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La Diputació de Lleida promocionarà 
l’oferta més completa que brinden les co-
marques de Lleida al B-Travel, el nou saló 
del turisme de Catalunya, per posicionar 
experiències i les emocions dels viatgers

B-Travel és el renovat Saló Internacional del 
Turisme a Catalunya de Fira de Barcelona, 
que, després de 23 anys, inicia una nova eta-

pa més orientada a les experiències viatgeres. Del 
17 al 19 d’abril el recinte de Montjuïc de Barcelona 
acollirà el nou saló  de l’oferta turística catalana, en 
el qual la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, hi participarà de manera activa i promo-
cionarà l’oferta turística més completa que brinda el 
conjunt de les comarques de Lleida en turisme fa-
miliar, cultural,  rural, enogastronòmic, de natura i 
d’aventura, entre d’altres opcions turístiques.

La diputada Maria Antònia Pubill ha presidit aquest 
migdia a la Diputació la roda de premsa de presen-
tació a Lleida del B-Travel. Pubill ha dit que “el nou 
saló del turisme està basat en les experiències i en 
les emocions”. En aquesta presentació hi han assistit 
la directora de B-Travel, Marta Serra, i el director del 
Patronat de Turisme, Jordi Blanch.
 
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, participarà en el B-Travel dins l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) amb un espai 
de 64 m2, on hi seran representades les comarques 

El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, remarca la importància de participar en el B-Tra-
vel, atès que “el 60 % dels turistes que visiten les comarques lleidatanes provenen de Catalunya” 
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lleidatanes sota les marques de Pirineus i Terres de 
Lleida amb la finalitat de captar i fidelitzar el públic 
de proximitat perquè visiti i gaudeixi de les contra-
des de Lleida durant les seves escapades de cap de 
setmana, ponts festius i vacances d’estiu. El Patro-
nat també mantindrà un espai propi dedicat al Club 
d’Amics de Lleida, que impulsa el mateix Patronat i 
que disposa de 35.000 socis, els quals podran gaudir 
d’una entrada gratuïta al saló en virtut de l’acord del 
Patronat de Turisme amb Fira de Barcelona, segons 
ha explicat en la roda de premsa Jordi Blanch.
 
El saló tindrà un espai gastrònomic anomenat B-De-
licious, on el visitant podrà degustar productes mit-
jançant la compra de tiquets. La gastronomia lleida-
tana hi serà representada per mitjà de la Ruta del Vi 
de Lleida, de la qual forma part el Patronat de Turis-
me de la Duiputació com a membre de la junta direc-
tiva, com també mitjançant el projecte “Al teu gust. 
Aliments del Pallars” (Pallars Jussà) i el restaurant 
Miravall de Juneda, a les Garrigues, els quals dis-
posaran de tres taulells dins de l’espai gastronòmic.
 
El director del Patronat de Turisme, Jordi 
Blanch, també ha donat a conèixer que en l’àrea 
d’experiències que s’ha habilitat a la fira, el divendres 
Josep M. Rispa, guia interpretador del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, oferirà 
una xerrada sobre l’únic parc nacional de Catalunya, 
que enguany compleix 60 anys, i acostarà al públic 
la realitat de l’espai, les seves rutes i la seva natura. 
També el mateix divendres s’oferirà una xerrada so-
bre les esglésies romàniques de la Vall de Boí, Patri-
moni Mundial per la Unesco, i el dissabte l’historiador 
i tècnic del Memorial Democràtic, Josep Calvet, ex-
plicarà el projecte “Perseguits i salvats” que impulsa 
la Diputació de Lleida.
 
El director del Patronat, Jordi Blanch, ha explicat que 
la filosofia en què s’inspira B-Travel, com a saló de 
les experiències viatgeres de Catalunya, “coincideix 
amb el treball que estem duent a terme al Patronat 
de Turisme per facilitar la possibilitat de comprar ex-
periències turístiques a Lleida i gaudir de les emo-
cions que ocasionen a cada persona de manera in-
dividual”.
 
El director del Patronat ha destacat que, entre les 
diferents accions promocionals que duu a terme el 
Patronat de Turisme al llarg de l’any, es podria dir 
d’aquesta que “anem a casa del turista”, atès que un 
60 % dels visitants que reben les comarques de Llei-

da són de l’àmbit de Catalunya i tres quartes parts, 
de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. 
Un percentatge que s’incrementa per sobre del 70 % 
quan es tracta de les contractacions dels serveis de 
les activitats de turisme actiu i els esports d’aventura.
 
Per a la directora de B-Travel, Marta Serra, “s’ha 
evolucionat cap a un model de saló enfocat a les ex-
periències per adaptar-se a les últimes tendències 
del sector i a les demandes d’un viatger la principal 
motivació del qual és sentir emocions úniques, i això 
ha obligat també a canviar el nom de la marca del 
saló”.  La directora del saló, en aquest sentit, ha ma-
nifestat que “actualment el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida està liderant com a destina-
ció tot allò que fa referència a la implementació de 
l’experiència de l’emoció per als viatgers”. 
 
El nou B-Travel vol anar més enllà del viatge. 
L’objectiu és promocionar la seva oferta des de les 
experiències vinculades amb cinc grans tendències 
del sector, que el saló ha denominat B-Happy, que 
són els viatges en família i amb amics, les escapades 
romàntiques, de wellness, etc.; B-Culture, propostes 
relacionades amb l’art, la història i la cultura com el 
turisme cinematogràfic, teatral, musical o fotogràfic; 
B-Special, oferta de turisme de nou luxe, de com-
pres, solidari o de redescobriment de la cultura local; 
B-Adventure, per als amants de l’esport, la natura i 
l’aventura com el turisme rural, nàutic, de muntanya, 
cicloturisme, etc., i B-Delicious, que engloba les ru-
tes enogastronòmiques.
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