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Les estacions d´esqui del Pirineu s´ompliran al 80 % durant
la Setmana Santa
Les estacions d'esquí de Catalunya s'ompliran per Setmana
Santa. Els hotelers del Pirineu
esperen arribar a un 80% d'ocupació, similar a la que assoliran a la costa. Això sí, només
el cap de setmana i amb menys
hotels oberts. Es consolida la
tendència
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El president de la Federació
d'Hostaleria de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que els hotelers del Pirineu esperen arribar a
una ocupació del 80% amb les reserves d'última
hora, tot i que amb les actuals condicions de neu, el
normal "si no hi hagués crisi" seria arribar al 95%.
Serrano ha criticat que "ningú s'ha pres seriosament"
el turisme a les zones de muntanya, perquè no hi ha
hagut promoció, i depenen del turisme nacional, el
consum del qual ha baixat "en picat", i ha reclamat
una millora a les infraestructuresdel Pirineu de Lleida,
" q u e

s ó n

d e s a s t r o s e s " .

El gerent de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i

Durant la resta de la setmana, Sabrià preveu molt
poca gent a la Costa Brava i creu que, si fa bon temps,
es faran moltes excursions de dia, però sense pernoctar. "La gent no renuncia a sortir, però amb la mínima
despesa possible", en una zona que ha tingut lleus
baixades de preus des que va començar la crisi.
Aquestes xifres seran inferiors a les de la Setmana
Santa passada, en bona part, perquè va coincidir
amb la segona quinzena d'abril i, segons Sabrià,
quan s'acosta maig la

gent "s'anima" i comença a

anar a la platja.

de Muntanya (ACEM), Joaquim Alsina, ha assegurat El portaveu de l'Associació hotelera de Salou, Camque aquest hivern "és immillorable" pel que fa a brils, la Pineda (Tarragona), Javier Roig, ha quantila neu caiguda: "Hi ha molta neu i de bona qualitat" i ficat en un 65% l'ocupació que tindran els hotels
ha posat com a exemple que a Baqueira Beret la
oberts a la zona durant tota la setmana, incloent
quantitat de neu habitual en una temporada és de 7,5
aquest cap de setmana, que podrà arribar al 80%
metres
i
aquest
any
ja
n'hi
ha
12,5.
El gerent de l'Associació d'Hostaleria de la Costa Brava, Martí Sabrià, ha explicat que el nivell de reserves és molt baix, ja que aquest any la Setmana
Santa és molt més d'hora, tot i que aquest cap de
setmana

s'estan

activant

bastant.

Ha comentat que es confirma la tendència a escurçar
l'estada, en aquest cas, a una o dues nits, sobretot les
de divendres i dissabte, en què espera aconseguir una
ocupació

d'entre

el

75

i

el

80%.

També ha baixat l'ocupació mitjana de les cases
rurals, ja que els clients hi estan menys dies, segons
la portaveu de Turalcat, Montserrat Cobero, que apunta que l'ocupació rondarà el 95% dues o tres nits.
El Gremi d'Hotelers de Barcelona preveu una bona
ocupació per a aquestes festes, superior al 80% divendres i dissabte de Setmana Santa, que és festa a
tot Espanya, mentre que de dilluns a dilluns l'ocupació
se situarà en el 70% de mitjana.
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