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El director del Patronat de Turisme Juli Alegre, 
ha expressat la seva satisfacció pel resultat 
d’aquestes vacances de Setmana Santa a les 

zones turístiques de la demarcació de Lleida. Una 
opinió que ha estat també compartida pels diferents 
responsables dels sectors d’hoteleria, càmpings i 
turisme rural de la demarcació de Lleida, així com 
també pels responsables de les estacions d’esquí 
del Pirineu de Lleida. 

L’ocupació turística  durant els  dies festius  s’ha si-
tuat en  un mitjana del 95 % i es va fregar la plena 
ocupació del Dijous Sant fins Diumenge de Pas-

qua  en els diversos sectors d’allotjament. En can-
vi la nit de Diumenge a Dilluns de Pasqua el nivell 
d’ocupació va ser inferior pel retorn a casa de molts 
turistes el diumenge. La resta dels dies de Setmana 
Santa del dissabte 24 fins al dimecres 28 de març el 
nivell d’ocupació ha oscil·lat entre el 35 % i el 85 % 
de mitjana d’ocupació, en funció de la tipologia dels 
allotjaments turístics i les zones turístiques.  

Aquests alts nivells d’ocupació en els dies fes-
tius de Setmana Santa en les diferents modalitats 
d’allotjament turístic se situen en termes molt simi-
lars als de l’any 2017, que va ser el millor dels da-

Les comarques de Lleida tanquen les 
vacances de Setmana Santa amb el 95% 

d’ocupació 

Les estacions d’esquí, que tancaran la temporada el pròxim diumenge 8 d’abril, han venut aquesta 
Setmana Santa uns 150.000 forfets, un 76 % més que l’any anterior 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qualifica de molt positiu el resultat de l’ocupació 
turística que s’ha registrat durant aquestes vacances de Setmana Santa a les zones turístiques 
de les comarques de Lleida, amb una mitjana d’ocupació que s’ha situat al voltant del 95 %,  en 
els dies festius que van del Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua, i confirma les previsions fetes 
inicialment pel mateix Patronat. El temps canviant propi de la primavera, amb ratxes fortes de 
vent dissabte i baixes temperatures, no ha pertorbat el balanç final pel que fa a l’ocupació. La 
incidència del temps ha tingut una afectació més directa en l’àmbit del turisme actiu i esports 
d’aventura vinculades amb les activitats de riu, i menys amb en el resultat final del nombre de 
forfets venuts per aquestes dates al conjunt de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida. No 
obstant, si la climatologia hagués estat més favorable el nombre de forfets hauria estat encara 
superior. Amb dades encara provisionals les estacions d’esquí, que tancaran la temporada el 

pròxim diumenge 8 d’abril, han venut aquesta Setmana Santa uns 150.000 forfets, un 76 % més 
que l’any anterior. 
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rrers 6 anys en quant a l’ocupació. La resta de dies 
de la Setmana Santa el comportament també s’ha 
mantingut molt similar al de l’any passat, llevat del 
Turisme Rural que ha tingut un millor comportament 
enguany. La mitjana d’ocupació del Turisme Rural en 
el primer tram de les vacances de Setmana Santa de 
l’any passat va ser d’un 60 % i enguany s’ha situat 
entre el 85 i el 90 %.  

L’ocupació per sectors 

Per sectors, la mitjana d’ocupació hotelera a les zo-
nes turístiques de la demarcació de Lleida s’ha situat 
en el 95 % del Dijous Sant fins al dilluns de Pas-
qua. Els establiments d’hoteleria van fregar  la plena 
ocupació del 29 de març fins a l’1 d’abril, amb plena 
satisfacció pel sector per haver assolit aquests re-
sultats. La nit del Diumenge al Dilluns de Pasqua el 
percentatge d’ocupació va baixar per la finalització 
de les vacances i el  retorn a casa de mols turistes el 
diumenge. Pel que fa l’ocupació des del dissabte 24 
fins al dimecres 28 de març aquesta va oscil·lar entre 
el 30 i el 40 %. 

Pel que fa al turisme rural, l’ocupació ha estat molt 
bona en el conjunt de la demarcació de Lleida i ha 
registrat pràcticament la plena ocupació en la majo-
ria d’establiments, tant de la zona del Pirineu com de 
la plana de Lleida, durant els dies festius del Dijous 
Sant al dilluns de Pasqua. La resta de la setmana va 
registrar una ocupació entre el 85 i el 90 %, una mica 
millor que les previsions fetes inicialment per aquest 
primer tram de la Setmana Santa. 

