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El grau d’ocupació turística per aquesta Setma-
na Santa a les zones turístiques de la demar-
cació de Lleida s’ha situat entre el 85 i el 90 

%, un percentatge molt similar al registrat el mateix 
període de l’any 2015, però 5 punts per sota dels re-
gistrats en els darrers tres anys. La previsió de mal 
temps de cara al cap de setmana ha impedit poder 
arribar a la plena ocupació, tal com s’havia previst, 
als establiments d’hoteleria del Divendres Sant fins 
al Diumenge de Resurrecció, que s’han situat en una 
mitjana d’ocupació al voltant del 85 %. En canvi les 
places de bungalous, com també el conjunt de les 
places de turisme rural de tota la demarcació, han 
penjat el cartell de complet durant els dies festius.

Per contra, el comportament turístic en el primer tram 
del període de vacances, del dissabte 13 d’abril fins 
al Dijous Sant, s’ha mantingut lleugerament per so-
bre de les previsions inicials. Les places de bunga-

lous i també les de turisme rural a la zona del Pirineu 
han arribat a una mitjana d’ocupació del 60 %, com 
també les places d’acampada.

A més les segones residències del conjunt de la de-
marcació, però principalment les del Pirineu, han tin-
gut un nivell alt d’ocupació, amb la qual cosa també 
s’ha incrementat el volum de la despesa a les zones 
turístiques amb força activitat en l’àmbit de la restau-
ració i del comerç en general.

El fet que la Setmana Santa d’enguany ha vingut més 
tard en el calendari  ha propiciat una major diversi-
ficació d’activitats en el conjunt del territori, amb la 
neu i el turisme actiu i esports d’aventura, el sende-
risme i BTT, com unes de les activitats protagonistes, 
com també la pesca que ha comptat amb un elevant 
nombre de practicants, i també s’han incrementat les 
sortides a la natura, les visites culturals i la mateixa 
gastronomia. 

L’ocupació turística de les vacances de 
setmana santa a les comarques de Lleida 
tanca amb una mitjana que s’ha situat 

entre el 85 i el 90% 

La neu, les activitats de turisme actiu i els esports d’aventura, la pesca, l’oferta de natura, cultura, 
gastronomia, l’inici de la nova temporada del Tren dels Llacs i les activitats pròpies d’aquest període 
de Setmana Sant han complert les expectatives dels visitants

El temps inestable ha impedit arribar a la plena ocupació del Divendres Sant al Diumenge de Resu-
rrecció com s’havia previst i els hotels del Pirineu de Lleida s’han acostat al 85 % d’ocupació, mentre 
que les cases del turisme rural i les places de bungalous als càmpings han estat pràcticament plenes

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qualifica de positiu el balanç de l’ocupació que 
s’ha registrat durant aquestes vacances de Setmana Santa a les zones turístiques de les comar-
ques de Lleida, que s’ha situat entre el 85 % i el 90 %, en els 4 dies festius que van del Diven-
dres Sant fins al Dilluns de Pasqua. Els establiments de turisme rural i les places de bungalous 

han complert les previsions i s’ha arribat a la plena ocupació durant els dies festius; en canvi, els 
establiments d’hoteleria han tingut una ocupació menor de la prevista inicialment i ha oscil·lat al 
voltant del 85 % de mitjana a causa de la previsió de mal temps. El temps inestable d’aquests 
dies, tot i que més favorable del que apuntaven les previsions a les comarques de Lleida, ha 

afectat també en alguns casos la contractació de serveis turístics, principalment els relacionats 
amb les activitats de turisme actiu i esports d’aventura i l’esquí. Les estacions d’esquí del Pirineu 
de Lleida tanquen avui la temporada 2018/2019 amb una venda d’uns 65.000 forfets en aquesta 

Setmana Santa.
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Finalitza la temporada d’esquí

Les estacions d’alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll i 
Port Ainé tanquen avui la temporada 2018/2019 
coincidint amb el període final d’aquesta Setma-
na Santa, tal com era previst inicialment. Aquestes 
estacions han ofert unes bones condicions per a la 
pràctica de l’esquí gràcies als gruixos acumulats i a 
les darreres nevades d’aquesta primavera. Tot i la 
climatologia no s’ha mostrat del tot favorable en tots 
els dies d’aquesta Setmana Santa, el nombre de for-
fets venuts entre el 13 i el 22 d’abril ha estat d’uns 
65.000. També algunes estacions de nòrdic que han 
estat obertes per aquestes dates per a la pràctica 
de raquetes i per a usos turístics han comptat amb 
força visitants  als centres d’hivern com també als  
restaurants.

Ara, una vegada finalitzada la temporada 2018/2019, 
caldrà esperar el tancament definitiu de la campan-
ya i els resultats que en els pròxims dies donaran 
a conèixer les diferents estacions d’esquí, si bé tot 
apunta que es podria tancar en uns termes molt si-
milars als registrats la temporada anterior, al voltant 
d’1.340.000 forfets.

Pel que fa a les empreses de turisme actiu i d’esports 
d’aventura, cal dir que han tingut un nivell de con-
tractació entre el 65 i el 70 % de la seva capacitat de 
serveis, a causa de les previsions del temps, segons 
l’Associació d’Empreses de Turisme Actiu i Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà. 

Cal recordar que enguany el conjunt de les comar-
ques de Lleida disposa d’una oferta de 228 empre-

ses de turisme actiu i esports d’aventura, les quals 
esperen poder oferir durant tota la temporada més 
de 750.000 serveis. Durant la presentació de la cam-
panya de turisme actiu i esports d’aventura del 2019, 
que va tenir lloc el 16 d’abril a Llavorsí i que va presi-
dir la presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, 
es va posar de manifest que el ràfting i el barran-
quisme, en les activitats d’aigua; les passejades a 
cavall, el senderisme i la BTT, pel que fa a les de 
terra, i el parapent, en les propostes d’aire, continuen 
constituint la columna vertebral de la contractació de 
serveis d’aquest sector, que ofereix un ventall ampli 
amb més de 50 activitats diferents. 

Els turistes que han visitat les comarques lleidatanes 
han pogut gaudir durant aquestes dates d’una bona 
oferta de neu al final de la temporada d’esquí a les 
diferents comarques del Pirineu de Lleida i a la Val 
d’Aran, com també d’una àmplia oferta de turisme 
actiu i esports d’aventura, pesca, activitats de sende-
risme i BTT entre d’altres vinculades amb el contacte 
amb la natura, a més del turisme cultural amb visites 
a diferents elements patrimonials, a museus, amb 
algunes representacions teatralitzades com la de 
l’Esperanceta de Casa Gassia al castell de Llordà, 
al Pallars Jussà; al COU a Àger; mostres i fires gas-
tronòmiques, i també l’inici de l’onzena temporada del 
Tren dels Llacs, que ha començat el 20 d’abril. Com-
pleten l’oferta una gastronomia excepcional i moltes 
festes tradicionals i activitats de tot tipus vinculades 
amb la Setmana Santa, com ara les representacions 
de la Passió a Cervera i les escenificacions de la vida 
de Crist que han tingut lloc a diferents localitats, com 
també nombroses processons i cantades de carame-
lles, entre moltes altres activitats.
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