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H. CULLERÉ

❘ LLEIDA ❘ La confirmació de l’in-
terès deThomas Cook, que fi-
nalitza avui les operacions d’hi-
vern aAlguaire, a oferir als cli-
ents britànics packs d’estiu vin-
culats al turisme d’aventura al
Pirineu obre el debat sobre les
opcions a Lleida per fabricar
paquets turístics que puguin
obrir mercat a Europa. Quatre
interlocutors d’una part del sec-
tor mostren en aquest diàleg or-
ganitzat per SEGRE la seua vi-
sió sobre oportunitats obertes
i dèficits.
Flòrido Dolcet (ràfting): Un 20

per cent dels nostres clients són
estrangers, sobretot francesos.
Però hi ha un boom d’israelians
que combinen visites aAigües-
tortes, ràfting i excursions
en 4x4. És una línia que va en
augment i cal estudiar-ho. El
mercat mostra que els packs
funcionen. Perquè ho facin, el
més important és l’atenció al
client.
JoaquimAlsina (esquí):A nos-
altres ens interessa que el mer-
cat d’estiu funcioni. Crec que
la millor promoció és el boca-
orella, però el que és clar és que
si hi ha un tipus de client que

demana alguna cosa organitza-
da cal oferir-li professionalitat
i solucionar problemes. Si un
dia tanquen les pistes d’esquí
pel temps, l’empresari ha de do-
nar alternatives de lleure.
F.D.: Tenim el millor riu d’Es-
panya, el Parc Nacional, el cim
més alt de Catalunya (la pica
d’Estats), el millor romànic i una
bona gastronomia.Tot plegat
dóna una personalitat al terri-
tori que cal rendibilitzar.
J.A.:Als països nòrdics funcio-
na bé l’oferta de recorreguts per
la muntanya d’una setmana o
rutes de quatre dies.

Celestí Roca (ag. de viatges):
Els hostalers de Lleida tenen di-
ficultats per donar el preu que
precisa el tour operator. Si par-
lem d’esquí, en comparació amb
altres destinacions, falla l’ofer-
ta après-ski. Els russos poden
demanar un dia d’esquí i un
partit del Barça amb sopar in-
clòs per 3.000 euros. Els bri-
tànics es mouen més pel preu,
i per això prefereixenAndorra.
A més, l’Administració en els
últims anys només ha carregat
al sector nous costos, cosa que
dóna poc marge per ajustar
preus. Per què els hotels de Llei-

L’OPINIÓD’ALGUNS INTERLOCUTORSDELSECTOR

«No hi ha regulació
del sector més estricta
que la que existeix
a Catalunya»

JUAN ANTONIO SERRANO
PRES. FEDERACIÓ D’HOSTALERIA LLEIDA

«No es poden tancar
museus, esglésies i
oficines de turisme
els caps de setmana»

CELESTÍ ROCA
PRES. ILTRIDA VIATGES

«A l’esquí li interessa
que l’oferta turística
funcioni també
durant l’estiu»

JOAQUIM ALSINA
GERENT ACEM

«Els ‘packs’ turístics
funcionen, però cal
oferir al client
professionalitat»

FLÒRIDO DOLCET
PRES. AS. TURISME ACTIU PALLARS SOBIRÀ

TURISMEDEBAT ➜

L’anunci de més operadors per a l’aeroport d’Alguaire i de nous ‘packs’ per a turistes britànics per a l’estiu ha fomentat

el debat sobre l’oferta de turisme a Lleida. En una taula redona, representants dels sectors de l’esquí, l’hostaleria, les

agències i el ràfting plantegen diverses alternatives de cara al futur.

