
1 Lleida, 17 d’abril de 2015 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida, mitjançant en 
Patronat de Turisme, aposta de manera fer-
ma per potenciar el turisme de proximitat 
amb una presència destacada al B-Travel, 
el nou Saló del Turisme de Catalunya que 

s’ha inaugurat avui a Barcelona

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, aposta d’una manera ferma per 
potenciar el turisme intern i de proximitat amb 

una presència destacada al B-Travel, el renovat Saló 
del Turisme de Catalunya que ha inaugurat aquest 
migdia el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, i que romandrà obert al públic durant tot el cap 
de setmana al recinte firal de Montjuïc. El B-Travel, 
adreçat al públic finalista i consumidor de vacances i 
d’escapades de cap de setmana i festius, inicia una 
nova etapa més orientada a les experiències viatge-
res. El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, i el director, Jordi Blanch, han participat de 
les diferents activitats organitzades durant la jornada 
d’avui en el B-Travel.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, ha subratllat la importància que per al sector 
turístic de les comarques de Lleida representa el B-
Travel. “És un saló adreçat al públic de proximitat, 
principalment al de Barcelona i la seva àrea metro-
politana, d’on prové més d’un 60 % del turisme que 
visita anualment les comarques de Lleida.” Així ma-
teix ha afegit que queda palesa la significació per al 
sector amb el fet que hi participen totes les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida, per donar a 
conèixer a aquest públic de proximitat tots els seus 
productes i recursos turístics mitjançant l’espai del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Sa-
barich ha explicat que l’aposta que fa el Patronat de 
Turisme per promocionar l’oferta turística de Lleida 

La Diputació de Lleida disposa d’un estand de 64 metres quadrats on hi són representades totes les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida

Imatge de l’espai de Pirineus i Terres de Lleida a B-Travel
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als mercats de proximitat, com és el cas del B-Travel, 
“es complementa amb moltes altres accions encami-
nades a captar turisme d’àmbit estatal, com també la 
promoció internacional de la nostra oferta turística”.

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.

Dins l’espai gastronòmic B-Delicious, on el visitant 
pot degustar productes mitjançant la compra de ti-
quets, la gastronomia lleidatana hi és representa-
da amb tres taulells d’atenció al públic per mitjà del 
projecte “Al teu gust. Aliments del Pallars” (Pallars 
Jussà); el restaurant Miravall de Juneda, a les Garri-
gues,  i la Ruta del Vi de Lleida, de la qual forma part 
el Patronat de Turisme de la Diputació com a mem-
bre de la junta directiva. Han col·laborat en aquesta 
acció promocional de la Ruta del Vi de Lleida els ce-
llers La Gravera, Castell del Remei, Vinya del Vilars; 
Mas Blanch i Jové, Raimat, Cérvoles, Matallonga i 
Mas Ramoneda. El servei a l’espai gastronòmic B-
Delicious  està a cura del Celler del Roser - Gastro-
nomia.

D’altra banda, a l’àrea d’experiències de la fira, les co-
marques de Lleida també hi tenen una presència des-
tacada. D’una banda aquesta tarda Josep M. Rispa, 
guia interpretador del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, ha ofert una xerrada sota el 
títol “Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 60 anys 
de paisatges pirinencs” per acostar al públic la rea-
litat de l’espai, les seves rutes i la seva natura. La 
Val d’Aran ha presentat també avui la nova ruta de 
l’Aneto i el projecte de cicloturisme “Pedals del Món. 
Un món en bicicleta”. Per la seva banda, l’alcalde de 
la Vall de Boí, Joan Perelada, ha ofert una xerrada 
sobre “La Vall de Boí, Patrimoni Mundial”. Demà dis-
sabte l’historiador i tècnic del Memorial Democràtic, 
Josep Calvet, parlarà sobre el projecte que impulsa 
la Diputació de Lleida “Perseguits i salvats. Camins 
d’evasió de refugiats pel Pirineu de Lleida”. Final-

ment, diumenge, 19 d’abril, tindrà lloc una xerrada 
sota el títol “Benvinguts, allotjaments per a senderis-
tes i cicloturistes” a cura de Gonçal Portabella, direc-
tor del segell de qualitat Benvinguts!

