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El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da preveu que les comarques del Pirineu de 
Lleida amb estacions d’esquí tindran una ocu-

pació alta, que podria oscil·lar al voltant d’un 85 % 
de mitjana en les diferents modalitats d’allotjament 
turístic.

El sector de l’hoteleria preveu una mitjana d’ocupació 
que es podria situar entre el 80 i el 85 % a les zones 
del Pirineu amb estacions d’esquí. Els establiments 
situats a les proximitats dels complexos hivernals tin-
dran una millor ocupació i en alguns casos poden 
arribar a fregar la plena ocupació.

Pel que fa a l’allotjament a les places de bungalous 
als càmpings que resten oberts en aquestes dates, 
es preveu també un bon comportament a la zona del 
Pirineu i el Prepirineu, que podria oscil·lar al voltant 
del 85 i el 90  %. Actualment el nivell de reserves es 

troba entre el 75 i el 80 %, però és d’esperar que 
augmenti amb les reserves de darrera hora davant 
les bones perspectives per gaudir de la neu i de les 
activitats al territori i la previsió de bon temps per a 
aquest pont.

Finalment, el turisme rural tindrà un comportament 
més homogeni a tota la demarcació, amb una mi-
tjana que podria situar-se per sobre del 90 % i amb 
molts establiments amb el cartell de complet.

Els diferents sectors d’allotjament turístic de la de-
marcació de Lleida coincideixen a assenyalar que la 
major part de les reserves per a aquest pont s’han fet 
de dues nits i no de tres.

També convé esmentar que les segones residències 
tindran una ocupació alta per aquest pont de la Pu-
ríssima.

L’ocupació turística pel pont de la Puríssima 
es podria situar al voltant  del 85 % al Pirineu 

de Lleida

Tant el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida com els diferents sectors d’allotjament turístic 
i les mateixes estacions d’esquí del Pirineu de Lleida preveuen una bona ocupació per aquest pont, 
que tindrà els 11 centres d’hivern del Pirineu de Lleida oberts amb la previsió de vendre per sobre 
dels 60.000 forfets
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Els 11 centres d’hivern, oberts

Tot i que des de fa uns quants anys el pont de la 
Constitució i la Puríssima s’ha considerat com una 
de les cites clàssiques de l’inici de la temporada 
d’esquí, aquesta campanya 2019/2020 pràcticament 
totes les estacions d’hivern del Pirineu de Lleida ja 
han encetat la nova temporada de manera parcial, 
llevat la d’Espot, que ho farà aquest divendres.

Les previsions de venda de forfets per a aquests tres 
dies són també molt optimistes i el Patronat calcula 
que entre els 11 centres hivernals del Pirineu de Llei-
da se superarà la xifra de 60.000 forfets venuts.

Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé presen-
ten condicions molt bones per a la pràctica de l’esquí 
alpí amb diferents gruixos i pistes obertes, la qual 
cosa farà que els afeccionats a l’esport blanc gau-
deixin d’una bona estada al Pirineu de Lleida durant 
aquest pont. Per la seva banda, Port del Comte dis-
posa actualment d’un 30 % de pistes obertes i pre-
veu poder ampliar la superfície esquiable de cara als 
pròxims dies. L’estació mixta  mixta de Tavascan res-
tarà oberta per a la pràctica d’esquì nòrdic, raquetes 
i serveis turístics.

Pel que fa a les estacions de nòrdic, les d’Aransa i 
Lles de Cerdanya estaran obertes per a usos turís-
tics i raquetes, però no per a la pràctica de l’esquí de 

fons, mentre que les de Virós-Vallferrera, Sant Joan 
de l’Erm i Tuixent- la Vansa només ho estaran per a 
usos turístics. 

A data d’avui l’estació d’esquí de Baqueira Beret pre-
senta unes condicions immillorables i es preveu una 
alta afluència de visitants per a aquests tres dies. 
El complex aranès disposarà de 153 km esquiables 
dels 162 que té, amb gruixos que oscil·len entre els 
60 i els 90 cm de neu pols; Boí Taüll, amb 30 pistes 
obertes de 42, disposa d’entre 30 i 90 cm de neu 
pols; Espot Esquí tindrà obertes 19 pistes de 22 amb 
gruixos que oscil·len entre els 25 i els 45 cm de neu 
pols/dura; Port Ainé ofereix 16 pistes obertes d’un to-
tal de 25 amb gruixos que van dels 20 als 40 cm de 
neu pols/dura; Port del Comte ofereix actualment el 
30 % de les pistes i preveu l’arribada de precipita-
cions noves per poder obrir per aquest pont fins al 
70 % de l’estació; a Tavascan, de moment la part 
d’esquí alpí estarà tancada per falta de neu suficient, 
mentre que la part de fons té oberts els 14 km per a 
l’esquí i raquetes.

La major part dels turistes que visitaran per aquestes 
dates les comarques lleidatanes ho faran atrets per 
l’esquí i les activitats relacionades amb la neu, que 
ofereixen un total 125 empreses amb oferta comple-
mentària, si bé cada vegada hi ha un nombre més 
gran de turistes que visiten la demarcació de Lleida 
per gaudir d’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, gaudint 
de les diferents rutes turístiques, assaborint els mi-
llors plats de la cuina lleidatana elaborats amb pro-
ductes autòctons i participant en les jornades i les 
propostes gastronòmiques que tenen lloc aquests 
dies tant a les comarques del Pirineu com a les de 
la plana.  

Altres propostes per a aquestes dates estan rela-
cionades amb la DOP Oli Les Garrigues amb fi-
res i nombroses poblacions de les comarques de 
Lleida acullen aquests tres dies una gran varietat 
d’activitats, concerts, fires i mercats de temàtiques 
diverses. S’adjunta un quadre amb algunes de les 
activitats que tindran lloc durant aquests tres dies a 
les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

Activitats del 6 al 8 de desembre

S’adjunta un document amb les activitats previs-
tes per aquest pont.
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