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Malgrat que les vendes s’han ani-
mat lleugerament des de diven-
dres passat, els hotelers veuen
amb pessimisme una Setmana
Santa que s’ha reduït a la mínima
expressió, i s’ha comportat com
un pont, amb estades mitjanes de
tres dies. Així ho reconeix el pre-
sident de la Confederació Espa-
nyola d’Hotels i Allotjaments Tu-
rístics (Cehat), Joan Molas, que
ahir alertava sobre la caiguda del
25% de les vendes i un panorama
de negocis tancats a la costa, que
un informe recent d’Esade situa a
nivells del 1994, quan tot just el
50% de la planta hotelera obria
les portes per aquestes dates. “Ce-
lebrar la Setmana Santa tan aviat
fa que a molts establiments no els
valgui la pena obrir. L’augment
de despeses i impostos no ho fa
rendible”, sentencia el professor
d’Esade Josep F. Valls.
A la Costa Daurada han obert

53 hotels dels 85 que hi ha a
Salou, Cambrils i la Pineda, sis
menys que l’any passat, la qual co-
sa suposa poc més del 62% de la
planta hotelera operativa. I mal-
grat la reducció de places, també
les previsions d’ocupació sónmés
modestes: una mica més del 60%
de mitjana, quan el 2012 (amb 59
hotels oberts) va ser de gairebé el
70%. “Hem baixat pel que fa a
clients de proximitat, tant de la
zona de Barcelona com aragone-
sos”, explica Francesc Xavier
Roig, portaveude l’AssociacióHo-
telera Salou-Cambrils-la Pineda,
que preveu una ocupació mitjana
del 60% durant totes les vacances
i del 80% de dijous a diumenge, si
el temps acompanya. “Els hotels
que estan treballant és perquè
atreuen molts grups de la tercera
edat, tant espanyols com france-

sos, i també joves estudiants”, afe-
geixRoig. El Saloufest –elmés co-
negut perquè atrau el volum més
gran de gent– portarà en tres tan-
des 9.500 universitaris britànics i
ha contribuït a animar les xifres.
El primer grup, de 4.000 joves,
que va arribar diumenge i se n’ani-
rà dijous, s’allotja en set hotels de
Salou.
A la Costa Brava, entre un 70%

i un 75% dels establiments hote-
lers està obert, una reducció de
places que permetrà que l’ocupa-
ció es mantingui o que sigui lleu-
ment superior al 80% d’altres
anys. Els més afectats pel tanca-
ment són a la Costa Brava nord i
centre. Es tracta de petits hotels
familiars que per primera vegada
en anys no obriran aquests dies.
Aquí, l’argument és el mateix: la
crisi i les males dates fan que no
es vegi possibilitat de negoci.
Tot i que amb ocupacions més

elevades, el comportament de
Barcelona no deixa de ressentir-
se de la conjuntura general. Si
l’any passat hi va haver unamitja-
na del 82% d’ocupació durant
aquesta setmana, i d’un 91% apar-
tir del Divendres Sant, aquest any
serà del 70% i del 80%, respectiva-
ment.Una ocupació que serà pun-
tualment més elevada als hotels

Neu i aventura disparen les reserves
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]El Pirineu preveu una bo-
na ocupació per a aquesta
Setmana Santa, principal-
ment a les àrees més prope-
res a les estacions d’esquí,
que presenten unes condici-
ons perfectes per a la pràcti-
ca d’aquest esport. Les previ-
sions de Juan Antonio Serra-
no, president de la Federació
d’Hostaleria de Lleida, augu-
ren una ocupació mitjana
que vorejarà el vuitanta per
cent. Unes xifres que el sec-
tor turístic considera molt
positives en aquests temps
de crisi econòmica. Serrano
apunta que si la conjuntura

fos diferent, amb tota la neu
que hi ha a les estacions del
Pirineu, les previsions d’ocu-
pació en aquestes comarques
serien en aquests moments
molt més altes. Les genero-
ses nevades dels últims
mesos permeten que les esta-
cions afrontin aquesta Setma-
na Santa amb la totalitat dels
dominis esquiables oberts. I
alguns complexos allargaran,
a més a més, la temporada
fins al mes de maig.
El reclam de l’esquí com-

partirà, en aquestes festes,
protagonisme amb els es-
ports d’aventura. Ahir es va

presentar a Llavorsí la nova
temporada, i les previsions
d’ocupació i de venda de ser-
veis relacionades amb aques-
ta activitat també són molt
optimistes. El president de la
Diputació de Lleida, Joan
Reñé, va destacar l’incre-
ment d’empreses que venen
activitats d’aventura (206
aquest any a la província de
Lleida, enfront de les 171 de
l’exercici anterior) i es va
marcar com a objectiu supe-
rar els 625.000 serveis. La
gran quantitat de neu acumu-
lada a la muntanya és la mi-
llor garantia per augurar una
molt bona temporada pel
que fa a les activitats relacio-
nades amb l’aigua, tal com va
indicar ahir Florido Dolcet,
president de l’Associació
d’Empreses d’Esports
d’Aventura del Pallars Sobi-
rà. Aquest negoci té un im-
pacte de 62 milions d’euros a
les comarques de muntanya
de Lleida que venen aquest
tipus d’activitats.
El Pirineu també confia,

aquests propers dies, a ocu-
par moltes de les places dis-
ponibles amb un públic fami-
liar, que només busca tran-
quil·litat, passejos i gaudir
del paisatge. Barcelona, Ma-
drid, València i el País Basc
són els orígens d’un alt per-
centatge dels turistes que
han elegit el Pirineu per
descansar aquestes festes de
Setmana Santa. / J. Ricou

TANCAT PER SETMANA SANTA CAUEN LES RESERVES EN UN PARC HOTELER A MIG GAS

Ambient ahir a la platja de la Barceloneta, on les terrasses es comencen a omplir al migdia amb el bon temps

La gran quantitat de neu que ha caigut, la millor garantia del Pirineu
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