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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu una ocupació turística molt bona per a 
aquestes vacances de Setmana Santa, que es 

podria situar entre el 95 % i la plena ocupació a les 
zones turístiques de la demarcació de Lleida del Di-
jous Sant al Dilluns de Pasqua (del 13 al 17 d’abril) 
i entre el 40 i el 50 % del dissabte 8 d’abril fins al 
dimecres 12. També les segones residències de les 
zones turístiques gaudiran d’un bon nivell d’ocupació 
per aquestes dates.

Els nivells d’ocupació per a aquestes vacances de 
Setmana Santa variaran d’acord amb la tipologia 
dels establiments d’allotjament turístic, com també 
segons les diferents zones turístiques de la demar-
cació de Lleida. Les comarques del Pirineu seran les 
que tindran una millor ocupació turística, mentre que 
la procedència dels visitants serà majoritàriament de 
Catalunya, seguits dels de la Comunitat Valenciana, 
Madrid, la resta de l’Estat i el sud de França.

L’ocupació per sectors

Per sectors, es preveu una ocupació hotelera mitjana 
a les zones turístiques de les comarques de Lleida i a 
les zones d’influència de les estacions d’esquí ober-
tes al públic que se situarà entre el 95 % i la plena 
ocupació del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua (del 
13 fins al 17 d’abril). En canvi, l’ocupació del dissab-
te 8 d’abril fins al dimecres 12 es preveu que oscil·li 
al voltant del 40 %. Per aquestes dates les comar-
ques de Lleida tenen aproximadament un 90 % de 
la seva oferta de places d’hoteleria obertes al públic 
i les reserves cada vegada s’ajusten més a la data 
de sortida de vacances, depenent de la climatologia i 
també de les ofertes, motiu pel qual els percentatges 
d’ocupació en el primer tram del període de vacan-
ces podrien canviar.

El Patronat de Turisme preveu una ocupa-
ció que oscil·larà entre el 95% i la plena ocu-
pació durant els dies festius de la setmana 

santa a les zones turístiques de Lleida

La bona oferta de neu que ofereixen la major part de les estacions d’esquí alpí del Pirineu de Lleida, 
l’inici dels esports d’aventura en el conjunt de les 13 comarques lleidatanes amb 230 empreses i una 
àmplia oferta de turisme rural, turisme de natura, turisme cultural, la gastronomia, les festes de 
caire religiós i l’inici de la nova temporada del Tren dels Llacs, situen la demarcació de Lleida com 
una destinació preferent en aquestes dates de primavera
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Pel que fa al turisme rural, la Federació de Cases 
de Turisme Rural de les Terres de Lleida preveu un 
comportament homogeni en el conjunt de la demar-
cació, tant a les comarques del Pirineu com a les de 
la plana, que arribarà a assolir la plena ocupació du-
rant els 4 dies que van del Dijous Sant fins al Dilluns 
de Pasqua i entre un 50 i un 60 % la resta de dies a 
partir del dissabte 8 d’abril fins al dimecres 12.

Quant al càmping, amb la pràctica totalitat dels 60 es-
tabliments oberts en aquestes dates, es preveu una 
ocupació molt bona del Dijous Sant al Dilluns de Pas-
qua, tant a les zones d’acampada com a les places 
de bungalous, amb nivells d’ocupació diferenciats 
entre els establiments situats a la zona d’alta mun-
tanya del Pirineu respecte als que estan emplaçats 
al Prepirineu i en zones de baixa muntanya. En el 
cas d’aquests darrers, amb una oferta aproximada 
d’unes mil unitats d’acamnpada i unes 3.000 places, 
seran els que tindran una ocupació millor gràcies a 
una climatologia més suau.

En concret, als establiments situats a les zones del 
Prepirineu, com ara la comarca de la Noguera, i als 
que es troben en zones de baixa muntanya del Piri-
neu, l’ocupació mitjana des del dissabte 8 d’abril fins 
al dimecres 12 d’abril se situarà en un 85 % tant a les 
places de bungalous com a les d’acampada, i arri-
barà a la plena ocupació a partir del Dijous Sant fins 
al Dilluns de Pasqua.