Quant al càmping, les places de bungalous han as-
solit una ocupació entre el 95 % i la plena ocupació 
del Dijous Sant fins al dilluns de Pasqua i han estat 
en un 50 % d’ocupació del dissabte 24 al dimecres 
28 de març. Pel que a l’acampada els establiments 
que es troben en zones de baixa muntanya del Piri-
neu i els establiments situats a les zones del Prepi-
rineu, com ara la comarca de la Noguera, l’ocupació 
mitjana els dies festius de Setmana Santa ha estat al 
voltant d’un 80 %. Per la seva banda, l’acampada als 
establiments situats a les zones d’alta muntanya ha 
tingut una ocupació menor. 

A la Val d’Aran, on es concentra una major oferta tu-
rística vinculada amb la neu, l’ocupació  s’ha situat 
entre el 95 % i la plena ocupació de Dijous Sant Fins 
el Diumenge de Pasqua e inferior la nit del Diumenge 
al Dilluns de Pasqua. El primer tram de les vacances 
de setmana Santa la mitjana d’ocupació es va situar 
al voltant del 65 %. 

Amb aquests percentatges d’ocupació en els dife-
rents sectors d’allotjament turístic reglat de la demar-

cació lleidatana, el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida estima que del 24 de març al 2 d’abril 
uns 85.000 turistes han visitat les comarques lleida-
tanes i s’hi han fet més de 210.000 pernoctacions en 
les diferents modalitats d’establiments d’allotjament 
turístic, tant de la zona de la plana com del Pirineu 
de Lleida. 

A més, les segones residències del conjunt de la de-
marcació, però principalment les del Pirineu, han tin-
gut un nivell d’ocupació alt, amb la qual cosa també 
s’ha incrementat el volum de la despesa a les zones 
turístiques tant en la contractació de serveis turístics 
i activitats diverses arreu del territori com en el sector 
de la gastronomia i de restauració a la demarcació 
de Lleida. 

Finalitza la temporada d’esquí

El conjunt d’estacions d’esquí del Pirineu de Lleida 
han estat obertes per aquesta Setmana Santa amb 
uns bons gruixos de neu. Tot i que la climatologia no 
s’ha mostrat del tot favorable tot els dies d’aquesta 
Setmana Santa el nombre de forfets venuts entre  el 
24 de març al 2 d’abril ha estat d’uns 150.0000, un 
76 % més que la Setmana Santa de l’any 2017 que 
es va tancar amb 85.000 forfets. La gran quantitat i 
qualitat de neu que han tingut tots els centres d’esquí 
del Pirineu de Lleida, tant els d’alpí com els de nòrdic 
han afavorit la venda de forfets durant aquests 10 
dies de vacances de Setmana Santa.

La temporada d’esquí 2017-2018 entra a la recta 
final, amb els centres d’alpí oberts fins al pròxim 
diumenge 8 d’abril i amb uns bons gruixos de neu 
de qualitat immillorable per a la pràctica de l’esport 
blanc després de les intenses nevades caigudes 
aquest hivern. Només l’estació de Tavascan, en 
la modalitat d’alpí, ha tancat el diumenge 1 d’abril, 
mentre que la de nòrdic romandrà oberta fins al dia 
8. Per la seva banda, l’estació de nòrdic de Virós-
Vallferrera tancarà el dia 2. El complex de Sant Joan 
de l’Erm allargarà la temporada fins al 8 d’abril i les 
estacions d’Aransa, Lles de Cerdanya i Tuixent-la 
Vansa, a partir del dia 2 d’abril, continuaran obertes 
només els caps de setmana fins que tinguin neu su-
ficient per a l’esquí.

Turisme actiu 

Pel que fa a les empreses de turisme actiu i d’esports 
d’aventura, cal dir que aquestes han tingut un nivell 
de contractació de serveis menor que d’altres anys 
per aquestes dates, degut a les condicions meteoro-
lògiques que no han acompanyat i també perquè les 
dates de la Setmana Santa d’enguany han afavorit 
més les activitats relacionades amb l’esquí. 
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