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La Diputació presenta l’oferta turística de 
Lleida i el  projecte Benvinguts! En el 44è 

congrés de la Federació Francesa 
de senderisme

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
hi donarà a conèixer les diferents opcions que 
ofereix la destinació per a la pràctica del sen-

derisme i ahir a la tarda hi va presentar el projecte 
Benvinguts!, el segell per a allotjaments especialit-
zats per a senderistes i cicloturistes que disposa de
40 establiments certificats a les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida.

La presentació s’emmarca dins de les accions que el 
Centre de Promoció Turística a França de l’Agència 
Catalana de Turisme fa en les comunicacions in-
augurals del Congrés de la Federació Francesa de 
Senderisme per explicar els recursos i els avantat-
ges que tenen els senderistes que volen passar les 
seves vacances a Catalunya.

En el decurs de la presentació de Benvinguts! es va 
explicar l’abast del projecte, les característiques prin-
cipals i els serveis que els caminadors trobaran en 
els allotjaments certificats de les comarques lleida-
tanes. El programa Benvinguts! acredita d’una ma-

nera específica els establiments que disposen d’un 
conjunt de serveis que s’adeqüen als practicants 
de senderisme i de cicloturisme i que tenen com a 
objectiu primordial acollir aquest segment de turis-
ta. El projecte Benvinguts! senderistes i cicloturistes, 
pioner a Catalunya, és impulsat pel Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida amb la col•laboració 
de l’Agència Catalana de Turisme i de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Senderisme.

La presentació es complementarà durant el cap de 
setmana de celebració del congrés amb la participa-
ció amb un taulell on es distribuiran els catàlegs de 
què disposa el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida d’interès per als senderistes i on es podran 
atendre i aconsellar les persones interessades a vi-
sitar les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

El Congrés de la Federació Francesa de Senderisme 
és itinerant i aquest any se celebra a Talteüll, a 19 km 
al nord-oest de Perpinyà.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, participa en el 44è Congrés de la Federació 
Francesa de Senderisme (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), que se celebra del 27 al 29 
de març a la població francesa de Talteüll (el Rosselló, Catalunya Nord).


