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La Diputació de Lleida presenta la guia de 
BTT i cicloturisme per les comarques de 
Lleida com a novetat al Saló de l’Esport i 

turisme de muntanya

La Guia de BTT i Cicloturisme, editada en ca-
talà i castellà pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, conté 26 rutes diferents 

per les comarques de Lleida. La guia es divideix en 
dos grans blocs: Pirineu, amb 14 rutes i 303 km de 
recorreguts, i Terres de Lleida, amb 12 rutes i 293 km 
d’itineraris. En cadascuna de les 26 rutes s’inclouen 

la situació de la comarca, un plànol, la seva altimetria 
gràfica i una breu descripció (amb informació dels 
pobles i els monuments que es troben durant el re-
corregut). A més, hi ha uns pictogrames on es troben 
indicadors clars com ara la durada, el desnivell acu-
mulat, la distància, la dificultat, el lloc d’inici i l’època 
de l’any en què s’aconsella fer la ruta. 

La Diputació de Lleida, mitjançant el 
Patronat de Turisme, presenta com a 

novetat al Saló de l’Esport i Turisme de 
Muntanya que se celebra fins diumen-

ge a Fira de Lleida la Guia de BTT i 
Cicloturisme per les comarques de 

Lleida. També es promocionarà,entre 
d’altres propostes,  el projecte “Benvin-
guts!” senderistes i cicloturistes, impul-
sat per la diputació de Lleida i pioner a 
Catalunya. El vicepresident  quart de 
la Diputació de Lleida, Josep Ibars i el 
director del Patronat de Turisme, Jordi 
Blanch, han participat aquesta tarda 

en l’acte d’inauguració de la mos-
tra, que ha anat a cura del conseller 

d’Agricultura, Josep M. Pelegrí. El saló 
romandrà obert al públic fins diumen-
ge, 8 de febrer. La Diputació de Lleida 
disposa d’un estand propi dins de la 
fira. Les comarques de Lleida lideren 
en el conjunt de tot l’Estat espanyol 
l’oferta de turisme actiu i els esports 

d’aventura, amb més de 220 empreses 
i una contractació de més de 600.000 

serveis anuals.
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 La publicació està adaptada a les noves tecnologies, 
ja que incorpora un codi QR que amb el mòbil porta 
a un mapa amb la ruta inserida que, en ampliar-lo, 
permet seguir l’itinerari en temps real, sempre que 
s’activi el GPS del mòbil (està adaptat a Android, 
Iphone i tauletes tàctils). A més, la guia de paper dis-
posa de les coordenades GPS d’inici de la ruta, que 
es poden introduir al GPS del vehicle per poder arri-
bar al punt d’inici i començar a pedalar. 
 
La guia ofereix també un plànol i un llistat de les 
adreces dels centres de BTT i les oficines de turis-
me. A més, s’hi inclou una breu relació de les rutes 
de BTT per etapes (18 en total) que transcorren pel 
Pirineu i les Terres de Lleida, amb informació sobre 
el quilometratge i el desnivell acumulat i el nombre 
d’etapes que s’aconsella per fer-les. 
 
Els amants del ciclisme disposen a la demarcació 

de Lleida de 7 centres de BTT, que ofereixen tots 
els serveis per a la pràctica de la bicicleta, a més 
de funcionar també com a minioficina de turisme, i 
des d’on es poden fer diferents rutes totalment sen-
yalitzades per indrets de gran bellesa paisatgística. 
A més, l’Associació de Càmpings de Lleida proposa 
l’activitat “Càmping Bike&Run”, amb més de 50 rutes 
verdes amb BTT a partir d’alguns d’aquests establi-
ments de les comarques de Lleida com a punts de 
sortida i arribada ideals per al ciclista.  
 
Tant la BTT com el cicloturisme tenen cada vegada 
més demanda i un major nombre de centres distri-
buïts per tota la geografia lleidatana, que ofereixen 
més de 2.300 km de camins marcats de BTT i nom-
brosos serveis per als ciclistes, com també empreses 
que proposen activitats relacionades amb passejos a 
cavall i senderisme, entre d’altres.
 