El sector del turisme reivindica l’ofertade
Lleidaper atreuremés clients estrangers
En un debat sobre oportunitats i dèficits davant de les perspectives de l’aeroport

■Les oportunitats arriben una
vegada i si no s’aprofiten, pas-
sen de llarg.Aquesta és la vi-
sió sobre el moment actual
que, en relació amb l’aeroport
d’Alguaire i el turisme, té el
director del patronat deTuris-
me de la Diputació, Jordi
Blanch. El sector “ha de veu-

re l’oportunitat que té ara de
treballar conjuntament” per
rendibilitzar el patrimoni cul-
tural, natural i de lleure de
Lleida de cara a l’obertura a
nous mercats, com l’anglès i el
rus, a través de l’aeroport d’Al-
guaire.“Els tour operators no
només volen tindre guanys,

també volen que el client que-
di content” i això només pot
donar-ho “d’una banda, l’Ad-
ministració, que ha d’assegu-
rar la promoció, les infraestruc-
tures, les oficines de turisme o
una bona pàgina web. Però, de
l’altra, cada empresa del sec-
tor”.Aquest ha de veure que

“per guanyar a llarg termini
ha de perdre una mica d’inde-
pendència” per a la creació de
producte. I això s’aconsegueix,
opina Blanch, “unint les dife-
rents parts de l’oferta. Per gua-
nyar, els diferents sectors s’han
d’ajustar per oferir més pel
mateix”.

La Diputació adverteix que l’oportunitat és“única”
ITMAR FABREGAT

da no tenen piscina climatitza-
da? Perquè a Catalunya obli-
guen a posar-hi un vigilant.
F.D.: Les nostres empreses sí
que estan a l’altura. És possible
que falli el shopping o l’après-
ski, però primer cal internaci-
onalitzar i després reorganitzar
l’oferta. Les comunicacions són
bàsiques, i l’aeroport de Lleida
és una porta imprescindible.
C.R.: Per mi, el pack ideal és el
que té el preu que el client pot
pagar. Hem pagat perquè s’es-
quiï aAndorra.
J. A. Serrano (hostaleria): No
hi estic d’acord. És una inver-
sió amb perspectiva de futur i
els actuals clients d’Andorra po-
drien quedar-se aquí més enda-
vant. L’oferta i la demanda a
Lleida hi són, i la possibilitat
d’adaptar els preus, també. Pe-
rò cal donar-ho a conèixer i per
fer-ho necessitem l’Administra-
ció. Pel que fa a la normativa,
pot ser que hagi millorat però
no n’hi ha cap altra de tan es-
tricta com la catalana.
C.R.: Crec que també cal dir
que l’oferta s’ha d’adaptar a la

demanda. No pot ser que mu-
seus o esglésies romàniques es-
tiguin tancats o que les oficines
de turisme o el comerç no obrin
els caps de setmana. Cal canvi-
ar coses.
J.A.S.: És important que el sec-
tor s’adoni que necessitem un
intermediari o un mediador per
canalitzar l’oferta que pugui
vindre.
F.D.: Tenim l’oferta, només cal
organitzar-la i fer-ne promoció.
El primer és creure en el que te-
nim i conscienciar-nos del que
pot suposar.
J.A.: El turisme implica molts
sectors, com el comercial, i tots
han de ser conscients que el
tracte al client i la professiona-
litat són primordials.
J.A.S.: Una cosa és que hi ha-
gi oferta i l’altra és que atengui
les necessitats del sector. Per
exemple, podria donar-se com
a complement a l’esquí les com-
pres a Lleida ciutat, però per
fer-ho cal que els comerços
obrin i això només passa en un
municipi turístic.

ELABORAR PRODUCTE

El sector coincideix en
la necessitat d’organitzar
el producte per atreure
possibles futurs clients

Rosendo Manrique
Resaltado
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❘ LLEIDA ❘ Prop de 9.000 esquia-
dors van disfrutar ahir de la neu
a les estacions d’esquí encara
obertes a Lleida. Baqueira va
comptabilitzar unes 7.000 per-
sones; PortAine i Espot Esquí,
prop d’un miler de visitants en-
tre totes dos, i uns 500 Port del
Comte, al Solsonès, que ha acon-
seguit mantindre obertes les ins-
tal·lacions tot i la pluja registra-
da al Pirineu des de dilluns i fins
dijous.Totes tancaran demà,Di-
lluns de Pasqua, una temporada
que responsables de Baqueira-
Beret, les pistes més afavorides
tot i la poca neu que ha caigut
en aquests mesos d’hivern, van
titllar només de “correcta”.

