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Lleida, 31 de gener de 2013

nota de premsa

Fitur 2013. Sort, la Seu d’Urgell i la Val
d’Aran, reconegudes a Fitur per ser Destinacions de Turisme Esportiu.

E

l president de la Diputació de Lleida, Joan
Reñé, ha assistit a l’acte de reconeixement
dels municipis catalans certificats amb el segell
Destinació de Turisme Esportiu (DTE) que ha organitzat l’Agència Catalana de Turisme (ACT) a Fitur i entre els quals hi ha Sort, la Seu d’Urgell i la Val d’Aran
En el marc de l’acte de reconeixement de tots els municipis catalans certificats amb el segell Destinació
de Turisme Esportiu (DTE), el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha felicitat l’alcalde de
Sort, Llàtzer Sibís; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla, i el Síndic de la Val d’Aran, Carlos Barrera,
per aquesta menció “que és també un element de foment i de dinamització de les instal·lacions esportives
amb que compten aquests indrets, una promoció de
l’activitat esportiva i de l’activitat econòmica que hi
està vinculada”, ha dit.
A l’acte, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, han assistit representants municipals de
les dotze destinacions certificades. Entre les quals hi

ha Sort, la Seu d’Urgell i la Val d’Aran.
Els objectius d’aquest segell són promocionar i comercialitzar l’oferta turística catalana relacionada
amb els esports entre un segment de la demanda
molt concret però d’alta qualitat, com són esportistes
d’alta competició, turistes que centren les vacances
en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva
durant el temps d’oci o bé el públic visitant amant dels
grans esdeveniment esportius.
El segell DTE, a més, és una eina perfecta per diversificar l’oferta turística catalana i propiciar-ne la desestacionalització.
La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Turisme, és present a la Fira Internacional del Turisme
(FITUR) 2013 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) i la seva capacitat internacionalitzadora.
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