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Grans nevades van posar fi ahir a la campanya turística de Nadal, que ha deixat entre 40 i 45 milions d’euros
a Lleida i ha superat en visitants i forfets la de l’hivern passat. El temporal, que va obligar a utilitzar cadenes
en 11 carreteres del Pirineu, ha deixat també entre 12 i 36 centímetres de neu nova a les pistes lleidatanes.
TURISME BALANÇ

Les nevades culminen una campanya
de Nadal que deixa 40 milions a Lleida

➜

El temporal aporta més de 30 cm de neu i obliga a utilitzar cadenes en 11 carreteres
JUDIT LLOVERA
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❘ LLEIDA ❘ La campanya turística
de Nadal va acabar ahir després
de deixar entre 40 i 45 milions
a Lleida i superar l’afluència de
visitants i les vendes de forfets
de la de l’hivern passat, segons
les primeres estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació. Als bons resultats per al
turisme es va sumar l’arribada
de grans nevades que van deixar entre 12 i 36 centímetres
addicionals de neu sobre les pistes de tots els dominis esquiables. Tanmateix, el temporal va
complicar també la circulació de
vehicles al Pirineu i va obligar
a utilitzar cadenes al port de
la Bonaigua, el port del Cantó i nou carreteres més de les
comarques del Pallars Sobirà,
l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el
Solsonès (vegeu les claus).
El Patronat de Turisme xifra
en més de cent mil els visitants
i en més de 250.000 les pernoctacions en establiments turístics
entre el 26 de desembre i ahir,
cosa que implica un 7% més que

n L’alta afluència de visitants suposa el colofó
per a un any que apunta
a rècord per al turisme de
Lleida. La província havia
superat el milió de turistes
el mes d’octubre passat i
s’aproximava ja als 1,2 milions, la xifra més alta des
que es tenen registres. El
Patronat de Turisme ultima el còmput després de
tancar la campanya de
Nadal.

Sense efectes pel procés

Màquines llevaneu ahir a l’Alta Ribagorça.
FGC

TANCADES PER MAL TEMPS

Tancaments de pistes per
mal temps van impedir que
l’afluència d’esquiadors fos
encara més gran
la campanya de l’hivern passat.
El director de l’organisme, Juli Alegre, va apuntar que “no
tots els visitants han vingut a
esquiar”, sinó a disfrutar de l’entorn natural, la gastronomia i el
patrimoni cultural de les comarques de muntanya. En aquest
sentit, va recordar que més d’un
centenar d’empreses organitzen
a l’hivern altres activitats com
excursions, rutes guiades i recorreguts amb raquetes.
Quant a les vendes de forfets,
van assolir els 238.000, dels
quals la major part, al voltant
de la meitat, corresponen a l’estació de Baqueira Beret. Aquesta xifra és un 8% més que en el
Nadal 2016-2017 i se situa al nivell de la temporada 2013-2014
(considerada una de les millors
dels últims anys), encara que
una mica per sota dels pronòstics que apuntaven a vendre’n
250.000. El mal temps, que va
obligar a tancar pistes alguns
dies de les festes i el fort descens
en el nombre de visitants durant
aquest últim cap de setmana,
juntament amb el mal temps que

Colofó per a un any
que apunta ja a un
rècord per al
turisme lleidatà

D’altra banda, el director del patronat, Juli
Alegre, va insistir que les
xifres d’ocupació i forfets
mostren que el procés
independentista no ha
portat menys visitants al
Pirineu, una cosa que va
poder constatar-se també
durant la Puríssima.

EFECTES DE LA NEVADA

Cadenes en carreteres

z Les cadenes van ser necessàries per circular pel port de
la Bonaigua, a l’accés al pla de
Beret i el port del Cantó, on a
més es va restringir el trànsit a
camions articulats. A la tarda
es van necessitar també a l’accés al balneari de Caldes i el del
Pla de l’Ermita, així com a la via
d’Esterri a Alòs d’Isil. A la nit se’n
van sumar més a Alinyà, Josa i
Tuixén, la Coma i la Pedra i Riu
de Cerdanya.

El temporal tanca pistes

Un cotxe cobert per la neu a Port Ainé, que va acumular ahir més de 30 centímetres.

ha obligat a tancar algunes pistes des de dissabte passat, han
impedit assolir les previsions
inicials. Exemple d’aquest fet
són les estacions de FGC, Port
Ainé i Espot, que malgrat assolir rècords d’afluència d’esquiadors a les portes de Cap d’Any,
van tancar la campanya amb
35.508 forfets, una mica menys

dels 38.073 de l’hivern passat
per aquestes dates.

Alta ocupació hotelera
L’ocupació d’establiments turístics s’ha situat en una mitjana del 75 per cent al Pirineu, si
bé ha fregat el ple entre el 29
de desembre i el 2 de gener.
Ha estat especialment alta a la

Val d’Aran, amb un 90 per cent
durant la primera setmana de
les festes nadalenques i al voltant del 75 per cent al llarg de
la segona.
D’altra banda, nombrosos visitants es van allotjar en segones
residències a les comarques de
muntanya, així com als habitatges de familiars i amics.

z El mal temps va obligar a tancar alguns remuntadors al matí.
Baqueira va tancar la zona de
la Bonaigua i eren necessàries
cadenes en els accessos a Port
Ainé i Espot.

Acumulació de neu
z Boí Taüll es va despertar amb
36 cm més de neu, Baqueira en
va acumular 20, Port del Comte
va sumar 15 i Tavascan 12. Port
Ainé i Espot van superar els 30
al llarg del dia. A la nit continuava nevant i s’espera que el temporal remeti avui.