Pendents dels primers balan-
ços, els complexos hivernals
s’han pogut refer d’un mal ini-
ci just al final de la campanya,
amb les nevades del març, cosa
que va permetre obrir les esta-
cions de nòrdic però no va con-
vèncer Boí-Taüll de prologar
l’obertura.

S’ha d’assenyalar que les pis-
tes de l’Alta Ribagorça van tan-
car diumenge passat, dia 1 (més
informació a la pàgina 13).

Segons Roberto Buil, de Ba-
queira,“vam començar amb 25

dies de retard sobre el que es
preveia (el pont de la Puríssima)
que no s’han pogut recuperar”.
No obstant, aquesta Setmana
Santa l’estació aranesa ha tingut
unamitjana de 5.000 esquiadors
al dia de dilluns a dijous; diven-
dres, uns 6.800, i per avui en pre-
veu 7.000 més.

Pel que fa a les pistes del So-
birà, el seu portaveu,Toni San-
martí, va expressar la seua satis-
facció per la bona afluència a
PortAiné i les bones previsions

per avui.“Llàstima que el temps
no ha acompanyat els primers
dies de la setmana”, va afegir.

Per la seua part, el president
de la Federació d’Hostaleria de
Lleida, JuanAntonio Serrano,
va assenyalar que s’ha superat
amb escreix la previsió mitjana
d’ocupació del 60 per cent i que
és molt possible que es fregui 80
per cent gràcies als últims dies
de la setmana de Pasqua. Segons
Serrano, els restaurants també
han pogut treballar bé.

PORT DEL COMTE

Segons la Federació d’Hostaleria de Lleida, la previsió
era d’un 60%d’ocupaciómitjana a les comarques de
muntanya que, amb tota seguretat, arribarà al 80%en
unbalanç definitiu de les festes de Setmana Santa.

Les pistes d’esquí alpí tanquen aquest Dilluns de Pasqua
una temporada forçamodesta per la falta de neu. Ahir,
els complexos d’Aran, el Pallars Sobirà i el Solsonès van
rebre propde 9.000 esquiadors.

Les pistes d’esquí espremen
els últims dies de la campanya
Baqueira, Port Ainé, Espot Esquí i Port del Comte reben unes 9.000 persones

Les pistes del Solsonès han aconseguit sobreposar-se al mal temps.

TURISMEBALANÇ

Una temporada
peroblidar a
Boí i els complexos
denòrdic

■ Boí-Taüll va tancar la
temporada l’1 d’abril des-
prés d’haver-la començat
el 6 de desembre a mig
gas. Segons els responsa-
bles,“aquesta ha sigut una
temporada per oblidar”,
amb un 35% menys de
forfets venuts i una reta-
llada del 40% en els in-
gressos, pendents dels úl-
tims balanços que l’han
portat a un ERO.El mateix
ha passat a les pistes d’es-
quí de fons de l’Alt Urgell
i la Cerdanya, que només
van poder obrir en condi-
cions a finals de març, pe-
rò que no van conservar la
neu ni quinze dies.Només
queda obertTavascan, tot
i que aquest complex del
Pallars Sobiràmanté la pis-
ta de debutants de les ins-
tal·lacions d’alpí. La resta
de pistes i remuntadors ja
estan tancats.