Per la seva banda, els establiments situats a les 
zones d’alta muntanya tindran una ocupació d’un 
50 % a les places de bungalous i inferior al 40 % a 
les d’acampada en el tram comprès entre el 8 i el 
12 d’abril. En canvi, a partir del Dijous Sant i fins al 
Dilluns de Pasqua les places de bungalous arriba-
ran també a la plena ocupació, mentre que en les 
d’acampada l’ocupació es podria situar entre el 50 i 

el 60 %, encara que el percentatge podria augmen-
tar per les reserves de darrera hora d’acord amb la 
climatologia.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu que del 8 al 17 d’abril uns 80.000 turistes 
visitaran les comarques lleidatanes i es faran unes 
200.000 pernoctacions en les diferents modalitats 
d’establiments d’allotjament turístic, tant de la zona 
de la plana com del Pirineu de Lleida, a més de les 
segones residències. L’oferta d’allotjament per a 
aquests dies serà d’unes 50.000 unitats entre ho-
tels, càmpings, cases de pagès, albergs i refugis i un 
nombre indeterminat de segones residències i apar-
taments privats ocupats. Per aquestes dates també 
es preveu que la major part de les segones residèn-
cies del conjunt de la demarcació, però principalment 
les del Pirineu, tinguin també un nivell d’ocupació 
alt, la qual cosa influirà igualment en el consum, en 
l’increment de la despesa a les zones turístiques i en 
la contractació de serveis de turisme actiu, esquí i 
activitats diverses en el conjunt del territori.

Oferta de neu

Les vacances de Setmana Santa es presenten com 
la primera gran sortida de la primavera després d’un 
hivern que ha deixat unes nevades excel·lents al Pi-
rineu 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 alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll 
Resort, Port Ainé i Espot Esquí gaudeixen d’unes bo-
nes condicions per afrontar amb bones perspectives 
l’esprint final de la temporada per aquestes vacances 
de Setmana Santa. Aquests complexos hivernals, 
la majoria dels quals tenen previst tancar el dia 17 
d’abril, ofereixen als esquiadors unes pistes en unes 
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condicions immillorables, gràcies a la gran quantitat 
de neu caiguda sobretot al final de març –fins a 50 
centímetres de neu pols– i a la seva qualitat. En al-
guns indrets del Pirineu la neu encara ha fet acte de 
presència la matinada passada. Així, les estacions 
disposen d’unes instal·lacions en molt bones condi-
cions per practicar l’esport blanc i gaudir de la natura 
i de nombroses activitats complementàries.

Per la seva banda, l’estació de Port del Comte, al 
Solsonès, ha anunciat avui que dóna per finalitza-
da la temporada, si bé mantindrà oberta al públic els 
caps de setmana i la setmana de Pasqua la zona del 
parc d’aventura i els tubbys i també s’hi podran fer 
activitats d’usos turístics i rutes amb raquetes. Tam-
bé el complex de Tavascan va tancar el dia 2 d’abril 
la temporada pel que fa a l’esquí alpí, mentre que les 
pistes de nòrdic, els circuits de raquetes i el refugi 
continuaran completament oberts fins al 16 d’abril.

El conjunt de les estacions d’esquí nòrdic, que han 
tingut fins ara una de les millors temporades dels 
darrers anys pels gruixos de neu acumulats, resta-
ran obertes per aquestes festes de Setmana Santa 
només per a usos turístics i itineraris amb raquetes. 
A dia d’avui només resta oberta per a la pràctica de 
l’esquí nòrdic l’estació de Tuixent-la Vansa, amb 27 
km de circuits marcats. 

Tots els centres d’hivern del Pirineu de Lleida que 
resten oberts per aquestes dates  ofereixen un ampli 

ventall d’activitats ludicoesportives i d’après-ski des-
tinades a satisfer les necessitats de tots els públics i 
de totes les edats.

