nombroses rutes i travesses de trekking-
senderisme, nordic walking i BTT, com també pas-
sejades a cavall per les comarques lleidatanes, 
ja sigui de manera individual o bé mitjançant les 
moltes rutes que s’ofereixen de manera organit-
zada i guiada. 
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Totes les activitats vinculades amb el turisme actiu 
en el conjunt del territori, ja siguin de terra, d’aire 
o d’aigua, seran elements d’atracció turística, amb 
el ràfting com a principal motor econòmic d’aquest 
sector (aquest estiu es compleix el 30è aniversari 
de la primera baixada de ràfting per les aigües del 
riu Noguera Pallaresa). 

En l’àmbit del senderisme la novetat és que en-
guany s’ha posat en marxa el Festival de Sen-
derisme dels Pirineus. Els ‘walking festivals’ són 
esdeveniments amb una llarga tradició en països 
com el Regne Unit o Suïssa, que tenen un públic 
fidel i que ajuden a promocionar un territori des de 
múltiples punts de vista i amb les rutes a peu com 
a fil conductor.  Per a aquest 2016  s’han previst 
quatre festivals a la Vall de Boí, la Cerdanya, la 
Vall Ferrera i la Vall Fosca, dels quals queda per 
celebrar el I Festival de Senderisme Vall Fosca, 
que tindrà lloc el cap de setmana del 8 al 10 de 
juliol. En l’àmbit del senderisme destaca el progra-
ma “Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, en tot 
el vessant més ampli del concepte per gaudir del 
senderisme i del cicloturisme a les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida. 

Així mateix, la Vall de Boí acollirà el Campionat 
del Món de Skyrunning, mentre que la Val d’Aran 
serà el marc el Campionat d’Europa 2016 de Raids 
d’aventura, a més de la recepció el pròxim 10 de 
juliol del Tour de França. 

El COU d’Àger i el congost de Mont-rebei són una 

destinació que cada vegada rep un major nom-
bre de visitants, com també la Casa de l’Ós del 
Pallars Sobirà, que ofereix sortides per seguir les 
petjades de l’ós com a producte ‘nou’ per a la nova 
campanya. 

El turisme de natura (sortides als espais naturals, 
rutes de BTT, senderisme, rutes de muntanya), el 
turisme cultural (visita de monuments i elements 
patrimonials, activitats com el Dansàneu, festes, 
balls tradicionals, falles, concerts, etc.), el mateix 
Tren dels Llacs —el recorregut amb el tren turís-
tic de Lleida a la Pobla de Segur— o el telefè-
ric de Sallente-Estany Gento (que permet acce-
dir d’una manera còmoda a un punt situat a més 
de 2.000 metres i iniciar rutes pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), són algu-
nes de les propostes vinculades al turisme familiar 
que permetran gaudir tant a grans com a petits. 

Per la seva banda, el turisme gastronòmic, amb la 
Ruta del Vi de Lleida —un passeig per la cuina, la 
cultura i la geografia lleidatanes a través dels seus 
cellers— com a proposta especialment destacada, 
serà de ben segur un element clau en l’activitat tu-
rística estival a les comarques de Lleida. 

La ciutat de Lleida, amb molts visitants de pas cap 
al Pirineu i cap a altres contrades del país, tindrà 
també un paper important aquest estiu, sobretot 
pel poder d’atracció d’un dels conjunts monumen-
tals més emblemàtics de la demarcació: el Turó de 
la Seu Vella.


	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


