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El Patronat de Turisme qualifica de positiu 
el balanç de la presència de les comarques 

de Lleida a FITUR 2015

El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da qualifica de molt satisfactòria la participa-
ció de les comarques lleidatanes a Fitur 2015, 

tant pel nombre de visitants que s’han interessat pel 
conjunt de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de 
Lleida, i de manera específica per l’oferta de natu-
ra, esquí, turisme cultural i les activitats de turisme 
actiu i els esports d’aventura, com per les diferents 
novetats que el conjunt del territori ha presentat en 
aquesta nova edició de la manifestació firal. Els 20 
nous paquets turístics estructurats de la plana de 
Lleida, com les rutes “Perseguits i salvats” i el projec-
te “Benvinguts!” per a senderistes i cicloturistes, són 
algunes de les propostes noves que han generat for-
ça interès entre el públic. Així mateix, durant el saló 
s’han negociat diferents accions de difusió de l’oferta 
turística de Lleida amb diversos mitjans de comuni-
cació i alhora s’han mantingut diferents contactes i 
relacions comercials que han permès tancar accions 

promocionals en l’àmbit internacional. A tot plegat cal 
afegir la participació d’un bon nombre d’empresaris 
turístics lleidatans que han mantingut contactes i 
reunions comercials a Fitur, la segona fira del sector 
turístic més important del món i que es clausura avui 
diumenge, 1 de febrer.

Els 20 paquets turístics experiencials que les comar-
ques de la plana de Lleida han incorporat a la seva 
oferta turística a partir d’aquest 2015 han tingut molt 
bona rebuda a Fitur. Un total de 20 paquets turístics 
nous s’han creat i estructurat a partir d’unes jornades 
de microconsultoria impulsades pel Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida en col•laboració amb 
l’Agència Catalana de Turisme i els consells comar-
cals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. En la seva creació hi han 
participat més d’un centenar d’empresaris, represen-
tants d’entitats i tècnics de turisme de la plana de 

Les 20 noves rutes estructurades per les comarques de la plana de Lleida han tingut molt bona rebuda 
entre les diferents novetats presentades en aquesta edició

Vista general de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme a Fitur amb els taulells de Pirineus i Terres de Lleida.
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Lleida, els quals han aportat la realització d’activitats, 
serveis d’allotjament, restauració, oferta complemen-
tària o compra de productes agroalimentaris que, jun-
tament amb els recursos turístics de cadascuna de 
les comarques participants, han permès la confecció 
d’aquests paquets turístics que tenen la singularitat 
que, cercant la diferenciació del territori, han adaptat 
l’oferta a les exigències del mercat i han vinculat el 
projecte als petits comerciants de la zona amb la pro-
ducció i l’elaboració de productes autòctons. Aquests 
paquets estructurats es comercialitzen per mitjà de 
l’Agència Catalana de Turisme (http:/bookexperien-
ce.Catalunya.com) i de TourEspaña/Segittur (www.
Spain.info<http://www.Spain.info>).

La vintena de paquets creats i que s’han promocio-
nat enguant a Fitur són aquests:

La Segarra: 
1- Viles històriques de la Segarra. 
2- Marc Màrquez i 93 km amb castells.

Les Garrigues: 
3- L’Iber Català (Una mirada a la història 
    de les Garrigues).
4- Oli&Vi (Descobreix el sabor de les 
    Garrigues).

La Noguera: 
5- A la recerca de l’or i les estrelles. 
6- Terra i Cel (Descobreix la Noguera 
    d’una manera diferent!). 
7- La Baronia de Rialb,  refugi formidable. 
8- Una finestra a l’Univers 3.1.

El Pla d’Urgell: 
9- El somni de l’aigua per terra i aire. 
10- Natura i cultura al Pla d’Urgell.

El Segrià: 
11- La capital de Ponent. 
12- El Segrià rural.

