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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
i els diferents subsectors d’allotjament turístic 
preveuen una ocupació a les zones turístiques 

de la demarcació de Lleida per aquestes vacances 
de Setmana Santa que oscil·larà entre el 80 i el 95 
% des del Dijous Sant fins al dilluns de Pasqua (del 
18 al 22 d’abril) i s’arribarà a fregar la plena ocupació 
del Divendres Sant fins al diumenge de Pasqua.  El 
primer tram del període vacacional (del dissabte 13 
d’abril al dimecres 17 d’abril) el nivell d’ocupació serà 
inferior i se situarà entre el 35 i el  40 % de mitjana als 
establiments de turisme reglat.

Per sectors, als establiments d’hoteleria a les zones 
turístiques de les comarques de Lleida des del Dijous 
Sant fins al dilluns de Pasqua serà d’un 80 % i entre 
el 30 i el 40 % en el primer tram de la setmana. La 
plena ocupació es pot arribar del Divendres Sant fins 
al diumenge de Pasqua. 

A les cases de turisme rural es preveu una ocupació 
d’entre el  90 i el 95 % durant els dies festius arri-
bant també a la plena ocupació de Divendres Sant 
a Diumenge. Pel que fa al primer tram, la mitjana 
d’ocupació estarà al voltant  del 40 %. En aquest pri-
mera període les Cases de Turisme Rural  situades 
a les comarques del Pirineu de Lleida tindran una 
ocupació més alta que estarà per sobre del 50 % i en 
algunes comarques com ara el Pallars Jussà s’arriba 
al 70 %, mentre que a les de la Plana l’ocupació serà 
inferior. 

Pel que fa als càmpings, la previsió és de plena ocu-
pació a les places de bungalous des del Dijous Sant 
fins al dilluns de Pasqua i d’un 60 % els altres dies 
de la setmana. Pel que fa a les places d’acampada, 
s’espera que tinguin força activitat, si be en aquets 
moments el nombre de reserves es baix,  però es 
preveu que es pugui animar en funció de la clima-
tologia. També les places d’apartaments turístics re-

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida preveu repetir amb una bona 
ocupació turística aquestes vacances de 

setmana santa a Lleida

L’ocupació oscil·larà des del Dijous Sant fins al dilluns de Pasqua entre el 80 i el 95 % a les zones 
turístiques segons el tipus d’allotjament i fregarà la plena ocupació la nit del  Divendres Sant fins al 
Diumenge dia 21 d’abril

El final de la temporada d’esquí amb bons gruixos de neu, l’inici dels esports d’aventura i una àm-
plia oferta de turisme rural, turisme de natura, turisme cultural, activitats diverses i la gastrono-
mia formen part dels diferents punts d’atracció per als visitants

El Patronat de Turisme de la Diputació, com també els diferents subsectors d’allotjament turístic, 
preveuen una molt bona ocupació turística per aquestes vacances de Setmana Santa a la de-
marcació de Lleida, que oscil·larà entre el 80 % i el 95 % del Dijous Sant fins al dilluns de Pas-

qua segons el tipus d’allotjament i es podria arribar a la plena ocupació del Divendres Sant al diu-
menge de Pasqua. Les estacions d’esquí obertes al públic, com també les empreses de turisme 
actiu, coincideixen en aquestes bones previsions sempre que el temps acompanyi. El descens 
de temperatures en els darrers dies i l’arribada de precipitacions en forma de neu a diferents 

indrets del Pirineu de Lleida han reactivitat la temporada d’esquí en el seu tram final, mentre que 
el turisme actiu i les activitats vinculades amb la natura, com ara el senderisme i la BTT, tenen 

un paper protagonista en aquest període festiu dedicat a l’oci. D’altra banda, per aquestes dates 
les comarques de Lleida estan farcides d’activitats de caire religiós, de mostres firals, esportives i 
culturals, que poden esdevenir també un important atractiu turístic en aquest període vacacional.
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gistraran una ocupació alta, principalment del Dijous 
Sant fins al dilluns de Pasqua, i així mateix les sego-
nes residències, que tindran un alt nivell d’ocupació 
per aquestes dates.

De complir-ser aquestes previsions el resultat 
d’aquesta Setmana Santa se situaria en termes molts 
similars a la de l’any 2018 que va tancar amb una mi-
tjana d’ocupació del 95 %,  en els 4 dies festius que 
van del Divendres Sant fins al Dilluns de Pasqua.

Atès el fet que el nivell de reserves s’ajusta cada cop 
més a la sortida de vacances depenent de la clima-
tologia i també de les ofertes, aquestes previsions 
fetes a dia d’avui podrien millorar, principalment en 
el primer tram vacacional. El Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida preveu que del 13 al 22 d’abril 
uns 80.000 turistes visitaran les comarques lleida-
tanes, que faran més de 210.000 pernoctacions. La 
tendència dels visitants per aquestes dates és de 
fer una reserva per a unes tres nits i en molts casos 
avançar la tornada al diumenge 21 d’abril. 

L’oferta d’allotjament per a aquests dies serà d’unes 
70.000 places entre hotels, càmpings, cases de pa-
gès, refugis, apartaments turístics i habitatges d’ús 
turístic i un nombre indeterminat de segones resi-
dències, les quals també es preveu que tinguin per 
aquests dies un bon nivell d’ocupació, principalment 
les del Pirineu, la qual cosa influirà en el consum, en 
l’increment de la despesa a les zones turístiques i 

en la contractació de serveis de turisme actiu, esquí 
i activitats diverses al conjunt de la demarcació de 
Lleida.

