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Més de 65.000 forfets han venut les pistes d 'esquí de Lleida durant aquest pont festiu, que suposen un 
impacte economic de 12 milions d'euros a l te rritori, segons les dades fac ilitarles pel Patronat de Thrisme 
de la Diputació. Més de la meitat deis íoríe ts han estat expedits a les pistes a raneses de Baqueira. 

ESQUf INICI DE LA TEMPORADA 

Les pistes venen 65.000 forfets aquest 
pont amb un impacte de 12 milions 
Més de la meitat a Baqueira i l'ocupació arriba al95% a les comarques del Pirineu 
MARIA MOLI NA 
ILLEIDA 1 Les pistes d 'esquí de 
Lteida han veout més de 65.000 
forfets en els tres dies d'aquest 
pont festiu, 5.000 mésdels pre
vistos inicialment i 20.000 més 
que en el maleix període del 
2018, segons les dndes registra
des pel Patronal de Turisme de 
la Diputació. Es tt·adueix en un 
impacte economic de 12 m[lions 
d 'euros peral territori, scgons 
va indicar ahir la vicepresidenta 
de la inslitució, Rosa Pujol. 

No obstan!, els millors re
sultats del pont de la Purfssima 
són els de 2017, amb 95.000 
forfcts venuts, i cls del 2016, 
amb 90.000. El 2015 se'n van 
registrar 69.000, pero el perío
de vacacional va ser de quatrc 
di es, ment re que e12014 només 
es van assolir els 20.000. 

L'objectiu del Patronal pcr n 
aquest nova tempomda és ar
l'ibar a superar els 1,35 milions 
per obtenir el miJior resulta! de 
les últimes tretze temporadcs, 
una cosa que no resulta foras
senyada d'acord ambel bon Llli
ci de In campanyn, va indicar 
Pujol. 

Prop de 10.000 persones es 
van decantar perles pistes del 
Sobirii. Un tot:~ l de 5.855 afi
cionats van elegir Port Ainé, 
mentrc que 3.983 van esquiar 
n Espot, que va est renar el nou 
telecadira de la Roca. Tavascan 
manté tancada la zona d'alpf en
ca r·a que més de 200 persones 
van practicar l'esquí nordic a les 
instaHacions. 

A l'Alta Ribagon;n, l'estació 
de Boi Tnüll ha comptnbilitzat 
més de 8.500 persones, un ba
l:tn9 més que positiu, segons 
els responsables del complex 
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h ivernal. D'a ltra bnnda, unes 
2.000 es van decantar per Port 
del Comte, al Solsones, i unes 
mil van t riar usos turístics i ro
quetes als complexos de fons de 
Lles, Aransa, Tuixer1t-la V:msa, 
Virós i Sant Jonn de I'Erm. 

Baqueira, a la Val d'Arnn, va 
tornar a ser l'estnció amb més 
afic ionats a l'esport bla.nc, ja 
que hi corresponcn més de la 
meitat deis forfets venuts, si es 
té en compte que les pis tes del 
Pnllars Sobira, In Vall de Bof i 
el Solsonh, a banda de les de 
nordic, sumen uns 23.000 for
fcts. El d[o de més afluencia va 
ser dissabtc. 

Pel que fa a l'ocupació, el 

PREVISIÓ 

Els resultats su posen 
5.000 tiquets més que els 
previstos inicialment i 
20.000 més que el2018 

Patronal la x.ifra en un 90%, 5 
punts més de les previsions in i
cials, que van arribar a ser de 
complet als establiments pro
xims a les cstllcions d'esq11í. Als 
hotcls ha osciHat entre el 90 i 
el 95% i ha estat d ' un 70% a 
la zona de l'estnció del Port del 
Coro te. 

Quant al tudsme rural, s'ha 
situat també en un 90% tanta 
la zona del Pirineu com al pla. 
Pel que fa al camping, s'h:m sol
licitat places de bungalou que 
han esta! al 95% dura.nt tot el 
cap de setmnoa. També les se
gones residencies s'ha n omplert 
per aquestes dates, segons el 
Patronal. 

Baque Ira Beret ha slgut l'estacló amb m~s públlc. 
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Bol Taüll, • I'Aita Rlbagor~a, ha Ungut aque•t u p de se tman• més de 8.500 esquladors. 

El bon temps anima el turisme al pla i la muntanya 
• A banda deis milers de Lu
ristcs que han optnt pcr nc
tivitats relaciona des amb la 
neu, el conjun t del territori 
lleidatií. hn iing:ut una impor
tan! activitat duran! el poot 
de la Pud ssima. 

El bon temps ha estat de
cisiu pera l'esq11í pero tam
bé pera nit res activitats a la 
muntanya. D'aquesta manera, 

el Pare Nacional d'Aigüestor
tes ha sigut un deis cspais més 
freqlrentats i també cl romamc 
de la Va JI de Boí, amb cente
oars de persones visitan! les 
esglésics. 

Elturisme actiu d 'esports 
d'aventura i el gas tronomic 
Lambé ha tingut els sc11s adcp
tes durant aquests di es festillS. 
Alllarg del pont, molles loca-

litats han ofert fires i mercats 
tematics relacionats amb el 
Nada!, l'art o productos gas
II'Onomics com l'oli (més in
formació a la pagina 7). 

Les travessics pcr Mont
rebei, els viatges al tren de la 
Pobla de Segur o les estades 
a les termes de la Baronia de 
Les han estat, entre al tres, al
guns deis atractius. 
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