L’Urgell: 
13- Una mirada a la història de l’Urgell. 
14- Tasta l’Urgell.

Intercomarcals  (2 o més comarques):  
15- Castells de Lleida. 
16- Els vins de la Plana de Lleida. 
17- El País dels Ilergets-La Ruta dels Ibers. 
18- Les capitals del Camí de Sant Jaume. 
19- Ara Lleida, tasta-la. 
20- Pobles amb encant de Lleida.

D’altra banda, el projecte pioner en l’àmbit de Cata-
lunya “Benvinguts!“ per a senderistes i cicloturistes 
també ha tingut una gran acceptació tant del públic 
finalista com de les agències i els turoperadors espe-
cialitzats en turisme actiu. El projecte “Benvinguts!” 
acredita d’una manera específica els allotjaments que 
disposen d’un conjunt de serveis que s’adeqüen als 
practicants de senderisme i de cicloturisme i que te-
nen com a objectiu primordial acollir aquest segment 
de turista. Es tracta d’un projecte pioner en l’àmbit 
de tot Catalunya que impulsa el Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida amb la col•laboració de 
l’Agència Catalana de Turisme i l’Associació Cata-
lana d’Empreses de Senderisme. Actualment 40 es-
tabliments d’allotjament turístic de la demarcació de 
Lleida disposen d’aquesta acreditació.

Altres propostes que han generat força interès i una 
major demanda d’informació han estat els vinculats 
amb l’oferta de neu i la temporada d’esquí, l’oferta 
de turisme actiu i dels esports d’aventura, amb es-
pecial interès pel tema del senderisme i per les rutes 
“Perseguits i salvats”, com també pel cicloturisme, el 
turisme rural i les rutes culturals, amb la Vall de Boí 
i la mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida entre les 
més sol•licitades, i finalment tota l’oferta relaciona-
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da amb la natura, amb una significació especial per al 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
els dos Parcs Naturals del Pirineu de Lleida, el congost 
de Mont-rebei i l’estany d’Ivars i Vila-sana, entre d’altres.

Accions promocionals diverses

Fitur 2015 també ha servit per tancar un seguit d’accions 
de promoció tant en l’àmbit estatal com internacional so-
bre la base dels productes turístics següents.

Dins del programa “Benvinguts!” adreçat als senderis-
tes i cicloturistes, el Patronat de Turisme ha tancat ac-
cions específiques amb bloggers del Regne Unit, com 
també amb els responsables de la Federació Francesa 
de Senderisme.
L’objectiu és que els bloggers i els membres de la Fe-
deració Francesa de Senderisme vinguin a practicar el 
senderisme a les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida i s’allotgin en els establiments que ja disposen 
d’aquesta acreditació. També s’ha tancat una visita del 
turoperador especialitzat Ramblers Worlwide Holidays, 
del Regne Unit.

Pel que fa a la potenciació de la destinació de turisme 
familiar, s’han tancat un workshop adreçat al públic final 
que es farà aquest mes de febrer a la fira Navartur de 
Pamplona. També s’ha acordat l’organització d’una ac-
ció adreçada als seguidors del blog Mamma Prouf, for-
mat per mares de família, amb l’objectiu que difonguin 
l’oferta de les comarques de Lleida adreçada al turisme 
familiar. Actualment les Valls d’Àneu disposen de la cer-
tificació de turisme familiar i pròximament també hi ha 
previst que la Vall de Boí tingui aquest segell distintiu.

En el producte de natura s’ha concretat que durant 
aquest mes de febrer, en col•laboració amb l’OET de 
Munic, visitarà les comarques de Lleida un periodista 
del diari Sueddeutsche Zeitung, un dels mitjans de co-
municació més importants d’Alemanya, amb una tirada 
de quasi mig milió d’exemplars.

