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Lleida, 17 d’abril 2013

nota de premsa

Tota l’oferta turística de Lleida al SITC
2013, per atreure el turisme de proximitat.

L

’oferta turística més completa que brinden les
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida serà
present un any més al Saló Internacional del
Turisme a Catalunya (SITC 2013), que se celebrarà
del 19 al 21 d’abril a la Fira de Barcelona, per atreure el turisme de proximitat amb vista a les vacances
d’estiu, sortides de caps de setmana i pel pont de l’1
de maig amb noves propostes a base de rutes, nous
equipaments i activitats, com també amb la promoció
dels productes de referència de Lleida vinculats amb
el turisme d’aventura, de natura, cultural, gastronòmic i de negocis. Durant els 3 dies de celebració del
SITC, els visitants també podran gaudir de diferents
exhibicions i degustacions gastronòmiques que oferiran les comarques de Lleida.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i les
diferents oficines comarcals de turisme i patronats de
la demarcació de Lleida participaran al SITC 2013
sota les marques de “Terres de Lleida” i “Pirineus”
dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme (Palau núm. 1), que aglutinarà les diferents marques turístiques de Catalunya.
Al taulell de “Pirineus” hi tindran una presència directa els consells comarcals de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Solsonès i l’Alt Urgell,
mentre que al de “Terres de Lleida” hi seran representats els consells comarcals de la Noguera, les Garrigues, la Segarra i el Pla d’Urgell. El Consell Comarcal
de l’Urgell participa enguany amb la Ruta del Cister
amb la marca “Costa Daurada”, i el de la Cerdanya,
amb la marca “Pirineus” per la demarcació de Girona.
La Val d’Aran hi tindrà una presència específica dins
la mateixa àrea de “Pirineus”.
Novetats i presentacions
La certificació internacional del Montsec com a destinació turística i reserva Starlight, que li ha atorgat
recentment la Fundació Starlight, vinculada a la
Unesco, serà una de les principals novetats de les
comarques de Lleida al SITC 2013. El Parc Astronòmic del Montsec instal·larà durant els tres dies de fira
el planetari portàtil al costat de l’estand de Catalunya,
on serà representada tota l’oferta turística del Pirineu
i les Terres de Lleida.

Els consells comarcal de la Noguera i del Pallars Jussà faran la presentació d’aquest important reconeixement internacional que acredita la zona del Montsec
com un dels sis llocs del món en què millor es veuen
les estrelles el divendres, dia 19 d’abril, a les 13.00
hores, a l’estand de Catalunya. L’acte que comptarà
amb l’assistencia del president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, anirà a cura del president del Consell Comarcal de la Noguera, Pere Prat, i del director
científic del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador
Ribas.
A més de la declaració del Montsec com a destinació
turística i reserva Starlight, també es promocionarà
com a novetats la nova “app” Ara Lleida 365 que presenta el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, destinada a oferir informació detallada i actualitzada sobre les principals activitats turístiques que es
fan a les comarques de Lleida durant tots els dies de
l’any, el 50è aniversari del Ral·li de la Noguera Pallaresa, les noves propostes d’esports nàutics que ofereix l’embassament de Rialb i es presentarà la guia
de turisme actiu del Montsec. El senderisme també
serà un altre producte destacat mitjançant les diferents iniciatives que presenten els consells comarcals. D’altra banda, els aficionats al món de la pesca
trobaran enguany com a novetat al SITC el primer
mapa de pesca de la comarca del Pallars Sobirà i la
Guia de la Pesca per l’Alt Urgell. La llista de novetats
que es presentaran al SITC s’amplia amb diferents
propostes com ara l’Aran Parck de la Val d’Aran i la
Casa de l’Ós del Pirineu, al Pallars Sobirà, mentre
que el Solsonès presentarà l’audioguia de Solsona
en 5 idiomes que es pot descarregar per a mòbils en
format d’”app”.
Així mateix, la comarca del Pla d’Urgell incidirà en la
promoció de l’estany d’Ivars i Vila-sana com el seu
principal referent turístic, com també de l’Espai Cultural del Canal d’Urgell, que enguany celebra el desè
aniversari de la seva creació. La cinquena temporada del Tren dels Llacs, entre d’altres propostes com
el nou impuls que la Segarra vol donar a la Ruta dels
Castells del Sió, i l’Oliturisme que promou les Garrigues per potenciar socioeconòmicament la comarca,
configuren les principals novetats que presenten les
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida a l’edició
del SITC 2013.
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Activitats d’animació de les comarques de Lleida
Durant els 3 dies de celebració del SITC, el visitants podran gaudir de diferents exhibicions i degustacions
gastronòmiques que oferiran les comarques de Lleida a l’entorn de l’estand de Catalunya, com ara la coca de
recapte típica de Lleida amb préssec d’Aitona, un tast de productes del Pallars Sobirà amb l’actuació teatralitzada de l’Esperanceta i un tast de vi que oferirà el Celler Clos de Ponts. El Patronat de la Vall de Boí oferirà
una representació d’una visita guiada a Sant Climent de Taüll, mitjançant la projecció d’imatges de l’església.
Entrada gratuïta pels socis del Club d’Amics de Lleida
Tots els membres del Club d’Amics, tindran l’entrada gratuïta al SITC 2013 mostrant el carnet a les taquilles de
la fira. El Club d’Amics de Lleida que impulsa el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida té actualment
31.780 socis.
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