Per la seva banda, la Val d’Aran serà l’escenari el 8 i 
el 9 d’abril de la cinquena i darrera prova de la Copa 
del Món d’Esquí de Muntanya, la Val d’Aran Skimo 
World Cup, en què es decidirà el guanyador del cir-
cuit de la International Ski Mountainering Federation 
(ISMF) en les disciplines de cursa individual i de ver-
tical race o cursa vertical en categoria sènior.

El turisme actiu enceta la nova temporada 
amb 230 empreses distribuïdes per les 13 
comarques de Lleida

El turisme actiu i els esports d’aventura seran un al-
tre dels punts forts per aquestes vacances de Setma-
na Santa. La temporada dels esports d’aventura ha 
començat amb unes perspectives molt bones, prin-
cipalment 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 de-
marcació els visitants podran gaudir de les diferents 
activitats de terra, d’aire i d’aigua que ofereixen les 
230 empreses de turisme actiu i esports d’aventura, 
tal com la Diputació de Lleida va donar a conèixer en 
la presentació de la nova temporada ahir dimecres 
a Llavorsí. L’objectiu de la nova temporada és arri-
bar a superar la contractació dels 700.000 serveis 
en el conjunt de les 230 empreses que operen a les 
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13 comarques de Lleida, les quals van generar l’any 
2016 un impacte econòmic directe de 28,2 milions 
d’euros i 93 d’impacte indirecte en tota la demarcació 
lleidatana.

Àmplia oferta d’activitats per a tots els 
gustos i totes les edats

A més, els visitants tenen a l’abast una oferta de tu-
risme cultural, moltes festes tradicionals i activitats 
de tot tipus vinculades amb la Setmana Santa, com 
també la possibilitat de gaudir d’una gastronomia ex-
cepcional. Així mateix destaquen diferents propostes 
pensades per al turisme familiar, com la nova tem-
porada del Tren dels Llacs que s’encetarà el dissa-
bte 15 d’abril, 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 més de les activi-
tats esmentades, cal destacar que el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com tam-
bé 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, el Congost de Mont rebei  
i la mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida, seran 
alguns dels diferents indrets de les contrades lleida-
tanes que rebran, igual que els anys anteriors, un 
bon nombre de visitants.

També nombroses poblacions de les comarques 
lleidatanes s’omplen d’activitats durant la Setmana 

Santa, en què cal destacar les representacions del 
drama sacre “Crist, Misteri de Passió” al Gran Teatre 
de la Passió de Cervera (amb més de 300 actors) i 
també l’escenificació de la vida de Crist a Oliana, la 
Festivitat de la Verge dels Dolors a Bellpuig –amb la 
Magna Processó Penitencial per diversos carrers i 
places de la vila–, les diferents processons i viacru-
cis i les cantades de caramelles. A més, el Diven-
dres Sant se celebra el Mercadal a Torà –en què la 
població recupera les tradicions mercadals del pas-
sat i ofereix productes artesans de qualitat– i la Fira 
d’Artesania a Talarn –s’ha focalitzat en els artesans 
de la comarca tot potenciant la sostenibilitat del co-
merç de proximitat–.

Cal destacar que el Desclavament del Divendres 
Sant i la Processó de l’Encontre del Diumenge de 
Resurrecció a la Granadella han estat declarats re-
centment Elements Festius Patrimonials d’Interès 
Nacional i s’han inscrit en el Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya.

Fins el 16 d’abril Cervera acollirà la 7a edició del Fes-
tival de Pasqua, un dels referents musicals més im-
portants del país en l’àmbit de la música clàssica ca-
talana. Per la seva banda, la Val d’Aran organitza el 
Romànic Musicau, que arrenca per Setmana Santa 
amb dos concerts a Salardú (dia 14) i a Bossòst (dia 
16), i el Festival Pyrenades, que celebra la setena 
edició al PyrenMuseu de Salardú del 8 al 15 d’abril.
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