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L’INE acaba de fer públiques les xifres de viatgers i
pernoctacions referides als hotels, hostals i pensions del
passat mes de desembre, amb la qual cosa ja disposem de les
dades de tot l’any 2013; a les quals podem afegir la
informació significativa referida a la resta de tipus
d’allotjament -càmpings, cases rurals i apartaments- (de les
que tenim onze mesos del 2013) per fer una primera
valoració de l’evolució del turisme durant l’any 2013.
En aquest sentit, una primera observació d’aquestes
estadístiques ens permet refermar que l’any 2013 ha
estat negatiu pel conjunt de la demarcació de Lleida en
termes de viatgers allotjats i de pernoctacions
realitzades en establiments turístics regulats per
l’administració, tot i que cal ressaltar que, en canvi, el
mes de desembre va ser molt positiu.

Si analitzem, breument, l’evolució del turisme a partir del
nombre de viatgers allotjats a establiments turístics i de les
pernoctacions produïdes, comparant els anys 2013 i 2012,
podem observar una tendència regressiva del turisme
lleidatà, en bona part conseqüència de la continua
disminució de turistes que arriben des de la resta del
país i de la resta de l’Estat Espanyol. Fet que també ha
passat a Catalunya, tot i que a Lleida amb més intensitat.
En canvi, el turisme estranger hauria “salvat” la
temporada turística a nivell català, però no a Lleida.
Cal assenyalar la notable reducció de viatgers i
pernoctacions desenvolupada en els hotels lleidatans, i
que es torna a constatar una caiguda elevada del
turisme en cases rurals a Lleida.

En tot cas, caldrà analitzar amb deteniment , a partir d’altres
informacions oficials i no oficials, si una part d’aquests turistes que
no s’han allotjat en establiments com hotels, càmpings,
apartaments o cases rurals, ho han fet en realitat en segones
residències o habitatges de familiars i amics –buscant abaratir
el cost de l’allotjament-. És a dir, que Lleida no els hauria “perdut”.
La crisi ha fet canviar formes de fer turisme, a on s’allotja la
gent, la despesa que realitza en el lloc de destí i els dies en que
desenvolupa l’acció turística.
Més enllà d’aquestes consideracions, i de què estem davant de
dades provisionals que requereixen molts matisos, el que és cert és
que el turisme de les Terres de Lleida, el Pirineu Lleidatà i la Val
d’Aran necessita reimpulsar-se per tal de guanyar turistes,
pernoctacions i més ingressos. En aquests moments, el turisme
lleidatà es sosté bàsicament pel turisme dels Pirineus i, molt
especialment, per el de la Val d’Aran, i, alhora, pel paper també
significatiu que desenvolupa la ciutat de Lleida.

Visió de conjunt del sistema
d’allotjament turístic de Lleida

Les dades dels hotels provenen de l’INE i sumen els dotze mesos de l’any 2013. Les dades de càmpings,
apartaments i cases rurals provenen de l’INE que de moment només ha publicat els dels onze primers mesos de
l’any 2013, a les quals hem sumat una estimació sobre el resultat del mes de desembre.
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Visió de conjunt dels hotels de
Lleida

El mes de desembre de 2013 va
registrar un important
creixement tant en viatgers com
en pernoctacions als hotels de
Lleida. I, el que és més
important, per primer cop es veu
un repunt del turisme nacional.

Les dades són provisionals i provenen de l’INE.

L’estada
mitjana durant
l’any 2013 als
hotels
lleidatans va
ser de 2,1 nits
per viatger

Les dades són provisionals i provenen de l’INE.

