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Bones previsions d'ocupació
turística per Setmana Santa arreu
del país
Les destinacions de costa registren a hores d'ara ocupacions del 70 al 90%,
mentre que moltes comarques d'interior esperen penjar el cartell de "complet"

El Pedraforca amb poca neu, vist des del Lluçanès | Josep Martínez Castro
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Turistes a Sitges, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El sector turístic català celebra que aquest any el període de vacances arribi ben entrada la
primavera perquè les altes temperatures afavoreixen les reserves. A més, les darreres nevades
garanteixen un bon estat de les pistes d'esquí de les comarques de Lleida i Girona. De mitjana, a
hores d'ara les reserves als allotjaments turístics van del 70 al 90% d'ocupació des de Divendres
Sant fins Dilluns de Pasqua, tot i que alguns indrets del país com les zones turístiques de la
demarcació de Lleida esperen assolir el 100% d'ocupació.
A Barcelona i la costa metropolitana els allotjaments també confien en fregar el ple, mentre que
les cases de turisme rural de les comarques gironines, l'Ebre i la Catalunya Central ja tenen
reservat el 90% de les places. D'altra banda, a la Costa Daurada les reserves se situen a hores
d'ara al 75%, mentre que a la Costa Brava les ocupacions giren a l'entorn del 85%.
Les previsions d'ocupació turística per aquesta Setmana Santa són, en general, més positives que
les de l'any passat i, de fet, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Turisme, la previsió
és que hi hagi un creixement de 9 punts respecte el 2016 i s'acabi registrant una ocupació mitjana
del 89,8% a Catalunya. Segons les dades del ministeri, a la ciutat de Barcelona la previsió és
arribar a una ocupació del 92%, a diferència de l'any passat que es va registrar una ocupació del
80%, mentre que a la Costa Brava s'espera que les reserves s'enfilin fins el 91% -tot i que a
hores l'ocupació es troba al 85%-, deu punts més que el 2016.
Els allotjaments turístics de Barcelona i la costa metropolitana fregaran el ple
Aquesta pròxima Setmana Santa els allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona i la costa
metropolitana fregaran el ple, especialment durant el cap de setmana llarg que va de Divendres
Sant a Dilluns de Pasqua. Les expectatives als hotels de la costa del Garraf i del Maresme són de
superar el 90% d'ocupació, mentre que a Barcelona ciutat la xifra se situa en el 85%.
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Per sectors, els càmpings preveuen també una ocupació del 90% dels bungalows -entre el 50% i el
70% en el cas de les parcel·les-, mentre que els apartaments turístics de la capital catalana
esperen omplir el 85% de les places. Les patronals aplaudeix que aquest període de vacances
arribi més tard que l'any passat, ja que això afavoreix les reserves en aquesta zona per les
possibilitats de gaudir de bon temps i temperatures elevades.

Vistes de Barcelona des del Mirador de l'Alcalde Foto: Jordi Jon Pardo

Optimisme a la Costa Daurada i l'Ebre
L'endarreriment de les vacances de Setmana Santa fins mitjan mes d'abril i l'acumulació de
diferents esdeveniments esportius al voltant d'aquestes dates permet els hotelers de la Costa
Daurada albirar amb optimisme l'ocupació turística durant aquest període festiu i esbossar una
projecció positiva per a la pròxima temporada d'estiu.
La setantena d'establiments de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda que obriran portes
aquesta Setmana Santa tenen ja un 75% de les places reservades entre Dijous Sant i Diumenge
de Pasqua. Segons el president dels hotelers, Xavier Roig, la previsió és arribar al ple gairebé
total durant aquests dies si el bon temps acompanya.
Amb les reserves registrades per l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre),
les cases de pagès del delta de l'Ebre -i pràcticament també les de l'interior- podran penjar el
cartell de complert entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. La primera part de la setmana, però,
només preveuen omplir la meitat de les places.

Cicloturistes fent una ruta per les Terres de l'Ebre Foto: Cedida

L'ocupació turística per Setmana Santa a Lleida oscil·larà entre el 95% i el 100%
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació turística molt bona per a
aquestes vacances de Setmana santa, que es podria situar entre el 95% i el 100% a les zones
turístiques de la demarcació de Lleida, del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua, i entre el 40 i el 50%
del dissabte 8 d'abril fins al dimecres 12. El Patronat preveu que al llarg de tot aquest període
vacacional s'arribi als 80.000 turistes a les comarques lleidatanes i que es facin unes 200.000
pernoctacions en les diferents modalitats d'establiments d'allotjament, tant de la plana com del
Pirineu.
Segons el director del Patronat, Juli Alegre, això suposaria superar en un 5% la xifra rècord que ja
es va assolir l'any passat. Aquest optimisme es deu principalment al fet que les darreres nevades
garanteixen un bon estat de les pistes d'esquí i que la climatologia favorable també motiva a la
pràctica d'esports d'aventura principalment relacionats amb l'aigua.
Els nivells d'ocupació per aquestes vacances de Setmana Santa variaran d'acord amb la tipologia
dels establiments d'allotjament turístic, com també segons les diferents zones turístiques de la
demarcació de Lleida. Les comarques del Pirineu seran les que tindran una millor ocupació turística,
mentre que la procedència dels visitants serà majoritàriament de Catalunya, seguits dels del País
Valencià, Madrid, l'estat espanyol i el sud de França.

El pantà de Terradets, al sud del Pallars Jussà. Foto: Viu el Jussà

Bones perspectives a les comarques gironines
La Setmana Santa comença amb bones perspectives d'ocupació a les comarques gironines. Molts
hotels costaners arrenquen la temporada aprofitant aquestes vacances. Segons dades de la
Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, els hotels de la Costa Brava esperen
ocupacions a l'entorn del 85%, especialment els dies festius (del 13 al 17). Les millors previsions
s'esperen al litoral però a comarques de l'interior també es podria arribar al 70% ja que encara hi
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/9399/bones/previsions/ocupacio/turistica/setmana/santa/arreu/pais
Pàgina 4 de 5

ha neu a les pistes.
Les bones previsions de temps i el fet que enguany les vacances siguin més tard al calendari fan
que el sector turístic sigui més optimista que l'any passat. En general, les previsions marquen un
augment de reserves tant als càmpings gironins (en el cas dels bungalows se situen entre el 70% i
el 80%), com en el turisme rural (entorn el 90%) i en el sector dels apartaments turístics, on
creixen fins al 70-80% (el 2016 eren entre el 60%-70%). Les reserves de darrera hora poden
augmentar les expectatives. El client principal és el català o aquell vingut de la resta de l'Estat o
França.
El turisme rural i religiós animen les reserves a la Catalunya Central
El sector turístic de la Catalunya Central es mostra optimista de cara a Setmana Santa i espera
assolir ocupacions elevades, sobretot de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua. El turisme rural
continua sent l'opció més ben posicionada entre els visitants i els allotjaments tenen unes
previsions que van del 70 al 95%.
Entre els punts que atrauen més visitants al territori hi ha la muntanya de Montserrat, on els
allotjaments del recinte del Monestir ja registren ocupacions del 90 i 95%, o el Mercat del Ram,
que provoca que pel cap de setmana del 8 i 9 d'abril ja sigui complicat trobar una habitació.
Tot i que les pistes d'esquí solsonines del Port del Comte ja estan tancades per les altes
temperatures, els hostalers de la comarca preveuen registrar bones ocupacions. En general, els
diferents gremis i associacions de turisme del territori reben amb optimisme aquestes dates
perquè perceben "una major alegria entre els clients", i constaten com van deixant enrere les
conseqüències dels anys més durs de la crisi.
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