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La Diputació de Lleida, mitjançant el 
Patronat de Turisme, promociona l’oferta 
turística lleidatana al  B-Travel, el nou saló 

del turisme de Catalunya destinat a les 
experiències viatgeres

B-La Diputació de Lleida, mitjançant el Patro-
nat de Turisme i la marca turística Ara Lleida, 
promocionarà l’oferta turística més completa 

que brinden les comarques lleidatanes en turisme 
familiar, cultural,  rural, enogastronòmic, de natura 
i d’aventura, entre d’altres, al B- Travel, el renovat 
Saló Internacional del Turisme a Catalunya de Fira 
de Barcelona que s’inaugura demà divendres, 17 
d’abril, i romandrà obert al públic fins diumenge. 
L’acte d’inauguració tindrà lloc a les 12.00 hores a 
cura del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. 
El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, i el director, Jordi Blanch, participaran en 
l’acte d’inauguració i seran presents a l’estand Ara 
Lleida.
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,tindrà 
una presència destacada en aquest renovat Saló 
del Turisme de Catalunya amb un espai propi de 64 
m2 dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, 
que compartirà amb els diferents consells comarcals 
de la demarcació i la Val d’Aran i amb les marques 
turístiques de Pirineus i Terres de Lleida. 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.
 
El B-Travel inicia una nova etapa després de 23 anys 
del Saló Internacional del Turisme a Catalunya, més 
orientat a promocionar les experiències turístiques 
que demanda el nou viatger i que en certa manera 
van més enllà del mateix viatge. En aquest sentit, 

les comarques lleidatanes presentaran al nou saló 
les novetats en l’àmbit de l’oferta de turisme actiu i 
els esports d’aventura, les noves rutes de BTT i de 
senderisme, les activitats del Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec, el projecte pioner a Catalunya 
“Benvinguts!”, que acredita d’una manera específica 
els allotjaments que disposen d’un conjunt de ser-
veis que s’adeqüen als practicants de senderisme i 
de cicloturisme amb 40 establiments certificats fins 
aquests moments, els 20  nous paquets turístics ex-
periencials per descobrir les comarques de la Plana 
de Lleida, la certificació de la Vall de Boí i les Valls 
d’Àneu com a Destinació de Turisme Familiar, el 60è 
aniversari del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, la nova temporada del Tren dels 
Llacs, entre d’altres, com també un seguit de  no-
ves propostes turístiques vinculades precisament a 
descobrir experiències pel conjunt de les comarques 
lleidatanes i gaudir de les seves emocions.
 
El nou B-Travel vol promocionar la seva oferta des de 
les experiències vinculades amb cinc grans tendèn-
cies del sector, que el saló ha denominat B-Happy, 
que són els viatges en família i amb amics, les es-
capades romàntiques, de wellness, etc.; B-Culture, 
propostes relacionades amb l’art, la història i la cul-
tura com el turisme cinematogràfic, teatral, musical o 
fotogràfic; B-Special, oferta de turisme de nou luxe, 
de compres, solidari o de redescobriment de la cul-
tura 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 eng-
loba les rutes enogastronòmiques.


