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Lleida, 30 de gener de 2013

nota de premsa

La Diputació, present a Fitur per potenciar
l’oferta turística i la capacitat internacionalitzadora de les comarques de Lleida.

R

eñé destaca que iniciatives com el Campionat
del Món de Telemark, la copa del món de Piragüisme d’Eslàlom o la candidatura del Montsec
com a Destinació Turística Starlight per la UNESCO,
demostren la “capacitat internacionalitzadora” de les
nostres comarques i el seu potencial al món
Pel que fa a la candidatura del Montsec com a Destinació Turística Starlight, Reñé ha afirmat que confia
que la resolució arribarà molt aviat i que serà favorable
A iniciativa de la Diputació de Lleida, Fitur serà escenari de trobades entre els Patronats de Turisme de
Lleida, Girona i Barcelona per planificar iniciatives
per captar més visitants amb l’Eix Transversal i l’alta
velocitat
El president de la Diputació lamenta que Renfe hagi
trigat una dècada en fer més assequible l’alta velocitat pels lleidatans
Aquest dijous, la Seu d’Urgell, Sort i la Val d’Aran rebran les acreditacions com a destinacions turístiques
esportives
La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Turisme, és present a la Fira Internacional del Turisme
(FITUR) 2013, que se celebra a Madrid des d’aquest
dimecres i fins al 3 de febrer, per tal de donar a conèixer tota l’oferta de turisme que ofereix la demarcació
de Lleida (neu, esports d’aventura, natura, productes
culturals i gastronòmics, etc), així com també la seva
capacitat internacionalitzadora.
En atenció als mitjans de comunicació, el president de
la Diputació de Lleida ha destacat que l’organització
d’esdeveniments com el Campionat del Món de Telemark (que se celebrarà a Espot i on la Diputació de
Lleida és membre del comitè organitzador), la copa
del món de Piragüisme d’Eslàlom, la celebració del
50è aniversari del Ral·li Internacional de la Noguera
Pallaresa o la candidatura del Montsec com a Destinació Turística Starlight per la UNESCO, amb elevades possibilitats d’èxit, són una prova més de la
“capacitat internacionalitzadora” de les nostres comarques a través d’actius com és el turisme, generador d’una part important del PIB de les nostres terres.
En concret, Reñé s’ha referit a la candidatura del
Montsec com a Destinació Turística Starlight com un
reclam astronòmic que tenen pocs llocs del món, en
al·lusió al fet que només hi ha sis destinacions Starlight avalades per la UNESCO a nivell mundial. Reñé

confia que molt aviat es coneixerà la resolució, que
tot apunta que serà favorable.
L’acció de la Diputació en aquest saló es fa en
col·laboració amb els consells comarcals i patronats
de turisme de les comarques de Lleida que en conjunt presenten una relació de novetats (veieu dossier
adjunt).
Difusió de l’app Aralleida365 i del nou logotip
El logotip renovat de la marca ‘Ara Lleida’, així com
la promoció de l’app per a mòbils ‘Aralleida 365’ –
amb informació diària sobre l’oferta turística de les
comarques de Lleida-, són també protagonistes de
l’acció de promoció que la Diputació de Lleida fa des
de l’estand Catalunya, de l’Agència Catalana de Turisme. En concret, els visitants són obsequiats amb
un flyers que promocionen l’aplicatiu.
Reunions de coordinació per captar més visitants
Durant la seva estada a Fitur, Reñé acompanyarà al
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, durant la
visita que farà a l’estand Catalunya, de l’Agència Catalana de Turisme i assistirà a la recepció que el conseller farà a l’Oficina de Turisme de l’Agència Catalana de Turisme situada al Centre Cultural Blanquerna.
En paral·lel, es mantindran reunions de treball entre
directors dels patronats de Turisme de les diputacions
de Lleida, Girona i Barcelona per analitzar vies de
col·laboració al voltant d’eixos de comunicació com el
nou AVE Lleida-Girona o l’Eix Transversal.
En el marc de FITUR, Reñé també ha lamentat que
Renfe hagi trigat una dècada en posar un preu més
assequible i competitiu a l’alta velocitat. El Ministeri
de Foment ha anunciat descomptes de fins a un 11%
en la tarifa de tots els trens AVE a partir del 8 de febrer.
En aquest sentit, el president de la Diputació ha indicat que s’ha hagut de posar en funcionament la linia d’alta velocitat fins a Girona per establir els preus
competitius.
El servei d’alta velocitat a Lleida es va posar en funcionament l’any 2003.
Sort, la Seu d’Urgell i la Val d’Aran, destinacions turístiques esportives
En el marc de FITUR, Sort, la Seu d’Urgell i la Val
d’Aran rebran les Certificacions de Turisme Esportiu. El president de la Diputació de Lleida, Joan
Reñé, serà present a l’acte, que presidirà el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

