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El pont de la Puríssima es tanca
amb ocupacions superiors al 80%
Entre el 95% i el 100% d'ocupació a les pistes d'esquí | El sector turístic té bones
expectatives per Nadal

Un grup d'esquiadors a les pistes de Tavascan. Foto: Tavascan

El president del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre, ha fet una valoració "molt bona" del
Pont de la Puríssima ja que s'han complert les expectatives que s'havien marcat d'arribar al 80%
d'ocupació mitjana a tot el territori. En algunes modalitats d'allotjament s'ha superat aquesta xifra
com ara al turisme rural i als bungalows, que han registrat un 95% d'ocupació a tota la demarcació.
Pel que fa als hotels situats a peu de pistes al Pirineu de Lleida, l'ocupació ha estat d'entre el 95%
i el 100%.
Es calcula que aquest pont s'hauran venut 65.000 forfets. Alegre ha recordat a aquells que
tinguin pensat passar el Nadal i el Cap d'Any a Lleida que el nivell de reserves que s'estan rebent
per a aquestes dates a la demarcació és "molt elevat". Així, els anima a decidir-se ràpid perquè "tot
fa preveure que fregarem la plena ocupació".
Per a aquest Pont de la Puríssima "el volum d'esquiadors ha estat el previst i la climatologia ha
acompanyat", ha assegurat Juli Alegre, ja que la neu que va caure fa uns dies "ens van ajudar a
mentalitzar-nos que la temporada començava ja". Aquest bon inici de temporada, afegeix el
director del Patronat de Turisme, "fa preveure d'aquí en endavant una bona temporada d'esquí
que serà clau per dinamitzar l'economia al territori lleidatà", ha celebrat.
Totes les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida han obert part de les seves instal·lacions per
aquest pont de la Puríssima, considerat des de fa uns quants anys com una de les cites clàssiques
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de l'inici de temporada d'esquí. Baqueira Beret i Boí Taüll Resort, però, van encetar ja la temporada
el 28 de novembre. La resta d'estacions d'alpí, com ara Port Ainé, Espot Esquí i Tavascan, han
iniciat la temporada divendres 4 de desembre i Port del Comte dissabte, dia 5. Pel que fa a les de
nòrdic, també han obert parcialment pel pont de la Puríssima.
Més de 10.000 esquiadors al Pallars
Més de 10.000 persones han escollit aquest pont de la Puríssima gaudir de l'esquí a les pistes del
Pallars Sobirà. 4.800 persones ho han fet a Port Ainé, 2.400 a Espot i 2.000 a Tavascan, segons
dades de les mateixes estacions. El Patronat de Turisme preveu que en aquests 4 dies del pont
de la Puríssima el conjunt de les estacions d'equí del Pirineu de Lleida hauran venut 65.000
forfets. Cal recordar que la previsió per a aquesta temporada de neu 2015/2016 és arribar als
1.225.000 forfets venuts, la qual cosa representaria un 5 % més que la temporada anterior.
A més de les activitats relacionades amb la neu, cada vegada hi ha un nombre més gran de
turistes que visiten les comarques lleidatanes per gaudir d'uns dies de descans, en contacte amb
la natura, tot descobrint la gran oferta relacionada amb el patrimoni cultural i la gastronomia. Així,
molts visitants, tal com ha explicat Juli Alegre, han aprofitat també aquests dies per fer la compra
per a tot l'any de l'oli d'oliva verge extra a les diferents cooperatives i molins d'oli de les
Garrigues i d'altres comarques productores d'aquest preuat producte. També s'han acostat als
parcs de Nadal, mercats i jornades gastronòmiques que tenen lloc per aquestes dates.
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