Pel que fa al producte d’enoturisme, s’ha pogut tancar 
la participació del Patronat de Turisme en l’organització 
d’una sèrie de diversos viatges de familiarització 
adreçats a periodistes i turoperadors i, en segon lloc, en 
diferents workshops previstos per a diversos mercats 
tant d’àmbit estatal com internacional.

Amb la marca Pirineus, i a més de les accions progra-
mades per la mateixa marca, s’ha pogut tancar una 
nova acció de públic final al País Basc i la participació 
al workshop professional de Turisme d’Interior i de mun-
tanya.

En l’àmbit del producte cultural, s’ha acordat la visita de 
periodistes mexicans especialitzats en romànic. Durant 

la fira també s’ha mantingut una reunió amb el turope-
rador xinès Deluxe Mice Tour & Luxury Travel (Chang-
song Li), amb el qual també s’ha acordat un viatge de 
prospecció atès el seu interès a programar Lleida com 
a destinació. Dins de l’apartat cultural també s’ha pogut 
coordinar la visita de turoperadors del mercat alemany, 
especialitzats en art i cultura, en una acció coordinada 
amb l’Oficina Espanyola de Turisme de Frankfurt

Finalment, en turisme rural s’ha tancat un presstrip de 
“gastronomia i destinacions rurals” adreçat a un grup 
de periodistes belgues, els quals donaran a conèixer la 
nostra oferta gastronòmica i d’allotjaments rurals.
L’acció s’ha tancat en col•laboració amb l’OET de Bèl-
gica.

Fitur 2015 es va inaugurar el dimecres, 28 de gener, i 
els tres primers dies s’han dedicat únicament i exclu-
siva al visitant professional. El cap de setmana Fitur 
s’ha obert al públic general. Durant el saló gairebé un 
centenar d’empresaris turístics de les comarques lleida-
tanes han visitat Fitur, on han mantingut reunions amb 
agents i turoperadors turístics dins l’àrea de reunions de 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, a l’espai de 
Pirineu, Val d’Aran i Terres de Lleida.

Resum de les novetats presentades a Fitur 2015

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turis-
me, ha participat del
28 de gener a l’1 de febrer a la 35a edició de la Fira In-
ternacional de Turisme-Fitur 2015 de Madrid, amb una 
presència destacada dins l’oferta turística de Catalunya. 
La demarcació de Lleida hi ha estat representada amb 
les tres marques turístiques del territori de les nou del 
conjunt de Catalunya, que són “Terres de Lleida”, “Pi-
rineus” i “Val d’Aran”. La participació de la Diputació de 
Lleida a Fitur s’ha fet amb la col•laboració dels consells 
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comarcals lleidatans i de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’Agència Catalana de Turisme.

El conjunt de les comarques de Lleida han estat repre-
sentades a Fitur, on han mostrat tota la seva oferta tu-
rística i han donat a conèixer les novetats per a aquesta 
nova temporada.

Pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’hi 
han presentat les 4 rutes senyalitzades del projecte 
“Perseguits i salvats” que impulsa la Diputació de Llei-
da; el projecte pioner a Catalunya “Benvinguts!”, que 
acredita els allotjaments que disposen d’un conjunt de 
serveis que s’adeqüen als practicants de senderisme i 
de cicloturisme; el nou catàleg de BTT pel conjunt de 
les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida; el nou 
disseny de l’aplicació aralleida365, i la creació de 20 pa-
quets turístics de la plana de Lleida.

L’Alt Urgell ha promocionat les activitats de la comarca 
i ha donat a conèixer el nou Aeroport Andorra-la Seu 
d’Urgell. La nova infraestructura aeroportuària del Piri-
neu ha fet que els empresaris del sector de l’hoteleria i 
la restauració de la comarca de l’Alt Urgell i del Principat 
d’Andorra creïn paquets turístics conjunts.

L’Alta Ribagorça ha presentat la nova guia per desco-
brir la comarca amb BTT i també ha informat sobre la 
nova configuració de l’absis major de Sant Climent de 
Taüll, a la Vall de Boí, que inclou un sistema innovador 
de projecció virtual de les pintures originals mitjançant 
video mapping.

