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El Patronat de Turisme fa un balanç satisfactori 
de la presència de les Terres de Lleida al Saló 
Internacional de Turisme de Catalunya que es 

clausura avui diumenge
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qua-
lifica de molt satisfactori el balanç de la presència llei-
datana al Saló Internacional de Turisme-SITC 2014, 
que es clausura avui diumenge a la Fira de Barcelo-
na. La demanda d’informació sobre l’oferta de turisme 
familiar, turisme rural, natura, cultura, gastronomia i 
turisme actiu amb vista a les pròximes vacances de 
Setmana Santa i d’estiu i el pont de l’1 de maig han 
centrat en gran manera la major part de les peticions 

fetes als taulells de Pirineus i Terres de Lleida. D’altra 
banda, durant els 3 dies de fira s’han venut 4.400 ti-
quets de l¹Espai Gastronòmic de Lleida i 2.000 mem-
bres del Club dAmics de Lleida han visitat de manera 
gratuïta el saló mostrant el carnet de soci. La mostra 
ha mantingut una alta afluència de públic durant els 
tres dies del certamen.
L’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida 
adreçada a l’oci familiar ha tingut una presència des-
tacada i un acolliment molt bo al SITC 2014, que es 
clausura avui diumenge. Catalunya celebra aquest 
2014 l’Any del Turisme Familiar. Per aquest motiu els 
diferents patronats i ens de promoció turística del te-

LES VACANCES DE SETMANA SANTA 
I D’ESTIU, L’1 DE MAIG I LES OFERTES 
ADREÇADES AL TURISME FAMILIAR  CEN-
TREN LES DEMANDES D’INFORMACIÓ  
TURÍSTICA DE LLEIDA AL SITC 2014
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rritori han presentat al SITC l’oferta vinculada a les fa-
mílies. Les Valls d’Àneu, certificada l¹any passat com 
a Destinació de Turisme Familiar per l’Agència Cata-
lana de Turisme, la primera destinació de l’interior de 
Catalunya que va rebre aquest segell, ha mostrat tota 
la seva oferta per mitjà de tríptics, fullets i opuscles. 
Pròximament és previst que la Vall de Boí obtingui la 
mateixa certificació. També ha tingut un paper prota-
gonista al SITC el Parc Astronòmic del Montsec, que 
hi ha participat amb el planetari  portàtil per promocio-
nar tota la seva oferta turística i de manera específica 
les activitats d’oci per al públic familiar amb motiu de 
la declaració de Destinació i Reserva Starlight.
D’altra banda, i per fomentar el turisme familiar du-
rant els tres dies de fira, s’ha organitzat a l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme amb la col·laboració 
de la Diputació de Lleida una gimcana per a famí-
lies. Els guanyadors de la gimcana “Ara Lleida” han 
pogut gaudir com a premi una visita per a tota la fa-
mília a la sala dels vestits medievals d’Agramunt i a 
l’exposició “Tragèdia al Call” del Museu Comarcal de 
l¹Urgell. També hi havia com a premis una activitat de 
coaching assistit amb cavalls per a famílies a l’Alt Ur-
gell; invitacions per visitar el Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec; visites guiades al nucli històric 

