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La millor ocupació es produirà del 29 de desem-
bre fins al dimecres 1 de gener, quan a molts 
establiments d’hoteleria, turisme rural i aparta-

ments turístics, com també als 315 bungalous situats 
a la trentena de càmpings del conjunt de la demar-
cació que resten oberts per aquestes dates, posaran 
el cartell de complert. La resta de dies de vacances 
els percentatges d’ocupació variaran d’acord amb la 
tipologia d’allotjament i la zona. La previsió meteoro-
lògica de bon temps per a aquestes festes de Nadal 
afavorirà aquests bons nivells d’ocupació i també la 
pràctica d’activitats en contacte amb la natura.

En el període comprès entre el 26 i el 29 de des-
embre les places als establiments d’hoteleria a les 
zones del Pirineu oscil·laran al voltant del 95 % de 
mitjana. Les places de bungalous en el conjunt de 
la demarcació se situaran sobre el 80 %, així com 
també les de Turisme Rural. Cal destacar que l’oferta 
de turisme rural del Pirineu i la Plana des del 24 de 
desembre, és a dir, la vigília de Nadal, compta amb 
un significatiu nivell de reserves.

Pel que fa al segon tram, el que va del 29 de des-
embre fins a l’1 de gener de 2020, pràcticament en 
tots els sectors d’allotjament turístic hi ha prevista 
una ocupació entre el 95 % i la plena ocupació a les 
zones del Pirineu de Lleida.

Finalment, en el tercer tram, el període que va del 2 
de gener fins a la vigília de la festivitat de Reis, es 
preveu que també tingui un bon comportament, en-
cara que inferior. En el seu conjunt, l’ocupació entre 
el 2 i el 5 de gener es podria situar entre al voltant 
del 70 % a les zones amb estacions d’esquí i inferior 
a la resta, en les diferents tipologies d’allotjament tu-
rístic reglat. El sector dels bungalous està notant en 
aquest tercer tram un increment en el nombre de re-
serves, com també els establiments de turisme rural 
de la zona de la Plana de Lleida, amb la qual cosa en 
fer balanç el nivell d’ocupació en aquest període es 
podria veure millorat.

En aquestes dates també prenen una significació es-
pecial les segones residències, les quals tindran una 

El Patronat de Turisme de la Diputació preveu 
una mitjana d’ocupació turística del 80% 
durant les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 

al Pirineu de Lleida

La millor ocupació es produirà per Cap d’Any, quan s’arribarà a la plena ocupació a molts establiments

El Patronat preveu que les estacions d’esquí puguin vendre al voltant de 230.000 forfets, un 17 % del 
conjunt de l’objectiu de la temporada

Després del bon inici de la temporada d’esquí 2019/2020 al Pirineu de Lleida i del bon compor-
tament turístic pel pont de la Puríssima, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu 
també una bona ocupació durant aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, especialment a les 
zones del Pirineu amb estacions d’esquí. El Patronat preveu una mitjana d’ocupació turística al 

Pirineu de Lleida que es podria situar al voltant del 80 %. Durant aquest període de minivacances 
nadalenques el Patronat estima que les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida poden vendre 

més de 230.000 forfets, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin. La pluja que 
ha caigut aquesta nit passada ha fet canviar les bones perspectives que hi havia per a les esta-

cions de nòrdic, que amb la situació actual només estaran obertes per a usos turístics i raquetes, 
com també el complex d’alpí de Port del Comte, que està avaluant la part que obrirà per aques-
tes festes. En aquesta mateixa situació es troba també l’estació mixta de Tavascan. Les altres 
instal·lacions d’alpí, Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé, disposen de bons gruixos de 

neu per a l’esqui i presenten bones perspectives per a aquestes festes nadalenques.
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ocupació alta en aquest període i contribuiran a la 
dinamització del sector de la restauració i el comerç 
de les zones turístiques de Lleida.

Un 17 % dels forfets de l’objectiu de venda 
de la temporada

D’altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Lleida estima que durant aquestes festes de 
Nadal, Cap d’Any i Reis les estacions d’esquí del 
Pirineu de Lleida vendran al voltant d’uns 230.000 
forfets, sempre que les condicions meteorològiques 
acompanyin, una xifra que representa el 17 % de 
l’objectiu de venda de forfets per a aquesta tempora-
da 2019/2020 als complexos d’hivern del Pirineu de 
Lleida, fixat en 1.350.000.

El conjunt de les estacions d’esquí del Pirineu de 
Lleida presentaven fins ahir dijous unes condicions 
magnífiques per a la pràctica de l’esport blanc. La 
pluja d’aquesta nit passada i al matí a diferents zones 
del Pirineu ha malmès aquestes bones perspectives 
als complexos de nòrdic, com també a l’estació d’alpí 
de Port del Comte, que actualment està avaluant la 
part de les instal·lacions que podrà tenir oberta per 
aquestes dates. També l’estació de Tavascan està 
valorant el nivell d’afectació que ha tingut la pluja en 
l’estat de la neu per saber la superfície d’esquí que 
podrà tenir disponible per a aquestes festes de Na-
dal.

Pel que fa als centres de nòrdic d’Aransa i Lles de 
Cerdanya, restaran oberts per a raquetes i usos tu-
rístics, i els de Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i 
Virós-Vallferrera només per a usos turístics.

Per la seva banda, les estacions d’alpí, Baqueira 
Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé, disposaran d’uns 
bons gruixos i d’unes bones perspectives per a 
l’esquí per aquestes festes.

Activitats diverses a les pistes d’esquí 

Les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis es viuen d’una 
manera molt especial a les estacions d’esquí del Pi-
rineu de Lleida. Els diferents centres d’hivern tenen 
programades activitats diverses per a totes aquelles 
persones que trien passar les minivacances de Na-
dal gaudint de la neu.

Tant els afeccionats a l’esquí com els qui no han es-
quiat mai, però que troben a la muntanya una àmplia 
oferta d’oci i una opció d’esbarjo més per passar uns 
dies de vacances, trobaran per aquestes dates un 
programa amplíssim d’activitats per a tots els gustos 
i edats relacionades amb la neu, com ara els trineus 
arrossegats per gossos, senderisme amb raquetes, 
patinatge sobre gel, solàrium i motos de neu, entre 
d’altres especialitats, a més de tot un seguit d’actes 
de caire lúdic, cultural, gastronòmic i festes tradicio-
nals que se celebren a diferents pobles de les co-
marques de Lleida. Per als més petits, al marge dels 
cursos d’esquí de diferent durada perquè aprenguin 
a esquiar, les classes es poden combinar amb les ac-
tivitats dels parcs de neu de què disposen la majoria 
de les estacions d’esquí.

Els mateixos centres d’hivern del Pirineu de Lleida 
organitzen cada any diverses activitats per celebrar 
la festivitat de Nadal, Cap d’Any i Reis.
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