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La campanya turística de Nadal que tanquen 
avui el conjunt de les comarques de Lleida i 
de manera especial les del Pirineu amb les es-

tacions d’esquí ha tingut un resultat molt bo que ha 
complert les previsions fetes inicialment pel Patronat 
de Turisme i les expectatives del mateix sector tu-
rístic de la demarcació. En el seu conjunt, la mitjana 
d’ocupació s’ha situat al voltant del 80 % de mitjana 
durant les festes de Nadal, Cap d’Any i fins avui, fes-
tivitat de Reis, d’acord amb les previsions fetes. La 
millor ocupació es va registrar  a partir del 27  de 
desembre fins a l’1 de gener quan es va situar entre 
el 95 % i la plena ocupació. La venda de forfets s’ha 
situat al voltant d’uns  245.000 una xifra un 6 % per 
sobre de les previsions fetes pel mateix Patronat.

La bona climatologia que ha acompanyat majoritària-
ment durant les festes nadalenques els visitants que 
han triat la destinació de Lleida per gaudir d’aquest 
període de vacances d’hivern ha afavorit el bon re-
sultat tant a nivell d’ocupació com del nombre de for-
fets venuts com també els qui han optat per fer altres 
activitats en contacte amb la natura o visites de caire 
cultural i patrimonial.

L’aspecte negatiu d’aquest període vacacional ha es-
tat el tall de la carretera C-13 a l’alçada de Llavorsí a 
causa d’una esllavissada que es va produir el diven-
dres 27 de desembre a la tarda la vigília del cap de 
setmana anterior al pont de Cap d’Any. Una situació 
que va generar molta preocupació al sector turístic 
del Pallars Sobirà per tractar-se d’unes dates d’una 
ocupació turística elevada, si bé la ràpida actuació 
per obrir un pas alternatiu va permetre tornar a la 
normalitat amb un pas de vehicles provisional al cap 
de 42 hores.

El tall del trànsit va provocar durant el cap de set-
mana una cancel·lació d’un 10 % de les reserves en 
els establiments d’hoteleria a les Valls d’Àneu, la vall 

de Cardós i la Vall Ferrera, i una major afectació als 
sectors de la restauració i del comerç, com també a 
les activitats d’oci en general i a les estacions d’esquí 
de la zona: Tavascan, Virós-Vallferrera i Espot. En 
canvi, les zones no afectades pel tall de trànsit de 
la mateixa comarca del Pallars Sobirà van experi-
mentar un major moviment de gent, com va succeir a 
l’estació de Port Aine el mateix cap de setmana, que 
va omplir la zona d’aparcament.

Rosa Pujol diu que la destinació de Lleida 
s’ha convertit en  un referent durant les 
festes de Nadal

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol, ha expressat d’una banda la satisfacció per 
haver mantingut aquesta bona ocupació en el con-
junt de la demarcació per aquestes festes nadalen-
ques i de manera específica a la zona del Pirineu de 
Lleida, “que és una destinació turística de referèn-
cia en aquestes dates per a tots aquells qui volen 
gaudir de la natura, dels paisatges i de l’esquí”. Amb 
aquests bons resultats quant al nombre de forfets 
venuts, també ha manifestat que aquestes dades 
“ens permeten donar un nou impuls a la temporada 
d’esquí 2019/2020, en què ens hem fixat superar els 
1.350.000 forfets. Un bon comportament turístic que 
se suma al bon inici de la temporada pel pont de la 
Puríssima”.

D’altra banda, Rosa Pujol, en nom del Patronat de 
Turisme, ha volgut agrair l’esforç que s’ha fet des del 
Departament de Territorial i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat per obrir al trànsit de la manera més ràpida 
possible la carretera C-13, garantint la seguretat dels 
automobilistes. Una actuació ràpida que ha “atenuat 
les pèrdues del sector, que haurien pogut ser molt 
importants en el cas que el tall s’hagués allargat més 
dies”.

