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Hotels
❚Malgrat la diferència que pugui
donar-se entre hotels, el sector
confia a rondar entre el 80 i el
85% d’ocupació mitjana a les co-
marques del Pirineu.

Turisme rural
❚ Aquests dies l’ocupació és molt
alta i pel pont alguns penjaran el
cartell de complet.

Càmpings
❚ Els bungalous fregaran el ple i
les zones d’acampada oscil·laran
entre el 80 i el 85%.

■ La riuada del 18 de juny a
laVal d’Aran va tallar l’accés
a la vall des de França uns di-
es, que es van convertir en set-
manes en el cas dels vehicles
pesants.Alguns cartells situ-
ats a peu de la RN-125 en ter-
ritori gal reflectien la paraula
fermé amb unamidamolt més
gran que la d’“aux poids
lourds” (camions), cosa que
va provocar una certa confu-
sió i va retardar el retorn dels
francesos.

Ara, gairebé dos mesos des-
prés, el turisme gal, del qual
viuen comerços i establiments

del BaishAran i una part dels
de la resta de la vall, es recu-
pera lentament. El portaveu
de la Federació i també del
gremi d’hostaleria d’Aran,
JuanAntonio Serrano, afirma
que“s’ha anat recuperant. Es-
tà responent bé perquè s’han

dut a terme accions de promo-
ció al sud de França”.

Però alguns hotelers tenen
una opinió dispar. Un d’ells,
amb un establiment aVielha
i consultat ahir per aquest di-
ari, sol treballar amb clients
francesos i afirma que al juli-
ol va registrar un 80%menys
d’entrades d’aquest públic,
mentre que aquest mes d’agost
el descens se situa encara so-
bre el 70%. S’ha d’assenyalar
que els municipis a peu de la
Garona a França també van
quedar afectats per les inun-
dacions.

Esperant recuperar els turistes francesos
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❘ LLEIDA ❘ El Pirineu entra avui en
la setmana de més afluència tu-
rística de l’estiu amb la previsió
d’ocupar entre el 85 i el 100%
de les places dels hotels, turis-
me rural i càmpings. Després
d’una primavera i un mes de ju-
liol “complicats”, en paraules
del portaveu del ràfting, Flòri-
do Dolcet, pel mal temps i les ri-
uades, el sector calcula que el
pont del 15 d’agost serà sem-
blant al d’anys passats, fins i tot
d’abans de la crisi.

A l’espera que es confirmin
les previsions amb les reserves
d’última hora, que cada any gua-
nyen terreny, “crec que el pont
anirà bé si el clima acompanya”,
assenyala el president de la Fe-
deració d’Hostaleria, JuanAn-
tonio Serrano, cosa que impli-
carà que la mitjana d’ocupació
als hotels de muntanya se situï
sobre el 80 o el 85%. Serrano
va afegir que l’ocupació la pri-
mera meitat d’agost “se situa per
sota de l’any passat, però seguint
les previsions, entorn del 55 o
el 60%”.

Quant al turisme rural, el por-
taveu del sector, Josep Lluís Far-
rero, va assenyalar que “confi-
em a assolir el ple” en bona part
dels establiments a totes les co-
marques. Com a mínim,“se su-
perarà de llarg el 90%” durant
el pont.

“Fins als dies 25 o 26 les re-
serves són bones.Ara confiem
que el temps acompanyi” i s’as-
sumeixi l’ocupació mitjana del
passat agost, del 82%. Farrero
va confirmar un repunt del tu-
risme estranger, que de mitjana
suposa al voltant d’un 15% dels
visitants de Lleida al llarg de
l’any. El 2012 ja es va registrar
un increment del 9,8% dels tu-
ristes estrangers.

Per la seua part, la portaveu
dels càmpings de Lleida, Mar-
ta Cortina, va apuntar que els
bungalous registraran pel pont
una ocupació del 95% i les zo-
nes d’acampada, d’entre el 80 i
el 85%.Cortina va reiterar que
al juliol l’ocupació va baixar un
10% i va assolir entre un 50 i un
60% de mitjana a Lleida a cau-
sa de la crisi i el mal temps.

Quant als esports d’aventura,
Flòrido Dolcet va estimar que
la “producció se situarà aquest
pont entorn del 70 o el 80%.Les
dos setmanes centrals de l’agost
se situen sobre les xifres normals
després d’un inici de tempora-
da per sota de les previsions ini-
cials”.

El Pirineu obre la setmanamés turística
i preveu superar el 85%d’ocupació
Turisme rural i càmpings penjaran el cartell de complet en diversos establiments

Hostalers, turisme rural i càmpings preveuen assolir entre el 85 i el 100% d’ocupació pel pont del 15 d’agost, situant-se

en xifres fins i tot d’abans de la crisi. Les cases de pagès i els bungalous penjaran en diversos establiments el cartell de

complet després d’un inici de temporada dolent per la recessió i el mal temps.

Turistes, ahir al pla de Beret, fent senderisme i excursions a cavall.

JOSEP DE MONER

Una terrassa al centre de Vielha ahir al matí. Terrasses i activitats nàutiques al Pont de Suert.
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DESCENS

El gremi opina que el

client gal respon bé però

hotelers diuen que ha

caigut un 80%


