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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
i els diferents subsectors d’allotjament turístic 
preveuen una ocupació a les zones turístiques 

de la demarcació de Lleida per aquestes vacances 
de Setmana Santa que oscil·larà entre el 80 i el 95 
% des del Dijous Sant fins al dilluns de Pasqua (del 
18 al 22 d’abril) i s’arribarà a fregar la plena ocupació 
del Divendres Sant fins al diumenge de Pasqua.  El 
primer tram del període vacacional (del dissabte 13 
d’abril al dimecres 17 d’abril) el nivell d’ocupació serà 

inferior i se situarà entre el 35 i el  40 % de mitjana als 
establiments de turisme reglat.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, ha organitzat avui dissabte una nova trobada 
d’Instagramers que ha tingut com a reclam la desco-
berta dels paisatges florits de la Cerdanya lleidatana 
en plena primavera. La nova proposta ha tingut una 
bona acceptació entre els usuaris de l’aplicació per a 
mòbils Instagram, amb més de quaranta participants.

La descoberta dels paisatges de la Cerdanya 
lleidatana ha congregat avui una quarentena 

d’Igers al Parc natural del Cadí-Moixeró

L’acció, adreçada als aficionats a l’aplicació Instagram, ha estat organitzada per la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró 
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La proposta ha consistit en una excursió a peu des 
del poble d’Estana (la Cerdanya) fins a Prat de Cadí 
(Parc Natural del Cadí-Moixeró). Durant el recorre-
gut els participants han captat imatges de la natura 
al Pirineu en plena primavera, alhora que han pogut 
seguir les explicacions d’un especialista en flora, fau-
na i geologia de la zona. També els han acompanyat 
el director del Parc Natural del Cadí-Moixerò, Jordi 
Garcia Petit i la tècnica del Patronat Comarcal de 
Turisme de la Cerdanya, Maria Faura. Una vegada 
feta l’excursió s’ha tornat al lloc de partida al poble 
d’Estana, on tots els assistents han pogut gaudir d’un 
dinar amb productes locals. 

La trobada ha estat organitzada per la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, el Consell 
Comarcal de la Cerdanya i el Parc Natural del Cadí-
Moixeró.
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