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La Diputació de Lleida inicia la promoció 
internacional de les rutes “Perseguits i 

salvats” a la Fira IMTM de Tel-Aviv que s’ha 
inaugurat avui

En el marc de la fira, el director del Patronat de 
Turisme, Jordi Blanch, i el cap de promoció, 
Juli Alegre, tenen previst mantenir diferents 

reunions de treball amb turoperadors amb la finali-

tat de poder ampliar el nombre de turistes israelians 
que visiten les comarques de Lleida i que creix any 
rere any. Entre les diferents reunions, destaca la que 
han mantingut aquest matí amb les responsables de 

El Patronat de Turisme, present a la fira més gran en l’àmbit turístic que se celebra a la Mediterrà-
nia oriental per posicionar l’oferta d’esquí, de natura, de turisme actiu i cultura de les comarques de 
Lleida

La Diputació de Lleida, mitjançant el 
Patronat de Turisme, ha començat avui 
a Israel la promoció internacional per 

a aquest 2015 de les rutes “Perseguits 
i salvats” en el marc de la Fira Inter-
nacional dels Mercats Turístics de la 
Mediterrània (IMTM) que se celebra 
fins demà dimecres a Tel-Aviv, capi-
tal d’Israel. El Patronat de Turisme hi 

promociona les rutes “Perseguits i sal-
vats”, com també la resta de productes 
turístics del Pirineu i les Terres de Llei-
da, amb una significació especial de 
tots els productes de major demanda 
pel públic d’Israel, com ara el turisme 
de natura, el turisme actiu, l’esquí i les 
rutes culturals. La IMTM és conside-
rada com la fira més gran en l’àmbit 
turístic que se celebra a la Medite-

rrània oriental. El calendari d’accions 
institucionals per promocionar les rutes 
de fugida de jueus de l’Holocaust nazi 
pel Pirineu de Lleida es desenvoluparà 

fins a l’abril a França (París), Bèlgi-
ca (Brussel•les), Polònia (Varsòvia) i 

l’Uruguai (Montevideo).Original de la campanya de publicitat d’hivern que està duent a terme 
el Patronat de Turisme adreçat al mercat israelià vinculat amb els vols 
de l’aerolínia Arkia.
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l’empresa Astha-suranga, que l’octubre de 2014 ja 
va programar i portar al Pirineu de Lleida el primer 
grup de turistes. Aquest turoperador israelià organit-
za durant una setmana viatges per a grup de dones 
de 40 a 60 anys d’edat.

En referència al mercat turístic d’Israel, cal recordar 
que fruit de les reunions mantingudes a la IMTM l’any 
2014 per la delegació lleidatana, encapçalada pel 
president de la Diputació, Joan Reñé, es va ence-
tar a l’estiu la ruta Tel-Aviv-Lleida Alguaire, per mitjà 
de la companyia Arkia. L’acord que es va formalitzar 
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya ha permès posteriorment 
que l’aerolínia israeliana operi aquest hivern i estigui 
confirmada la continuïtat de les operacions a partir 
del 26 de juny fins al 30 d’agost de 2015. El Patronat 
de Turisme, amb la finalitat de millorar el posiciona-
ment de la destinació turística del Pirineu i les Terres 
de Lleida, ha iniciat per aquesta temporada d’hivern 
una campanya de comunicació vinculada a la comer-
cialització dels vols que fa la mateixa aerolinia Arkia.

El Patronat de Turisme participa a la IMTM per cin-
què any consecutiu sota la marca Pirineus i dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, en el qual 
també hi és present la Val d’Aran. Al taulell destinat a 
les comarques de Lleida els visitants trobaran infor-
mació de tota l’oferta turística del Pirineu i les Terres 
de Lleida mitjançant els diferents catàlegs i fullets 
traduïts a l’hebreu. L’estand, de 16 metres quadrats, 
inclou una fotografia de gran format de la Val d’Aran, 
en representació del Pirineu de Lleida.

Any rere any, el nombre de turistes israelians que 
visiten les comarques de Lleida, principalment les del 
Pirineu, va en augment, atrets sobretot per l’oferta de 
natura, muntanya i turisme actiu, a més dels vestigis 
històrics relacionats amb la cultura jueva. Catalunya 
és considerada una destinació de caire preferent pel 
turisme israelià, amb el Pirineu de Lleida i el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mauri-
ci com a referents, a més de les seves comarques 
d’influència: l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pa-
llars Sobirà i la Val d’Aran.

El director del Patronat i el cap de promoció reunits amb les responsables de la companyia Astha-suranga a l’estand de Catalunya 
a la Fira IMTM de Tel-Aviv.


