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El Patronat de Turisme de la Diputació preveu 
una bona ocupació als hotels, les cases de tu-
risme rural i els apartaments, com també en 

el sector del càmping en la modalitat d’allotjament 
en bungalous i a les segones residències. De fet, 
s’espera que durant aquests 4 dies de pont el con-
junt de les comarques del Pirineu de Lleida amb es-
tacions d’esquí obertes tindran una bona ocupació 
i esdevindran una de les primeres destinacions de 
neu de l’Estat espanyol.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu una mitjana d’ocupació turística al Pirineu de 
Lleida que podria estar al voltant del 70 %. El fet que 
moltes empreses no facin pont aquest divendres farà 
minvar el nombre de turistes amb 4 dies d’estada i 
la millor ocupació tindrà lloc la nit del divendres 7 i el 
dissabte 8, quan es podria arribar a assolir en alguns 
indrets ocupacions al voltant del 90 % a les zones 
turístiques de la demarcació de Lleida.

Bnes previsions d’ocupació turística pel 
pont de la Constitució al Prineu de Lleida

La mitjana d’ocupació turística al Pirineu lleidatà estarà al voltant del 70 

Totes les estacions d’esquí alpí estaran obertes al públic, i de les de nòrdic de moment només està 
garantida per a l’esquí la de Tuixent-la Vansa, mentre que les restants estaran obertes per a usos 
turístics.

Les comarques del Pirineu de Lleida esperen una bona afluència de visitants per aquest pont 
de 4 dies de la Constitució i de la Puríssima, atrets per l’inici de la nova temporada d’esquí i les 
bones condicions de neu que ofereixen bona part de les estacions d’esquí alpí, com també la 

de Tuixent-la Vansa pel que fa a nòrdic, i les restants estaran obertes per a la pràctica de raque-
tes i usos turístics per falta de la neu suficient. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu una ocupació a les comarques del Pirineu de Lleida, del 6 al 9 de desembre, que podria 
oscil·lar al voltant del 70 % de mitjana, tot i que es produiran puntes de major ocupació entre el 

divendres i el dissabte que podrien arribar al 90 % d’ocupació.
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Per sectors, l’hoteleria preveu arribar a una mitjana 
d’ocupació del 70 % a les comarques del Pirineu de 
Lleida durant els 4 dies de pont, amb una major ocu-
pació el divendres i el dissabte. 

Pel que fa al turisme rural, tindrà un comportament 
homogeni en el conjunt de la demarcació de Lleida, 
tant a les comarques del Pirineu com a les de la pla-
na de Lleida, que podria tenir una mitjana d’ocupació 
també situada al voltant del 85 %. A la zona del Pi-
rineu aquesta ocupació estarà al voltant del 90 % i 
a les comarques de la plana, sobre el 80 %. Quant 
a l’allotjament al sector del càmping, amb la meitat 
dels establiments oberts per aquestes dates, també 
es preveu que pugui tenir un bon comportament a les 
places destinades a bungalous, que podria situar-se 
al voltant del 70 %, si bé actualment el nombre de 
reserves encara és inferior. Tots els sectors esperen 
que el nivell de reserves puguin augmentar encara 
més d’aquí al pont, a mesura que es posin en funcio-
nament a partir d’avui totes les estacions d’esquí alpí 
del Pirineu de Lleida.

Les estacions d’esquí alpí estrenen avui la 
temporada

Les estacions d’esquí d’Espot Esquí i Port Ainé obren 
avui, 30 de novembre, amb una jornada de portes 
obertes, la campanya d’esquí alpí 2018/2019 al Piri-
neu de Lleida. Els usuaris podran gaudir de gruixos 
de 20 a 50 cm de neu pols en ambdues estacions i 
podran baixar per les 6 pistes d’Espot i les 13 de Port 
Ainé.

Baqueira Beret, Boí Taüll i Port del Comte obriran 
demà, 1 de desembre, i Tavascan, pel pont de la Pu-
ríssima. Totes preveuen estar en ple funcionament 
pel pont de la Constitució i la Puríssima, si les condi-
cions meteorològiques acompanyen.

Baqueira Beret estrenarà demà, 1 de desembre, la 
temporada d’esquí i snowboard 2018/2019 amb 23 
pistes i 8 remuntadors que donaran accés a 27 km 
de traçats a la zona de Baqueira. Els gruixos són de 
30 cm a 2.500 m i de 15 cm a 1.800 m. Boí Taüll 
també obrirà la campanya el dissabte 1 de desem-
bre amb uns gruixos de 30 a 90 centímetres de neu 
pols i 32 pistes obertes, el 70 % de les seves 43 pis-
tes que sumen 31 km de traçats. Igualment, Port del 
Comte encetarà la temporada demà amb uns gruixos 
de neu pols dura de 20 a 60 cm i 16 de les 37 pistes 
obertes. Tavascan es previst que inauguri la tempo-
rada el 6 de desembre.

No obstant això, la temporada d’esquí 2018/2019 al 
Pirineu lleidatà es va iniciar l’1 de novembre a les 

estacions de nòrdic de Tuixent-la Vansa i Lles de 
Cerdanya. Pel que fa a l’esquí nòrdic, l’estació de 
Tuixent-la Vansa és oberta amb 27 km de circuits 
d’esquí marcats i 11 km de circuits de raquetes, amb 
gruixos de neu pols dura de 10 a 60 cm. Lles de Cer-
danya té marcats 20 km d’itineraris de raquetes.

La resta de complexos d’hivern de nòrdic, que són 
Aransa, Sant Joan de l’Erm i Virós-Vallferrera, esta-
ran inicialment obertes pel pont per a usos turístics si 
les condiciones meteorològiques no canvien.

Una gran diversitat d’opcions a més de la 
neu

A més de les activitats relacionades directament amb 
la neu i l’esquí de cara al pont de la Constitució i la 
Puríssima, hi ha un nombre cada vegada més gran 
de turistes que visiten les comarques lleidatanes per 
gaudir tant del Pirineu com de les comarques de la 
plana, per passar uns dies de descans en contacte 
amb la natura, tot descobrint la gran oferta relacio-
nada amb el patrimoni cultural dispers per tots els 
racons de la nostra geografia, practicant el turisme 
actiu, descobrint alguna de les rutes turístiques i as-
saborint els millors plats de la cuina de Lleida elabo-
rats amb productes autòctons. Unes activitats de què 
el visitant pot gaudir al conjunt de la demarcació de 
Lleida, del Pirineu a la plana. També per aquestes 
dates molts visitants aprofiten per fer la compra per 
a tot l’any de l’oli d’oliva verge extra a les diferents 
cooperatives i molins d’oli de les Garrigues i d’altres 
comarques productores d’aquest preuat producte. 
Lleida disposa de moltes ofertes i rutes per poder sa-
tisfer tot tipus de públic i d’edats.
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