El Pallars Jussà ha presentat l’Epicentre, el punt neu-
ràlgic de la informació turística de la comarca i un espai 
per gaudir del seu patrimoni natural i cultural. També ha 
promocionat la nova campanya “Vine al Pallars, Viu el 
Jussà” de sortides guiades de senderisme, amb noves 
sortides i activitats disponibles per al 2015.

El Pallars Sobirà ha presentat els actes commemora-
tius del 60è aniversari del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. També ha donat a conèixer 
el passaport “Explora el Parc”, una iniciativa dirigida al 
públic familiar que visita museus, refugis o miradors del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. A més, s’ha informat del 
nou circuit inclusiu “Sumant capacitats”
de l’estació de Tavascan, apte per a les persones amb 
mobilitat reduïda, cegues, sordes, etc. per tal de fer es-
quí de fons adaptat, raquetes de neu i esquí nòrdic, i de 
l’obertura de l’espai museístic del ferro “Casa Sintet” a 
Alins.

El Solsonès ha promocionat el Zoo del Pirineu, un cen-

tre d’educació ambiental i d’exhibició d’una quarantena 
d’espècies d’aus rapinyaires, a més d’altres animals au-
tòctons, que es poden contemplar en un entorn paisat-
gísticament privilegiat a la població d’Odèn, al Solsonès.

La Cerdanya, per la seva banda, ha fet difusió de la re-
cuperació de les Basses de Gallissà com a espai humit .

La Val d’Aran ha promocionat el conjunt de la seva ofer-
ta turística i de manera específica el 50è aniversari de 
l’estació de Baqueira Beret. La nova ruta de senderisme 
“El Tour de l’Aneto” també ha tingut un protagonisme 
especial.

La Noguera ha promocionat el Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec i la novetat per a aquest 2015 
amb la inauguració de dos equipaments nous. El pri-
mer és el nou planetari 3D. L’Ull del Montsec s’actualitza 
a les noves tecnologies i canvia tot el seu sistema de 
projecció per reconvertir-se en planetari 3D. El segon 
equipament que es posarà en marxa a l’estiu del 2015 
és la nova cúpula-aula a l’espai del Parc de Telescopis, 
una cúpula de 10 metres de diàmetre que permetrà fer-
hi observacions de telescopi amb un grup de prop de 
70 persones de manera conjunta. Contindrà el telescopi 
més gran del Centre d’Observació, equipat amb les tec-
nologies i els instrumentals d’observació astronòmica 
més moderns.

El Pla d’Urgell ha promocionat l’estany d’Ivars i Vila-
sana com un dels seus principals referents turístics. 
Aquest any 2015 el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-
sana inaugurarà el Centre d’Interpretació de l’Estany, 
que alhora també es convertirà en el punt d’atenció als 
visitants i punt de venda de productes de proximitat. 
L’antiga masia de Cal Sinent acull aquest nou servei de 
l’estany d’Ivars i Vila-sana, després d’un procés de re-
habilitació de l’edifici.

Per la seva banda, les Garrigues ha donat a conèixer 
l’oleoturisme, una nova oferta de promoció adreçada 
bàsicament al turista cultural i gastronòmic.

L’Urgell ha divulgat la Ruta del Cister i la seva oferta cul-
tural per mitjà del monestir de Vallbona de les Monges, 
en el 25è aniversari de la creació de la ruta.
La Segarra ha difós dues rutes pels espais naturals pro-
tegits dels Plans de Sió.

El Segrià ha promocionat l’oferta turística de la ciutat de 
Lleida, amb el seu monument més emblemàtic que és 
la Seu Vella, en procés de ser declarada Patrimoni de 
la Humanitat. També s’ha informat de la Ruta del Vi de 
Lleida, amb el centenari del Celler de Raimat.