Bona ocupació de les cases de
pagès i només d’un 40% en hotels

ALTURGELL

Aitor Cid de Caso va practicar ràfting amb altres turistes deMadrid i Barcelona.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president de
l’associació deTurisme Rural de
l’Alt Urgell(TRAU), Josep Ma-
riaTroguet, va assegurar ahir que
l’ocupació des de divendres fins
avui diumenge ha fregat el 90%.
Una xifra molt positiva que no
té res a veure si la comparem
amb l’ocupació hotelera.

El responsable de l’entitat que
agrupa els hotels,Miquel Àngel
Sánchez, va assenyalar que
l’ocupació no arribarà ni al 40
per cent. L’estadamàxima, apun-
ta Sánchez, és de dos dies, “i el
turista continua amb la dinàmi-
ca de reservar a última hora o
fins i tot es desplaça sense reser-
va prèvia”.

“Ha sigut un pont de només
dos dies de feina, que no deixen
de ser fluixos, perquè hem fre-
gat el 40%, una xifra molt simi-
lar —va insistir— a la de l’any
passat.”

La comarca ofereix natura i la
possibilitat de practicar esports
d’aventura al Parc del Segre. És
l’opinió de la família Cid de Ca-

so, que viu a Bilbao, tot i que un
dels fills estudia a Barcelona.
Han estat allotjats en un hotel
de la Seu des de dimecres pas-
sat i avui al matí tornen als seus
punts d’origen. L’Aitor, un dels
fills, ja havia estat per la zona en
altres ocasions, però la seua fa-
mília no coneixia la comarca ni
els paratges que l’envolten. Per
aquest motiu, van decidir pas-
sar aquests dies de Setmana San-
ta a la muntanya.“A l’estiu bus-
quem un altre tipus de vacan-
ces, però per a aquests dies, i ve-
nint de ciutats grans, com les que
vivim, busquem sobretot tran-
quil·litat, natura i aventura”, in-
forma C. Sans.

DINÀMICA

Els turistes continuen
reservant a última hora i
molts fins i tot es desplacen
sense reserva prèvia

Els visitants busquen pau, natura i aventura a la comarca
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El turisme rural torna a ser la‘joia de la corona’ i l’ocupació
s’atansarà al 90 per cent. De fet,moltes comarques del pla
com lesGarrigues, l’Urgell o laNoguera estan tenint uns
resultatsmés que òptims en les reserves fetes.

Elmal temps queha fet els quatre primers dies de
Setmana Santa ha reduït l’activitat pel que fa a esports
d’aventura. De totamanera, el sector continua comptant
amb incondicionals assidus a l’oferta del Pirineu.

S.P.

■ El temps va donar ahir un
respir als esports d’aventura
i ahir ja es va poder tornar a
treballar amb normalitat, se-
gons va explicar el president
de l’associació d’empreses de
turisme actiu del Sobirà, Flo-
rido Dolcet.“Aquests quatre
dies de Setmana Santa han
sigut dolents perquè ha plo-
gut molt.”Així, les reserves
oscil·len entre un 50% i un
60%.

Tot i això, hi ha incondici-
onals dels esports d’aventu-
ra, com un grup de visitants
de Luxemburg que s’allotgen
en un hotel de Sort. Són dot-
ze persones, dos de les quals
són catalanes.Alguns ja fa
una setmana que són a la ca-

pital del Sobirà i d’altres hi
van arribar ahir. Un d’ells,
Chrëscht Beneké, va assenya-
lar que el Pirineu ofereix una
gran varietat d’activitats. Be-
neké afirma que va arribar a
Lleida atret per l’escalada,
que ja ha practicat a Terra-
dets, però després es va pas-
sar al caiac. De tota manera,
assegura que el Sobirà ofe-
reix tot un ventall d’oportu-
nitats “veritablement enve-
jable, que van des del ràfting
fins al senderisme de munta-
nya”.

Per la seua part, Florido
Dolcet confia en el bon
temps previst per avui i de-
mà per poder recuperar part
de l’activitat.

Lapluja redueixaun50% les
reservesenesportsd’aventura

F.D.

Aquest grup de turistes de Luxemburg passa la setmana a Sort.

