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La Diputació presenta el projecte Benvinguts!, 
senderistes i cicloturistes en el primer 
seminari sobre “Turisme i mobilitat” que 

s’ha celebrat avui a Tremp

El cap de promoció del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre, ha participat en el seminari per 
explicar el projecte Benvinguts! senderistes i 

cicloturistes, que impulsa la Diputació de Lleida, per 
mitjà del Patronat de Turisme amb la col·laboració de 
l’Agència Catalana de Turisme i l’Associació Cata-
lana d’Empreses de Senderisme. Alegre ha explicat 
que es tracta d’un programa pioner a tot Catalun-
ya que acredita d’una manera específica els allot-
jaments que disposen d’un conjunt de serveis que 
s’adeqüen als practicants de senderisme i de ciclotu-
risme i que té com a objectiu primordial acollir aquest 
segment de turista. 

Una quarantena d’establiments (hotels, cases de tu-
risme rural, càmpings, refugis, etc.) situats a les di-
ferents comarques del Pirineu i les Terres de Lleida 
han obtingut la certificació del programa Benvinguts!, 
els quals actualment ja disposen de tots els requisits 
necessaris per atendre aquest tipus de turistes. Per 
a l’obtenció d’aquesta certificació els responsables 

dels establiments han hagut de superar un curs que 
ha tingut una part online i una altra part presencial.

La participació del Patronat de Turisme en el 1er se-
minari sobre “Turisme i mobilitat sostenible en zones 
de muntanya” ha estat en la ponència sobre “Nous 
Productes Turístics al Pirineu”. Juntament amb el 
projecte Benvinguts!, també s’hi ha presentat el pro-
jecte Itenerànnia, una xarxa de camins que connec-
ten el Ripollès amb la Mediterrània, com també la 
Ruta del Cinquè Llac, el telefèric de la Vall Fosca i el 
programa “Vine al Pallars, Viu el Jussà”.

La trobada professional organitzada pel Consell Co-
marcal del Pallars Jussà ha servit per analitzar les 
oportunitats que té la comarca per consolidar-se com 
una destinació especialitzada en el turisme sosteni-
ble i que utilitza la mobilitat “suau” –a peu, amb BTT, 
amb tren, etc.– com a element diferenciador per mi-
llorar el posicionament de les empreses en els mer-
cats europeus.

Es tracta d’una iniciativa pionera a tot Catalunya, impulsada per la Diputació de Lleida i destinada 
a la creació d’una marca tipològica d’establiments adaptats als senderistes i als cicloturistes

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, ha presentat el projecte pioner a tot 
Catalunya Benvinguts!, senderistes i cicloturistes, en el marc del 1r seminari sobre “Turisme i 

mobilitat sostenible en zones de muntanya” que ha tingut lloc aquest matí a l’Epicentre de Tremp, 
organitzat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.


