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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
valora de forma satisfactòria el comportament 
turístic registrat durant aquest pont llarg de la 

Constitució i la Puríssima a les comarques del Piri-
neu de Lleida, on la neu i l’activitat de l’esquí han 
tingut un paper protagonista. El Patronat de Turis-
me estima que la mitjana d’ocupació d’aquests dos 
ponts en els establiments de turisme frega el 60 %, 
la banda baixa de les previsions fetes inicialment, i 
es confirma que el millor comportament ha tingut lloc 
pel pont de la Puríssima, amb una major afluència de 
visitants a partir del divendres 9 de desembre fins a 
avui diumenge 11. La xifra de forfets venuts s’estima 
de manera provisional en uns 88.500, un 26 % més 
de les previsions fetes inicialment i representa el ter-
cer millor registre dels darrers 15 anys. 

La coincidència en el calendari de dos dies festius 
entre setmana, el dimarts i el dijous, que ha donat 
lloc a dos ponts en encadenar-los amb els caps de 
setmana respectius, es pot valorar com a positiva 
des del vessant del sector turístic perquè facilita una 
major combinació de dies per gaudir de l’oferta turís-
tica, però els percentatges d’ocupació són inferiors 
respecte a altres anys. Per aquest motiu podríem dir 
que els festius que coincideixen amb un cap de set-
mana anterior o posterior tenen una millor resposta i 
una major concentració de visitants.   

Aquesta coincidència en el calendari d’enguany, 
i el fet que no hem tingut noves precipitacions de 
neu com era previst a la zona del Pirineu per poder 
obrir la totalitat de les instal·lacions i dels centres 
d’hivern, han donat lloc a una mitjana d’ocupació que 

El pont llarg de la Constitució i la Puríssima 
frega el 60 % d’ocupació a les zones 

turístiques de les comarques de Lleida

Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida obertes al públic han venut uns 88.500 forfet durant els 9 
dies, el tercer millor registre dels darrers 15 anys
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frega el 60 % durant aquests dos ponts al conjunt 
de les comarques del Pirineu de Lleida amb esta-
cions d’esquí. Aquesta era la previsió d’ocupació 
per la banda baixa feta pel Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida abans dels ponts respectius, 
quan va fer una estimació que  fluctuava entre  el 
60 i el 65 %. La segona part d’aquest pont llarg, tal 
com ja es va preveure, ha estat la millor, amb una 
mitjana d’ocupació que s’ha situat al voltant del 65 
%. La major concentració de turistes s’ha produït del 
divendres al diumenge, amb ocupacions superiors a 
la mitjana i que fins i tot han arribat al 95 % en alguns 
establiments a peu de pistes, principalment la nit de 
divendres d’aquest segon pont. 

Per sectors, l’ocupació hotelera en el primer cap de 
setmana anterior al pont de la Constitució va ser del 
50 % i la mitjana dels 4 dies de pont, una mica infe-
rior. Pel que fa al segon pont, l’ocupació ha estat d’un 
60 % del divendres fins al diumenge. 

Pel que fa al turisme rural, l’ocupació s’ha situat pel 
pont de la Constitució en un 40 %, mentre que per 
la Puríssima l’índex ha resultat millor del previst i ha 
arribat fins al 70 % al conjunt de la demarcació de 
Lleida.  

Quant als càmpings, amb més de 4.000 places de 
bungalous, la mitjana d’ocupació s’ha situat en un 
65 % durant els dos ponts. El primer ha tingut una 
ocupació que ha fregat el 50 %, mentre que el segon 
pont s’ha tancat amb un 75 %. 

Cal recordar que, al marge dels establiments 
d’allotjament turístic reglat, les segones residències 
han tingut força activitat per aquests dos ponts de la 
Constitució i la Puríssima, motiu pel qual s’han vist 
afavorits els sectors de la restauració, el comerç i les 
mateixes estacions d’esquí i les empreses de turis-
me actiu vinculades amb oferta de neu i d’activitats a 
la natura per aquestes dates.

 

Les estacions d’esquí, amb el 60 % de les 
pistes obertes 

De les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, 
totes han estat obertes al públic llevat de la mixta 
de Tavascan i la de nòrdic de Virós-Vallferrera que 
només ho han fet per a usos turístics. La resta han 
mantingut un 60 %  les pistes obertes i, gràcies a la 
bona gestió que han fet de la neu caiguda i la produc-
ció de neu nova amb els 1.380 canons de nova gene-
ració, han pogut mantenir unes bones condicions per 
a la pràctica de l’esquí, aprofitant les baixes tempera-
tures d’aquests dies davant la falta de precipitacions 
de forma natural, que no han acabat d’arribar. 

Durant aquests 9 dies del pont de la Constitució i la 
Puríssima les 9 estacions d’esquí del Pirineu de Llei-
da que han restat obertes al públic, amb diferents 
gruixos de neu i pistes obertes, han venut uns 88.500 
forfets, un 26 % més de les previsions inicials que es 
van estimar en 70.000. Aquesta és una xifra provi-
sional, en espera que els diferents centres d’hivern 
del Pirineu de Lleida tanquin les xifres definitives 
d’aquest període. D’aquest nombre de forfets 84.750 
corresponent a esquí alpí i 3.850 a esquí nòrdic. A 
més les estacions de fons també han venut uns al-
tres 2.150 forfets de raquetes. 

El balanç per la venda de forfets d’aquests dos ponts 
de la Constitució i de la Puríssima si situa entre els 
tres millors resultats obtinguts en els darrers 15 anys 
per aquestes dates. El millor resultat en la venda 
de forfets per un pont de la Constitució i la Puríssi-
ma va ser l’any 2005, quan es van vendre 115.000 
forfets i les dates van coincidir amb un pont com el 
d’enguany. El segon millor registre es van produir els 
anys 2004 i 2010 amb 90.000  forfets cadascun i en-
guany que se situaria en el tercer millor registre de 
venda de forfets per aquestes festes amb 88.500. 

El pitjor registre es va produir l’any 2011, que també 
va coincidir amb un pont llarg com el d’enguany, però 
la neu no va acompanyar i només es van poder ven-
dre poc més de 5.000 forfets. La resta dels anys han 
registrat xifres inferiors. 

Cal recordar que les estacions de Baqueira Beret, 
Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la 
Vansa van encetar la temporada 2016/17 parcial-
ment el 26 de novembre. El divendres 3 de desem-
bre ho van fer els complexos de Boí Taüll, Port Ainé, 
Espot Esquí i Aransa, i el dissabte 4 Port del Comte, 
mentre que els de Virós-Vallferrera i Tavascan no-
més han obert per a usos turístics.

 

Activitats diverses 

Al marge de la pràctica de l’esquí i de les activitats 
relacionades amb la neu, molts altres turistes han vi-
sitant tant les comarques del Pirineu com les de Pla-
na atrets en aquesta època de l’any per la perspec-
tiva de passar 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, 
descobrint alguna de les moltes rutes turístiques que 
s’ofereixen i assaborint els millors plats de la cuina 
de Lleida elaborats amb productes autòctons.
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