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La Diputació dedica la revista Ara Lleida 2013 
a potenciar el paisatge i els aliments del terri-
tori
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La Diputació de Lleida ha dedicat l’últim número 
de la revista Ara Lleida a donar a conèixer la 
riquesa paisatgística i l’amplia oferta gastronò-

mica que ofereixen les comarques lleidatanes.

La nova edició de la revista Ara Lleida, corresponent 
a l’any 2013, s’obre amb un editorial del president de 
la Diputació de Lleida, Joan Reñé, en el que destaca 
la normalitat de l’oferta turística de la Val d’Aran i el 
Pallars Sobirà després de les inundacions que van 
patir el passat mes de juny. Reñé demana als turistes 
que vinguin a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà aquest 
estiu, ja que es troba en perfectes condicions perquè 
els visitants puguin gaudir de tota l’oferta turística que 
ofereixen aquests territoris.

La gastronomia ocupa un lloc destacat al nou núme-
ro, que segueix les pautes que va iniciar l’any passat 
amb un format nou i un disseny més fresc i innova-
dor. Sota el títol “Gustum: Lleida a glops i mossades”, 
s’explica que amb el suport de la Diputació s’ha posat 
en marxa un interessant projecte per promocionar els 
productes locals de les terres de Lleida en una acció 
conjunta que vol posar en valor el producte de proxi-
mitat.

La riquesa i l’excepcional varietat de flora, fauna i pai-
satge que ofereixen les comarques de Lleida es resu-
meix en el reportatge “Regals de la natura”. Aques-
tes potencialitats fan que l’ecoturisme sigui cada cop 

més una alternativa de turisme sostenible a la natura 
amb molt de futur.

La petjada del turisme hebreu al Pirineu lleidatà és 
un dels continguts més interessants d’aquest núme-
ro, on es descobreix que els israelians, després dels 
catalans, són la segona nacionalitat en nombre de 
visitants al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici.

La publicació es completa amb un ampli reportatge 
sobre les principals ofertes de turisme actiu i esports 
d’aventura. Des de les que aporten més acció (ràf-
ting, caiac, parapent, BTT, escalada o busseig) a les 
més plàcides (com són el senderisme o les rutes a 
cavall).

La revista també repassa alguns dels aspectes singu-
lars que aporten un segell propi a l’oferta turística de 
Lleida. És el cas de l’aplicació de les noves tecnolo-
gies (Audioguies de Solsona), una realitat que combi-
na perfectament la innovació amb la presència d’una 
natura conservada en estat pur.
La diversitat d’atractius de la demarcació queda re-
flectida també en la diversitat de turismes que s’hi 
poden fer: l’ornitològic i biològic (Estany d’Ivars i Vila-
sana), el turisme científic (Centre d’Observació de 
l’Univers), el turisme cultural (Orquestra Julià Carbo-
nell) i el turisme cinematogràfic (Lleida, escenari de 
filmacions de pel·lícules i sèries).
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