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El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da qualifica de molt satisfactori el balanç de la 
presència lleidatana al Saló Internacional de 

Turisme-SITC 2013, que es clausura avui diumenge 
a la Fira de Barcelona. Durant els tres dies de fira hi 
ha hagut una gran demanda d’informació als mostra-
dors de Pirineus i Terres de Lleida sobre el conjunt 
de l’oferta turística de les comarques lleidatanes de 
cara principalment a les sortides de cap de setmana 
i les vacances d’estiu. D’altra banda, uns 1800 mem-
bres del Club d’Amics de Lleida han visitat de ma-
nera gratuïta el  saló mostrant el carnet de soci del 
Club, mentre que unes 1.200 persones han seguit la 
projecció de l’espectacle “Els orígens de la vida” dins 

del planetari mòbil del Parc Astronòmic del Montsec 
(PAM). Finalment les activitats d’animació i tastos 
gastronòmics de les comarques de Lleida han comp-
tat amb una molt bona acceptació. La darrera activitat 
ha tingut lloc avui al migdia amb la distribució de més 
de 200 racions de la coca de recapte de Lleida amb 
préssec d’Aitona en el marc del projecte pioner Frui-
turisme, que promociona l’Ajuntament d’Aitona.

L’oferta turística lleidatana desperta gran 
interès entre els visitants del SITC amb vis-
ta a les sortides de cap de setmana i les 
vacances d’estiu
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Entre els productes més demandats dins l’espai de “Pirineus” i “Terres de Lleida”, situats dins l’estand de 
l’Agencia Catalana de Turisme destaquen el turisme rural i el conjunt de l’oferta d’allotjament, rutes,  propos-
tes de senderisme i les activitats relacionades amb els productes de natura amb especial interès pel Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el turisme actiu, els esports d’aventura i les rutes culturals.

El Centre d’Observació de l’Univers del Montsec i el reconeixement que ha obtingut el Montsec com a Desti-
nació Turística i Reserva Starlight, així com el Tren dels Llacs, amb el calendari de funcionament, els horaris 
i el preu del bitllet, l’estany d’Ivars i Vila-sana i el nou parc de fauna autòctona de la Val d’Aran i els Pirineus, 
Aran Park i el Camí del Retrobament que uneix els territoris de l’Alt Urgell, Andorra i l’Ariège, també han ge-
nerat un bon nombre de consultes. La col•lecció de fotografies amb la nova “app” Ara Lleida 365 del Patronat 
de Turisme de la Diputació,  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, també ha comptat amb un alta 
demanda per part del públic.

Bona part de la informació sol•licitada pel públic que ha visitat el SITC s’ha fet amb vista a sortides de caps 
de setmana com també a les pròximes vacances d’estiu. La mostra ha mantingut un any més una molt bona 
afluència de públic.
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Activitats d’animació de les comarques de Lleida

Durant els 3 dies de celebració del SITC, el visitants han pogut  gaudir de diferents actuacions i degustacions 
gastronòmiques que han  ofert les comarques de Lleida a l’entorn de l’estand de Catalunya i que han comptat 
amb molt bona acollida per part del públic visitant. D’una banda, el Planetari mòbil del Parc Astronòmic de 
l’Univers del Montsec ha projectat l’audiovisual” Els Orígens de la Vida”  i s’ha pogut seguir en diferents passis 
al llarg dels tres dies de fira. En total unes 1.200  persones han pogut gaudir d’aquesta projecció. D’altra ban-
da, dissabte al matí  la Vall de Boí va oferir una visita guiada a Sant Climent de Taüll mitjançant la projecció 
d’imatges de l’església de Sant Climent de Tahull  i per la tarda, el Pallars Sobirà va oferir una actuació tea-
tralitzada de la mà de l’Esperanceta, la vella pubilla de Casa Gassià, que va mostrar la manera de viure dels 
pallaresos i va oferir un tast de productes del Pallars Sobirà. Finalment per cloure la  jornada del dissabte el 
Celler Clos de Pons va oferir un tast de vi.

Avui diumenge l’Ajuntament d’Aitona ha ofert més de 200 racions de coca de recapte de Lleida amb la incor-
poració com a novetat del préssec d’Aitona. Aquesta novetat gastronòmica ha estat presentada en el marc 
del projecte pioner Fruiturisme, promocionat des de l’Ajuntament d’Aitona. La presentació ha comptat amb la 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Aitona, Maria Antonieta Royes i del director del Patronat de Turisme, Jordi 
Blanch.

Club d’Amics de Lleida

D’altra banda, un total de 1.800  membres del Club d’Amics de Lleida han visitat el SITC, els qual han pogut 
entrar de forma gratuïta nomes ensenyant la targeta que els acreditava com a membres del Club. Cal recordar 
que el Club d’amics de Lleida que impulsa el Patronat de Turisme de  Diputació de Lleida compta amb 31.780 
socis.
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Representació del territori

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i les diferents oficines comarcals de turisme i patronats de 
la demarcació de Lleida han participat al SITC 2013 sota les marques de “Terres de Lleida” i “Pirineus” dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, de 300 m2, que ha aglutinat les diferents marques turístiques de 
Catalunya.

Al taulell de “Pirineus” hi han estat representats 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 han tingut participació di-
recta els consells comarcals de la Noguera, les Garrigues, la Segarra i el Pla d’Urgell. El Consell Comarcal 
de l’Urgell hi ha participat 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, com en edicions anteriors, ha mantingut  una 
presència específica dins la mateixa àrea de “Pirineus”.


