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La Diputació de Lleida continua les accions pro-
mocionals per mostrar l’oferta turística del Pi-
rineu i les Terres de Lleida al mercat d’Israel, 

des d’on a partir del pròxim mes de juny l’aerolínia 
israeliana Arkia posarà en marxa els vols xàrter amb 
l’Aeroport de Lleida-Alguaire, juntament amb una 
oferta de packs turístics vinculats a les comarques 
lleidatanes per a estades de 7 o 15 dies.
La Diputació de Lleida ha donat a conèixer aquest 
matí, per mitjà del Patronat de Turisme, l’oferta tu-
rística lleidatana davant d’una seixantena de turo-
peradors israelians, els quals han participat en el 
workshop que ha tingut lloc a Tel-Aviv, organitzat per 

l’Agència Catalana de Turisme i adreçat al sector tu-
rístic català.
Durant la presentació de l’oferta del conjunt de Ca-
talunya al mercat israelià s’ha projectat l’audiovisual 
“Perseguits i salvats”, que forma part del projecte 
que impulsa la Diputació de Lleida sobre els itinera-
ris d’evasió dels jueus pel Pirineu de Lleida durant 
la Segona Guerra Mundial. La presentació d’aquest 
projecte s’ha fet coincidint amb la commemoració a 
Israel del Yom Hasboah o Dia de l’Holocaust. Una 
diada nacional de la memòria, en la qual es recorda 
amb actes institucionals i amb el toc de sirenes els 
aproximadament  sis milions de jueus que van ser 

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PRESENTA A 
TEL-AVIV DAVANT DE 60 TUROPERADORS 
ISRAELIANS L’OFERTA TURÍSTICA I EL 
PROJECTE “PERSEGUITS I SALVATS”
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perseguits i assassinats durant l’Holocaust.
El director executiu de l’Agència Catalana de Turis-
me, Patrick Torrent, ha fet referència durant la pre-
sentació de la jornada al projecte “Perseguits i sal-
vats“ de la Diputació de Lleida i ha explicat l’increment 
del nombre de visitants israelians que, any rere any, 
arriben a les comarques lleidatanes, en general, i de 
manera més específica a les del Pirineu de Lleida, 
atrets per l’oferta de natura, amb el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a desti-
nació preferent.
Posteriorment, els tècnics del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida han mantingut diverses re-
unions de treball amb empresaris turístics per donar-
los a conèixer tota l’oferta de les Terres de Lleida. Al 
mateix temps, els han facilitat informació sobre els 
vols xàrter que a partir del pròxim 27 de juny enllaça-
ran Tel-Aviv amb l’Aeroport de Lleida-Alguaire amb 
un vol setmanal durant 10 setmanes al llarg de la 
temporada d’estiu i 10 vols més durant la pròxima 

campanya d’hivern, operats per l’aerolínia Arkia.
El projecte “Perseguits i Salvats”, que es va presentar 
a la tardor del 2013, ha estat un dels factors deter-
minants perquè l’aerolínia israeliana Arkia iniciï els 
vols comercials entre la capital d’Israel, Tel-Aviv, i 
l’Aeroport Lleida- Alguaire. Els contactes es van man-
tenir posteriorment a les fires de turisme de Madrid 
(Fitur) i Tel-Aviv, on es van establir relacions amb di-
ferents aerolínies i operadors turístics. El president 
de la Diputació, Joan Reñé, va assistir a la fira de 
Madrid i a la de Tel-Aviv acompanyat de la vicepresi-
denta de l’IEI, Rosa Pujol, del vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabarich, i del seu director, 
Jordi Blanch.
L’acord entre Aeroports de Catalunya de la Genera-
litat i l’aerolínia Arkia es va donar a conèixer en una 
conferència de premsa que va tenir lloc a la Diputació 
de Lleida el dia 10 d’abril amb la participació del pre-
sident de la corporació, Joan Reñé, i el delegat del 
Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré.


