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La millor ocupació turística es produirà en els 
establiments d’hoteleria situats a la zona del 
Pirineu, en l’oferta de turisme rural al conjunt 

de la demarcació i a les places de bungalous pel que 
fa al sector del càmping. Al mateix temps, moltes 
segones residències tornaran a recuperar l’activitat 
durant aquest pont de Tots Sants de 4 dies. 

 Per sectors, els establiments d’hoteleria de les co-
marques del Pirineu que resten oberts per aquestes 

dates preveuen una ocupació que es podria situar 
entre el 65 i el 70 % de mitjana. Es calcula que en 
aquest període de l’any la proporció d’establiments 
d’hoteleria oberts a les zones turístiques de la de-
marcació de Lleida es d’un 60 % aproximadament.

Per la seva banda, el sector del turisme rural preveu 
una ocupació molt bona tant a la zona del Pirineu 
com a la Plana de Lleida, que es podria situar entre 
el 85 i el 90 %. Finalment, el càmping espera tenir 

L’ocupació pel pont de Tots Sants es podria 
situar al voltant del 75 % a les zones 

turístiques de la demarcació de Lleida
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que el pont de Tots Sants torni a generar 

una bona ocupació turística a les comarques lleidatanes. La mitjana d’ocupació turística per a 
aquests 4 dies del pont de Tots Sants es podria situar al voltant del 75 % a les zones turístiques 

de la demarcació de Lleida, principalment a les zones del Pirineu, d’acord amb el nombre de 
reserves fetes fins ara en els diferents sectors d’allotjament turístic i sempre que la climatologia 
acompanyi. La majoria dels turistes que visiten les comarques de Lleida per aquest pont acos-

tuma a ser públic familiar i grups de joves procedents de mercats de proximitat, bàsicament 
catalans, un fet que també afavoreix la presa de decisions d’últim moment. 
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una bona ocupació pel que fa a l’oferta de bunga-
lous. En aquests moments, i d’acord amb les reser-
ves fetes, els bungalous presenten una ocupació que 
oscil·la entre el 85 i el 90 %. Pel que fa a la modalitat 
d’acampada hi ha força interès, però dependrà molt 
del temps que faci durant aquests 4 dies. Si s’anuncia 
bon temps, el sector confia que la gent s’animarà i 
els percentatges d’ocupació també poden ser bons. 
D’altra banda, moltes segones residències estaran 
ocupades per aquest pont de Tots Sants i la seva ac-
tivitat també representarà un impuls al sector turístic 
i comercial de les comarques de Lleida.

El pont de Tots Sants està molt sol·licitat per causa 
que la climatologia és encara molt favorable, les va-
cances d’estiu ja queden llunyanes i és una època 
idònia per gaudir de moltes activitats al conjunt de la 
demarcació. Les comarques de Lleida ofereixen del 
dissabte 29 d’octubre fins al dimarts 1 de novembre 
una gran varietat de propostes turístiques relacio-
nades amb la natura, la cultura, la gastronomia i la 
temporada de bolets, que es preveu que es recuperi 
després de les pluges de les darreres dues setma-
nes. Enguany, la festivitat de Tots Sants ha escaigut 
molt bé per poder enllaçar quatre dies consecutius 

de descans, que podrien generar en molts casos una 
mitjana de tres nits de pernoctacions. Una circum-
stància que es veu afavorida pel fet que molts esco-
lars faran festa el dilluns 31 d’octubre. 

Activitats diverses 

Per aquest pont de Tots Sants la demarcació de 
Lleida brinda una àmplia oferta d’activitats per a tots 
els públics relacionades amb la natura, la cultura i la 
gastronomia, a més dels afeccionats que aprofitaran 
per anar al bosc a buscar bolets, principalment ara 
que la temporada sembla que es vol  revifar gràcies 
a les pluges caigudes els darrers dies, la qual cosa 
permetrà als restauradors i als hotelers de les comar-
ques de muntanya lleidatanes recuperar els clients 
que volen menjar plats de bolets i anar a collir-ne. 
Durant aquests dies són moltes les activitats relacio-
nades amb el món dels bolets a més de les jornades 
gastronòmiques, les fires i activitats diverses, tal com 
es pot comprovar en el quadre que s’adjunta amb la 
relació de les activitats programades al conjunt de la 
demarcació de Lleida del 29 d’octubre fins a l’1 de 
novembre.

Juli AlegreQuadre d’activitats

Us adjuntem el quadre d’activitats del  29 d’octubre fins a l’1 de novembre i un tall de veu del direc-
tor del Patronat de Turisme, Juli Alegre.

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2013/Tall de veu Juli Alegre director del patronat de Turisme.mp3
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2013/Activitats del 29 a l'1 de novembre.docx
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