El  conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí amb el vicepresident quart Josep Ibars, el diputat Jaume Gilabert i el director, Jordi 
Blanch, amb la nova Guia de BTT i Cicloturisme per les comarques de Lleida.
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Oferta diversificada
 
Al marge de la Guia de BTT i Cicloturisme, a l’estand 
de la Diputació de Lleida els visitants del Saló de 
l’Esport i Turisme de Muntanya també podran obte-
nir tota la informació sobre la diversitat de l’oferta de 
turisme actiu i esports d’aventura a la demarcació de 
Lleida, a més dels productes turístics de natura, cul-
tura i gastronomia, entre d’altres. 
 
Entre les diverses propostes destaca el projecte 
pioner en l’àmbit de Catalunya “Benvinguts!“ per a 
senderistes i cicloturistes que  acredita d’una manera 
específica els allotjaments que disposen d’un conjunt 
de serveis que s’adeqüen als practicants de sende-
risme i de cicloturisme i que tenen 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 Turisme de la Diputació de 
Lleida amb la col•laboració de l’Agència Catalana de 
Turisme i l’Associació Catalana d’Empreses de Sen-
derisme. Actualment 40 establiments d’allotjament tu-
rístic de la demarcació de Lleida disposen d’aquesta 
acreditació.
 
També s’informarà dels 20 nous paquets turístics ex-
periencials que s’han estructurat a partir d’unes jor-
nades de microconsultoria impulsades pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida en col•laboració 
amb l’Agència Catalana de Turisme i els consells co-
marcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 
 
Líders en turisme actiu i esports d’aventura
 
Les comarques de Lleida mantenen el lideratge 
a l’Estat espanyol pel que fa a l’oferta d’esports 
d’aventura i de turisme actiu i constitueixen un refe-
rent bàsic en les activitats d’aigua, terra i aire, amb 
més de 220 empreses que, en un context paisatgístic 

singular, ofereixen una gran diversitat de propostes 
de dificultat variable i pensades per a públics de tot 
tipus i edat.
 
El conjunt de les empreses gestiona més de 610.000 
serveis de turisme actiu l’any. Les activitats d’aigua 
són les més sol•licitades (un 60 % del total), seguides 
de les de terra (37 %) i les d’aire (un 3 %). El ràfting, 
el barranquisme, l’hidrospeed i el caiac en les activi-
tats d’aigua; les passejades a cavall, el senderisme 
i la BTT, pel que fa a les de terra, i el parapent, en 
les propostes d’aire, continuen constituint la columna 
vertebral de la contractació de serveis d’aquest sec-
tor, que no obstant això ofereix un ventall ampli amb 
més de 50 activitats diferents.
 
L’impacte econòmic d’aquest sector és de més de 
65 milions d’euros (considerant els ingressos proce-
dents de l’activitat mateixa, l’allotjament i la restau-
ració). Si considerem només els serveis oferts per 
les empreses del sector, el volum de negoci se situa 
al voltant dels 25 milions d’euros, segons les dades 
de l’estudi elaborat pel Patronat de Turisme sobre la 
base de l’any 2013. 
Els esports d’aventura donen feina a 1.700 persones, 
de les quals unes 620 treballen a temps complert, 
unes 380 a temps parcial i unes 700 són personal 
bàsicament autònom.

El client de les empreses de turisme actiu que visita 
la demarcació lleidatana continua essent majoritària-
ment de Catalunya (75 %), sobretot de Barcelona i 
de la seva àrea metropolitana, seguit del procedent 
de Tarragona i de Lleida. Un altre 15 % es desplaça 
des d’altres comunitats autònomes —bàsicament 
de Madrid, el País Basc i València—, mentre que 
el 10 % correspon al mercat estranger i és sobretot 
d’origen francès, holandès i anglès, sense oblidar el 
client japonès, nord-americà i israelià.