i al pou de gel de Solsona; fer la ruta històrica guiada 
pel nucli antic de Bellpuig i una visita guiada al mau-
soleu de Ramon Folch de Cardona, a més de tasts 
de formatge a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell i 
una hora de ràfting al Parc Olímpic del Segre. L’Alta 
Ribagorça ha facilitat entrades per visitar el romànic 
de la Vall de Boí i un viatge amb taxi per visitar el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per 
la seva banda, el Pallars Sobirà ha facilitat invitacions 
per visitar el Museu de la Sal de Gerri i l’Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu i la Casa de l’Ós dels Pirineus a 
Isil, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu, així com 
practicar  diferents activitats de turisme actiu i esports 
d’aventura a la comarca.
Entre els productes més sol·licitats a l’espai de Pi-
rineus i Terres de Lleida, situat dins l’estand de 
l¹Agència Catalana de Turisme, han destacat el tu-
risme rural i el conjunt de l’oferta d’allotjament, rutes, 
propostes de senderisme i les activitats relacionades 
amb els productes de natura, amb especial interès 
pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, els parcs naturals, el congost de Mont-rebei,  
el turisme actiu , els esports d’aventura,  la  Vall de 
Boí i el Monestir de Vallbona de les Monges entre les 
rutes culturals,  l’oferta turística de la ciutat de Lleida 
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i sobre el projecte “Perseguits i salvats”. El Centre 
d’Observació de l¹Univers del Montsec i la certifica-
ció del Montsec com a Destinació Turística i Reser-
va Starlight, com també la nova temporada del Tren 
dels Llacs, l’estany d’Ivars i Vila-sana, el parc de 
fauna autòctona de la Val d¹Aran i els Pirineus, Aran 
Park i el Camí de l’últim càtar, la ruta que amplia el 
Camí dels Bons Homes, cap a les comarques de l’Alt 
Urgell i el Pallars Sobirà, també han generat un bon 
nombre de consultes.
D’altra banda, l’oferta gastronòmica del Pirineu i les 
Terres de Lleida al SITC, dins de l’Espai Gastronò-
mic, també ha tancat amb una alta acceptació per 
part del públic i un nombre total de 4.400 tiquets de 
degustació venuts. La Diputació de Lleida, mitjançant 
el Patronat de Turisme, ha participat a l’Espai Gas-
tronòmic del SITC amb la finalitat de posicionar les 
contrades de Lleida com a destinació turística eno-
gastronòmica de referència i promocionar la destina-
ció turística per mitjà de plats i productes caracterís-
tics de les comarques lleidatanes. Han atès l’espai 
gastronòmic els consells comarcals de la Cerdanya, 
l¹Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val 
d’Aran pel que fa a la marca “Pirineus” i els de la 
Noguera, les Garrigues i el Segrià per les Terres de 
Lleida.
D’altra banda, un total de 2.000  membres del Club 
d’Amics de Lleida han visitat el SITC 2014 de mane-
ra gratuïta mostrant el carnet a les taquilles de la fira. 
Posteriorment, al taulell d’Ara Lleida, han participat 
en una enquesta i han rebut un obsequi del Patronat. 
El Club d’Amics de Lleida, que impulsa el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, té actualment 
32.872 socis.
Entre les novetats que s’han promocionat enguany 
al SITC per part de les comarques de Lleida desta-
ca l¹aposta de la Diputació de Lleida pel senderis-
me amb la nova guia que ha editat el Patronat de 
Turisme amb el títol “Pas a Pas”, la qual recull 26 
itineraris pel conjunt de la demarcació. La Nogue-

ra ha promocionat el Montsec i la seva declaració 
com a Reserva i Destinació Turística Starlight. El Pa-
llars Sobirà, la certificació de les Valls d’Àneu com 
a Destinació de Turisme Familiar i les noves rutes 
de senderisme Muntanyes de Llibertat i el Camí del 
Sol. El Pallars Jussà ha presentat el nou centre de 
visitants de la comarca, l’Epicentre, i la nova ruta per 
l’embassament de Terradets. L’Alta Ribagorça, la re-
presentació virtual de les pintures originals de l’absis 
de Sant Climent de Taüll, mentre que l’Alt Urgell ha 
destacat la gastronomia, la nova ruta de senderis-
me El Camí de Retrobament i la ruta El Camí dels 
Bons Homes, que s’amplia enguany amb un ramal 
paral·lel a l’itinerari central que s’unirà a la xarxa de 
senders de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.
La Cerdanya, per la seva banda, ha donat a conèixer 
les Basses de Gallissà i la Setmana Internacional de 
Senderisme. El Solsonès ha presentat el programa 
“Experiències amb gust” per descobrir i tastar els 
productes de la comarca i ha promocionat la trobada 
de trabucaires. El Consell Comarcal de l’Urgell ha fet 
difusió de la Ruta del Cister amb el nou mapa turístic 
de l’itinerari i un díptic de productes agroalimentaris i 
d’allotjaments a la comarca. La Segarra ha posat en 
valor 4 noves rutes de natura per l’espai protegit de 
Granyena de Segarra, mentre que el Pla d’Urgell ha 
incidit en les activitats que organitza l¹estany d’Ivars 
i Vila-sana per a l’observació de la fauna i ha fet pro-
moció de les 5 noves rutes temàtiques per l’entorn 
de l’estany.
La comarca de les Garrigues ha donat a conèixer tot 
el seu potencial turístic i la nova marca “Oliturisme” 
per potenciar socioeconòmicament el territori. Per la 
seva banda, la Val d’Aran ha publicitat les activitats 
wildlife o visualització de la vida salvatge a la vall 
i la certificació com a Biosphere Destination, entre 
d’altres propostes.
El visitant del SITC també hi ha trobat tota la informa-
ció sobre l¹oferta de turisme actiu i esports d’aventura 
del conjunt de la demarcació de Lleida.


