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El director del Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida, Juli Alegre, els representants 
dels diferents subsectors d’allotjament turístic 

de la demarcació de Lleida i els de les diferents es-
tacions d’esquí valoren de manera molt satisfactòria 
l’ocupació turística que ha tingut el Pirineu lleidatà 
durant el període de vacances que finalitza avui diu-

menge i que comprèn 13 dies des de l’endemà de 
Nadal, festivitat de Sant Esteve, fins avui diumenge 
dia 7, com també el nombre de forfets que han venut 
les estacions d’esquí alpí i que se situen de forma 
provisional al voltant dels 238.000, un 8 % més que 
els Nadals de 2016-2017.

El Pirineu de Lleida tanca les festes de 
Nadal amb la venda de 238.000 forfets i 
una ocupació del 75% del 26 de desembre 

al 7 de gener

La venda de forfets d’aquestes festes representa un increment d’un 8 % respecte a la temporada 
2016/2017

El Pirineu de Lleida tanca avui la campanya de Nadal amb un balanç molt satisfactori pel que fa 
a l’ocupació turística, que ha arribat a assolir pràcticament la plena ocupació durant els 5 dies 

que van del 29 de desembre fins al 2 de gener i amb una mitjana d’ocupació que se situa al vol-
tant del 75 % durant el període de 13 dies que van del dia de Sant Esteve, 26 de desembre, fins 
avui diumenge, 7 de gener. Per la seva banda, les estacions d’esquí també tanquen uns bons 
resultats en aquest període festiu amb la venda de 238.000 forfets, un 8 % més que la tempo-
rada 2016/2017, malgrat que el temporal batejat amb el nom de “Bruno” la setmana de Nadal 
i el temps que ha fet aquest cap de setmana han restat públic a les estacions d’esquí. Tot i els 
efectes de la meteorologia, el balanç quant a la venda de forfets per aquestes festes de Nadal 
al Pirineu de Lleida és força satisfactori i manté la mateixa tònica positiva mostrada en aquesta 

temporada 2017/2018 pels aficionats a l’esquí durant el pont de la Puríssima i la Constitució, que 
es va tancar amb 97.000 forfets venuts, una xifra que va representar la segona millor dada regis-

trada pel pont llarg de desembre.
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El balanç final confirma les previsions d’ocupació tu-
rística del mateix Patronat i dels diferents subsectors 
d’hoteleria, turisme rural i càmping, pel que fa a les 
places de bungalous, a les zones del Pirineu de Llei-
da. La millor ocupació, tal com era prevista, va tenir 
lloc la setmana de Nadal fins a Cap d’Any amb dos 
períodes ben diferenciats. D’una banda, del dimarts 
26 de desembre, festivitat de Sant Esteve, fins al 28 
de desembre l’ocupació es va situar entre el 65 i el 
85%, segons les diferents tipologies d’allotjament tu-
rístic. A partir del 29 de desembre fins al 2 de gener 
es va arribar a la plena ocupació a la pràctica totalitat 
dels establiments del Pirineu en les diferents modali-
tats d’allotjament turístic.

A partir del 3 de gener i fins avui diumenge, dia 7, el 
nivell d’ocupació ha estat inferior però amb un com-
portament ben diferenciat entre el 3 i el 5 de gener 
i el cap de setmana de Reis. Fins el divendres, dia 
5 de gener, la mitjana d’ocupació es va mantenir 
encara força alta, en percentatges superiors a les 
previsions. En concret, el sector del càmping fins di-
vendres, dia 5 va mantenir un nivell d’ocupació entre 
el 50 i el 60 % a les places de bungalous. Per la 
seva banda, el turisme rural s’ha mantingut de for-
ma més homogènia en el conjunt de la demarcació 
al voltant del 80 % d’ocupació, i el sector d’hoteleria 
ha arribat a una ocupació al voltant del 80 % en els 
establiments situats a peu de les estacions d’esquí, 
mentre que a la resta del Pirineu, fora de la influència 
directa dels centres d’hivern, la mitjana d’ocupació 
es va situar al voltant del 40 %, també fins diven-
dres, dia 5. Aquest cap de setmana de Reis degut a 
les previsions meteorològiques i també al fet que per 
aquestes dates s’acostuma a passar-les en família 
en els llocs de residencia, la mitjana d’ocupació ha 
estat força inferior. 

La millor ocupació turística en el seu conjunt s’ha 
produït a la Val d’Aran en els establiments de turisme 
reglat amb un 90 % de mitjana des del dia 25 de des-
embre, festivitat de Nadal, fins a Cap d’Any, i entre 
el 70 i el 75 % de mitjana aquesta segona setmana, 
segons dades provisionals. L’ocupació turística a la 
Val d’Aran  també es va mantenir molt alta fins diven-
dres, dia 5, però de cara el cap de setmana aquesta 
també es va reduir notablement.

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.

Un 8 % més de forfets que la campanya de 
Nadal de l’any passat

El conjunt d’estacions d’esquí alpí del Pirineu de Llei-
da també tanquen avui diumenge el període de fes-
tes de Nadal amb un nombre de forfets venuts d’uns 
238.000, segons xifres provisionals, que representen 
unes dades una mica inferior a les previsions inicial-
ment fetes pel Patronat per causa de les condicions 
meteorològiques, que, malgrat les bones condicions 
per a la pràctica de l’esquí, han dificultat alguns dies 
l’activitat, ja sigui per les fortes ràfegues de vent, plu-
ja i neu que van patir com a conseqüència del tem-
poral batejat amb el nom de “Bruno” la setmana de 
Nadal, com per les elevades temperatures d’aquesta 
setmana de Reis, que han perjudicat en alguns ca-
sos la qualitat de la neu i han obligat a tancar algunes 
estacions de nòrdic, com també pel temps d’aquest 
cap de setmana de Reis.

Malgrat tot, el resultat final d’aquest període festiu 
pel que fa l’esquí és molt favorable i amb les dades 
provisionals del conjunt de les 11 estacions d’esquí 
del Pirineu de Lleida s’han venut en aquest tram de 
13 dies un nombre total de 238.000 forfets que repre-
senta un 8% més que la temporada anterior i se situa 
en xifres molt similars a les de la campanya de Nadal 
del 2013/2014 considerada com una de les millors 
dels darrers anys per aquestes dates festives.

Aquest nombre de forfets venuts a les festes de Na-
dal, juntament amb els 97.000 del pont de la Puríssi-
ma i la Constitució, representa el 25 % de l’objectiu 
de venda per a aquesta temporada a les estacions 
d’esquí del Pirineu de Lleida, fixat en 1.330.000.

Activitats diverses

D’altra banda, cal significar que el temporal d’aquest 
cap de setmana està deixant uns bons cruixos de 
neu en el conjunt de les estacions d’esquí del Pirineu 
de Lleida amb la qual cosa es garanteixen unes bo-
nes condicions per seguir gaudint de la neu a partir 
d’aquestes festes de Nadal.

Al marge de la pràctica de l’esquí i de les activitats re-
lacionades amb la neu que ofereixen 108 empreses 
del Pirineu de Lleida, molts altres turistes han visi-
tant tant les comarques del Pirineu com les de Plana 
atrets en aquesta època de l’any per la perspectiva 
de passar uns dies de descans en contacte amb la 
natura, tot descobrint la gran oferta relacionada amb 
el patrimoni cultural dispers per tots els racons de 
la nostra geografia, practicant el turisme actiu, des-
cobrint alguna de les moltes rutes turístiques que 
s’ofereixen i assaborint els millors plats de la cuina 
de Lleida elaborats amb productes autòctons.
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