 Oferta de neu, natura i turisme actiu

Les comarques lleidatanes presenten per Setmana 
Santa una doble oferta que garanteix pràcticament 
l’activitat i l’ocupació turística, que és el final de la 
temporada d’esquí i l’inici de les activitats a l’aire 
lliure de turisme actiu i els esports d’aventura, amb 
disciplines d’aigua, de terra i d’aire. L’Associació 
d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà 
preveu cobrir si la climatologia no es adversa entre 
el 80% i 85 % de serveis des del Dijous Sant fins al 
dilluns de Pasqua en tota l’oferta d’activitats, mentre 
que en el primer tram de la setmana s’espera que es 
pugui cobrir entre el 40 i el 45 % dels serveis. 

El Patronat de Turisme presentarà la nova tempora-
da de turisme actiu i esports d’aventura d’enguany el 
pròxim dimarts 16 d’abril a les 11 hores a la localitat 
de Llavorsí en un acte que serà presidit per la presi-
denta de la Diputació, Rosa Maria Perelló.

El fet que enguany la Setmana Santa s’escaigui en 
unes dates tardanes del calendari afavoreix les ac-
tivitats d’aigua, amb el ràfting com a principal prota-
gonista, com també les activitats de senderisme i la 
BTT, amb una gran quantitat de rutes adaptades a 
totes les necessitats i per a tots els públics, i un ampli 
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ventall d’activitats de natura a l’aire lliure.

Per la seva banda, les estacions d’esquí afronten 
el final de la temporada 2018/2019 amb la Setma-
na Santa. Durant aquestes dates les tres estacions 
d’esquí alpí que resten obertes al públic disposen de 
molt bones condicions de neu gràcies a les darreres 
nevades: Baqueira Beret, a la Val d’Aran, té 111 km 
de pistes  obertes i entre 75 i 165 cm de neu pols; 
Port Ainé, al Pallars Sobirà, disposa de pràcticament 
el 100 % de les pistes obertes amb 25,6 km i un gruix 
de neu que oscil.la entre els 60 i els 120 cm, i Boí 
Taüll, a l’Alta Ribagorça, amb un 70 % del domini es-
quiable obert ofereix 34 km de pistes i uns gruixos 
de neu que van entre els 95 i els 115 cm de qualitat 
pols. Per la seva banda  les estacions de nòrdic tam-
bé tenen previst obrir les instal·lacions per aquestes 
dates. L’estació de Tuixent-La Vansa està oberta per 
a la practica de l’esquí de fons amb gruixos de neu 
que oscil.len entre els 35 i els 70 cm. Les restants es-
taran obertes per a usos turístics i les de Sant Joan 
de l’Erm, Tavascan i la de Tuixent-La Vansa també 
per a la practica de raquetes.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, com també els diferents parcs naturals de la 
demarcació de Lleida, les esglésies de la Vall de Boí, 
el Centre d’Observació de l’Univers del Montsec, el 
monestir de Vallbona de les Monges, l’estany d’Ivars i 
Vila-sana i la mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida, 
seran alguns dels diferents indrets de la demarcació 
lleidatana que rebran, igual que els anys anteriors, 
un bon nombre de visitants. 

Activitats i noves propostes per a aquestes dates

Els visitants, a més de gaudir del turisme actiu i dels 
esports d’aventura, la neu i les ofertes de natura, 
també podran conèixer les diferents propostes turís-
tiques que ofereixen les comarques de Lleida amb 
un calendari carregat de fires, festes populars, activi-
tats esportives i culturals i actes religiosos per aques-

tes vacances de Setmana Santa, tal com es recull en 
el document que s’adjunta. 

També per aquestes dates s’amplien els horaris de 
visita als diferents monuments i museus de la demar-
cació. És el cas del Museu de la Conca Dellà a Isona, 
que ofereix durant la Setmana Santa visites guiades 
a diferents elements patrimonials de la Conca De-
llà. Enguany, com a novetat, l’Esperanceta de Casa 
Gassia baixa al Pallars Jussà a fer una visita teatra-
litzada al castell de Llordà, i l’altra novetat és la visita 
al jaciment d’ous de dinosaure de Suterranya. I, com 
ja és habitual, al jaciment de petjades de dinosaure 
de Basturs i a la restauració del coll de titanosaure 
d’Orcau.

D’altra banda, coincidint amb la celebració de la Set-
mana Santa, el 20 d’abril s’inicia l’onzena temporada 
del Tren dels Llacs entre la ciutat de Lleida i la Pobla 
de Segur, que discorre per les comarques del Segrià, 
la Noguera i el Pallars Jussà tot travessant congos-
tos, embassaments i els bells paratges del Montsec.

Entre les activitats pròpiament de Setmana Santa, 
els visitants podran gaudir de les representacions de 
la Passió a Cervera i també de l’escenificació de la 
vida de Crist al Castell Formós de Balaguer i a Olia-
na; l’escenificació del viacrucis a Barruera, la Pobla 
de Segur, Guissona i Bellver de Cerdanya; la festivi-
tat dels Dolors a Bellpuig; l’Aplec de Talló a Bellver 
de Cerdanya; les processons de Lleida, Tremp, Bos-
sòst i la Seu d’Urgell, i les cantades de caramelles a 
diverses poblacions. 

Relació d’activitats per setmana santa

S’adjunta un document amb la relació de les acti-
vitats que tindran lloc per aquestes vacances de 
Setmana Santa a la demarcació de Lleida.
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