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La Diputació promociona l’oferta turística de 
Lleida a la Fira Navartur de Pamplona i 
presenta el projecte Benvnguts! en el 

6è Congrés Internacional de Turisme Rural

Al’estand de la Diputació de Lleida a Navartur 
hi participen enguany els Consells Comar-
cals del Pallars Sobirà i l’ l’Alta Ribagorça , la 

Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida, 
l’Associació de Càmpings de Lleida, Foment del To-
risme Val d’Aran i el mateix Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida. Els visitants trobaran al seu 
abast a l’estand “Ara Lleida” tota l’oferta de natura, 

cultura, turisme actiu i esports d’aventura, de neu, 
gastronomia, com també l’oferta d’allotjament en es-
tabliments de turisme rural i càmpings de la demar-
cació de Lleida. Entre les novetats que s’hi presenten 
destaquen la nova Guia de BTT per les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida, els 20 paquets tu-
rístics de la Plana de Lleida i el projecte Benvinguts!, 
senderistes i cicloturistes. 

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, participa amb un estand propi i amb la 
marca turística “Ara Lleida” a la fira Navartur 2015, que s’ha inaugurat avui divendres al Palau de 
Congressos i Exposicions Baluarte de Pamplona i romandrà oberta al públic fins diumenge. Na-
vartur és considerat com el saló de turisme més important de la comunitat de Navarra. Coincidint 

amb la celebració de la fira, té lloc també a Pamplona el VI Congrés Internacional de Turisme 
Rural, on la Diputació de Lleida ha presentat el projecte Benvinguts!, senderistes i cicloturistes 

que impulsa el Patronat de Turisme.
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D’altra banda, en el marc de la fira s’ha pogut tan-
car un acord amb la Revista On perquè un periodista 
viatgi pròximament al Pirineu de Lleida, en concret 
a la comarca del Pallars Sobirà, per elaborar un re-
portatge sobre l’oferta turística de la comarca. La 
Revista On es distribueix tots els dissabtes en 4 dia-
ris de Navarra i Euskadi amb una tirada conjunta de 
250.000 exemplars,
 
Presentació de Benvinguts! en el marc del Con-
grés de Turisme Rural
 
Coincidit amb el saló Navartur se celebra el VI Con-
grés Internacional de Turisme Rural, considerat 
l’esdeveniment més important per a aquest sector 
del sud d’Europa. Entre les ponències del congrés, 
en la jornada d’avui la Diputació de Lleida ha presen-
tat el projecte Benvinguts!, senderistes i cicloturistes 
que impulsa el Patronat de Turisme de la Diputació 
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Tu-
risme i l’Associació Catalana d’Empreses de Sen-
derisme. La presentació l’ha fet Gonçal Portabella, 

secretari de l’Associació Catalana d’Empreses de 
Senderisme (ACES), entitat que fomenta el desenvo-
lupament professional, la promoció i la comercialitza-
ció del senderisme i coordinador del projecte. També 
és guia oficial de turisme i consultor especialitzat en 
senderisme.
 
El programa Benvinguts! és una experiència pionera 
a tot Catalunya que acredita d’una manera especí-
fica els allotjaments que disposen d’un conjunt de 
serveis que s’adeqüen als practicants de senderisme 
i de cicloturisme i que té com a objectiu primordial 
acollir aquest segment de turista. Una quarantena 
d’establiments (hotels, cases de turisme rural, càm-
pings, refugis, etc.) situats a les diferents comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida han obtingut la cer-
tificació del programa Benvinguts!, els quals actual-
ment ja disposen de tots els requisits necessaris per 
atendre aquest tipus de turistes. Per a l’obtenció 
d’aquesta certificació els responsables dels establi-
ments han hagut de superar un curs que ha tingut 
una part online i una altra part presencial.


