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Setmana Santa amb previsions
d'ocupació «molt bones» al Pallars
Les empreses d'esports d'aventura donen el tret de sortida a la temporada i les
estacions d'esquí la tanquen

Un grup de persones iniciant un descens en ràfting a Llavorsí aquest divendres | ACN

Tots els sectors turístics del Pallars encaren la Setmana Santa amb optimisme i confiant
registrar "molt bones" xifres d'ocupació. Manel Irímia, de Ràfting Llavorsí, ha explicat que per aquest
període vacacional la gent reserva tard perquè s'esperen a saber el temps que farà. Tot i això, ha dit
que "les reserves van a un ritme impressionant". Les empreses de ràfting, doncs, confien
tornar a registrar xifres, iguals o superiors, d'abans de la pandèmia. Els dies forts seran des del
divendres 15 d'abril al diumenge 17.
Florido Dolcet, de Rubber River, i també president de l'Associació d'Empreses d'Esports
d'Aventura del Pallars Sobirà, s'ha mostrat optimista i ha dit que el sector confia igualar les
xifres del 2019. Per les empreses d'esports d'aventura durant la Setmana Santa l'èxit de les
reserves va en funció de la meteorologia.

I mentre les empreses d'esports d'aventura donen el tret de sortida a la temporada, les
estacions d'esquí encaren la recta final i aquests seran els últims dies que es podrà gaudir de la
neu als complexos L'Hotel 2.000 de l'estació de Port Ainé ha assolit el ple de reserves per aquest
cap de setmana. Així mateix, també tindran xifres similars des del dia 15 fins al 17 d'abril a molts
altres establiments hotelers del Pirineu.
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La terrassa de Port Ainé plena de gent aquest divendres. Foto: ACN

El Pallars Sobirà destaca com comarca de referència on per Setmana Santa normalment es pot
practicar esports de riu i esports de neu. Així, més d'un aprofita aquests dies per esquiar al matí
i practicar esports d'aventura com el ràfting a la tarda. De fet, l'esport més demanat continua sent
el ràfting, però el barranquisme cada cop té més adeptes. Les excursions a cavall també són
una de les activitats de natura més sol·licitada.
[intext1]
90% d'ocupació, segons el Patronat de Turisme
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima una ocupació mitjana del 90% durant
aquesta Setmana Santa i amb molts establiments que penjaran el cartell de complert del Dijous
Sant i fins al Dilluns de Pasqua a les zones d'influència de les estacions d'esquí obertes al públic
en aquestes dates i del turisme actiu.
[intext2]
Seran les primeres vacances de Setmana Santa amb unes restriccions més relaxades respecte
a la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Aquest fet genera optimisme al sector turístic de les
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, que espera poder recuperar els resultats d'ocupació
turística i la contractació de serveis turístics d'abans de la pandèmia.
Altres notícies que et poden interessar
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