El Patronat de Turisme qualifica de molt 
positiu el balanç del període de vacances de 
Nadal, Cap d’Any i Reis al Pirineu de Lleida

Les previsions d’ocupació a les zones turístiques del Pirineu de Lleida amb estacions d’esquí s’han 
complert amb una mitjana d’ocupació que s’ha situat al voltant del 80 % durant aquests  dies festius, 
malgrat l’afectació que va tenir lloc el Pallars Sobirà el cap de setmana del 28 i el 29 de desembre pel 
tall a la carretera C-13

El nombre de forfets venuts s’ha situat al voltant dels 245.000
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El balanç final confirma les previsions d’ocupació 
turística del mateix Patronat i dels diferents subsec-
tors d’hoteleria, turisme rural i càmping, pel que fa a 
les places de bungalous, a les zones del Pirineu de 
Lleida. Un bon comportament turístic que ha estat 
qualificat de “Nadal Excel·lent” per part  d’alguns re-
presentants del sector.

La millor ocupació es va produir a partir del 27 de 
desembre fins al dimecres 1 de gener, quan pràctica-
ment tots els sectors d’allotjament turístic d’hoteleria, 
turisme rural i apartaments turístics, com també els 
315 bungalous situats a la trentena de càmpings 
del conjunt de la demarcació que resten oberts per 
aquestes dates, van oscil·lar entre el 95 % i la plena 
ocupació. La resta de dies de vacances els percen-
tatges d’ocupació han variat d’acord amb la tipologia 
d’allotjament i la zona. La previsió meteorològica de 
bon temps per a aquestes festes ha afavorit aquests 
bons nivells d’ocupació i també la pràctica d’activitats 
en contacte amb la natura.

El període del 2 de gener fins a la vigília de la festivi-
tat de Reis, dia 5, també ha tingut un bon comporta-
ment, encara que inferior. L’ocupació s’ha situat en-
tre el 65 i el 80 % en funció de la zona amb un millor 
comportament els establiments situats a les proximi-
tats de les estacions d’esquí i inferior a la resta, en 
les diferents tipologies d’allotjament turístic reglat.

A la Val d’Aran, on es concentra una major oferta tu-
rística durant la campanya d’hivern, l’ocupació s’ha 
mantingut entre el 92 i el 95 % de mitjana pràctica-
ment  des de Sant Esteve fins al 4 de gener.

Cal subratllar així mateix que les places de segona 
residència també han tingut un nivell alt d’ocupació, 
cosa que també ha repercutit en el consum, el co-
merç i els establiments de restauració de la zona, a 
més de les activitats vinculades amb l’oferta de neu 
del Pirineu de Lleida.

Uns 245.000 forfets venuts

Durant aquests dies de festes de Nadal, Cap d’Any 
i Reis el conjunt de les estacions d’esquí del Pirineu 
de Lleida han venut al voltant d’ uns 245.000 forfets. 
Per la seva banda les estacions de nòrdic, al mar-
ge de la venda de forfets per a l’esquí, també han 
registrat la venda de 4.200 forfets per la practica de 
raquetes. La venda de forfets tot i que provisional  
representa un 6 % per sobre de les previsions fe-
tes pel mateix Patronat per aquestes dates que eren 
situar-nos per sobre dels 230.000 forfets. Aquest és 
un nombre provisional de venda de forfets, en espera 
que els diferents centres d’hivern del Pirineu lleidatà 

tanquin les xifres definitives d’aquest període.

Les estacions d’esquí tanquen en el seu conjunt un 
bons resultats en aquest període festiu que se situa 
per sobre dels resultats obtinguts en els darrers dos 
anys anteriors quan es van registrar uns 238.000 for-
fets venuts en aquestes mateixes dates.

 

Activitats diverses 

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, ja que els diferents centres d’hivern 
tenen programades activitats diverses per a totes 
aquelles persones que trien passar les minivacances 
de Nadal 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, han tingut per aquestes dates un 
programa amplíssim d’activitats relacionades amb la 
neu per a tots els gustos i edats, 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.

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 repartit 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.

Sra. Rosa Pujol

S’adjunta un tall de veu de la vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, Rosa Pujol.
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