AVENTURA
Port Ainé va viure ahir

una de les millors jornades

de la temporada d’esquí.

C. SANS

Cultura i patrimoni, els punts forts
SEGARRA/URGELL

❘ CERVERA/TÀRREGA ❘ Les més de 60
cases i allotjaments rurals i ho-
tels de la Segarra han aconse-
guit més del 90% d’ocupació
gràcies a l’oferta cultural que
ofereix la comarca durant la Set-
mana Santa. Segons el dinamit-
zador cultural de la Segarra Jau-
meMoya,“es desplega tot el po-
tencial d’activitat per aconse-
guir la màxima atracció turís-
tica”. S’ha de destacar aquest
cap de setmana el Festival de
Pasqua de Cervera dedicat a la
música clàssica, les fires de Flo-
rejacs,Torà i Sanaüja. Durant
aquests dies també multipliquen
la seua activitat les fortificaci-
ons medievals visitables a Flo-
rejacs, les Sitges, les Pallargues,
Vallferosa,Vicfred i Concabella,
així com el jaciment romà de
Guissona i l’escenificació de La

Recorreguts pels castells medievals, retirs en monestirs i assistència a fires i mostres

Passió a Cervera. Segons Moya,
les festes de Pasqua són la tem-
porada alta del turisme a la Se-
garra, i concretament del turis-
me familiar.

Enric Chancó, de Barcelona,
va explicar que s’ha instal·lat
amb tota la família en una casa
a Ponts per poder disfrutar de
les fires que tenen lloc aquests
dies a Florejacs i Sanaüja. De
fet, la FundacióAspros de Su-
danell, dedicada a l’atenció de
persones amb minusvalideses
psíquiques, va organitzar ahir
un autocar per visitar la Fira de
la Dama de Florejacs.

A l’Urgell, l’ocupació és molt
similar a la de la Segarra.Així,
el monestir deVallbona ha acon-
seguit aquests dies plena ocu-
pació a les seues dependències
per a allotjaments. L’oferta de
processons alTalladell,Tàrrega,
Vilagrassa i Preixana, i de fires
com el mercat de proximitat de
Tàrrega de dissabte passat, atre-
uen una gran quantitat de visi-
tants, informa X.S.Un grup de turistes visita el castell de Florejacs, a la Segarra.

X. SANTESMASSES

ALTRESSECTORS

Turisme rural

❚ La previsió era arribar a un 85
per cent d’ocupació, tot i que, se-
gons assenyala el president de
l’Associació de Cases de Turisme
Rural de Lleida, Josep Lluís Farre-
ro, algunes comarques del pla
com les Garrigues, la Noguera o
l’Urgell ja han aconseguit un ple
del 90 per cent.

Càmpings
❚ El president de la Federació de
Càmpings de Lleida, Josep Maria
Mercader, va indicar que l’ocupa-
ció respecte als bungalous podria
arribar a superar el 95 per cent.
Pel que fa a tendes en parcel·la,
rondaria el 70 per cent, encara
que s’espera que el percentatge
pugi entre avui i demà.

Estanyd’Ivars
❚ Responsables d’hotels pròxims
a l’estany, com és el cas de l’Ho-
tel Cal Modesta d’Ivars d’Urgell,
van xifrar l’ocupació en un 40
per cent. Quant als restaurants,
han treballat gràcies als visitants
de passada que han acudit a la
llacuna per visitar-la només un
dia.

Romànic de la vall deBoí
❚ El conjunt de les esglésies ro-
màniques de la vall de Boí ober-
tes entre el 31 de març i el 7
d’abril han rebut un total de
4.502 visitants, 462 dels quals
guiats. S’ha de recordar que San-
ta Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Joan
de Boí, Sant Feliu de Barruera i la
Nativitat de Durro obriran només
per Setmana Santa i que després
de les festes tornaran a tancar.

Rosendo Manrique
Resaltado