Un ampli ventall de novetats i propostes expe-
riencials de Lleida al B-Travel

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en-
tre les novetats que presenta enguany al B-Travel, 
destaca el projecte pioner a Catalunya “Benvinguts!”, 
que acredita d’una manera específica els allotjaments 
que disposen d’un conjunt de serveis que s’adeqüen 
als practicants de senderisme i de cicloturisme, amb 
40 establiments certificats fins a aquest moment; la 
nova guia de BTT i Cicloturisme pel conjunt de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida; la crea-

El conseller Felip Puig davant l’estand d’Ara Lleida durant 
l’acte d’inauguració del B-Travel aquest migdia.
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ció de 20 nous paquets turístics experiencials per 
descobrir les comarques de la Plana de Lleida, i fi-
nalment el projecte “Perseguits i salvats”, format per 
la senyalització de 4 rutes d’evasió dels jueus pel Pi-
rineu de Lleida durant l’Holocaust nazi a la II Guerra 
Mundial, amb un recorregut de 150 km.

També es promocionen al B-Travel totes les activi-
tats vinculades amb la nova temporada de turisme 
actiu i esports d’aventura a la demarcació de Lleida 
amb 234 empreses, un 5 % més que la temporada 
2014, a més de les activitats organitzades amb motiu 
del 60è aniversari de la creació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ha re-
novat la marca Q de Qualitat turística.

Pel que fa a les comarques del Pirineu, l’Alt Urgell 
presenta entre les novetats el nou Espai Dinosfera 
de Coll de Nargó i els nous paquets turístics per “viu-
re una experiència única” que ens proposa el Parc 
Olímpic del Segre. L’Alta Ribagorça presenta la nova 
guia per recórrer i descobrir els pobles de la comarca 
amb BTT, el calendari de les falles i la Destinació de 
Turisme Familiar de la Vall de Boí, com també el nou 
centre de Trail Running que s’inaugurarà aquesta pri-
mavera.

La comarca de la Cerdanya promociona el forfet 
“Sensacions Pirineus”, destinat a comercialitzar les 
activitats que tenen lloc a les zones de l’alta i la baixa 
Cerdanya i el Capcir, com també a l’Urgellet i al Ba-
ridà.

El Pallars Jussà presenta l’Epicentre, el punt neu-
ràlgic de la informació turística de la comarca i un 
espai per gaudir del seu patrimoni natural i cultural. 
També es dóna a conèixer la nova campanya “Vine 
al Pallars, Viu el Jussà” de sortides guiades de sen-
derisme, amb noves sortides i activitats disponibles 
per al 2015.

El Pallars Sobirà presenta entre d’altres temes els 
actes commemoratius del 60è aniversari del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
També es dóna a conèixer el passaport “Explora el 
parc”, una iniciativa dirigida al públic familiar que vi-
sita museus, refugis o miradors del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. A més, s’informa sobre les Valls d’Àneu 
com a destinació de turisme familiar i de l’obertura de 
l’espai museístic del ferro “Casa Sintet” a Alins.

El Solsonès promociona com a novetat el Zoo del 
Pirineu, situat en un entorn paisatgístic privilegiat, la 
Roca de Canalda, com també l’ampliació dels hora-
ris de les visites guiades al Salí de Cambrils. El Sol-
sonès divulga el conjunt de la seva oferta mitjançant 
el claim de temporada “Aquest estiu serà inoblida-
ble”.

Per la seva banda, la Val d’Aran promociona tot el seu 
potencial turístic, que li ha servit per ser reconeguda 
com una de les tres millors destinacions Leadership 
del món, segons els premis World Legacy Awards de 
la National Geographic Society, i dóna a conèixer la 
nova ruta de senderisme “El Tour de l’Aneto”.

Pel que fa a les comarques de les Terres de Lleida, 
les Garrigues divulga l’oleoturisme, una nova oferta 
de promoció adreçada bàsicament al turista cultural 
i gastronòmic. L’Urgell promociona la Ruta del Cis-
ter i la seva oferta cultural per mitjà del monestir de 
Vallbona de les Monges, en el 25è aniversari de la 
creació de la ruta.

El Consell comarcal de la Noguera informa que el 
Centre d’Observació de l’Univers del Montsec estre-
na aquest any 2015 el primer planetari “Open 3D” 
del món. També promociona la serra del Montsec 
com a Destinació Turística i Reserva Starlight, dues 
certificacions internacionals que l’acrediten com un 
dels llocs del món en què millor es veuen les estre-
lles, i el conjunt d’activitats de turisme actiu i esports 
d’aventura que ofereix la comarca amb el congost 
de Mont-rebei, la serra del Montsec i el pantà Segre 
Rialb entre els principals punts d’interès.

El desè aniversari de la creació de l’Estany d’Ivars i 
Vila-sana, que coincideix enguany amb la inaugura-
ció del Centre d’Interpretació de l’Estany, és un dels 
referents principals en la promoció turística que du 
a terme el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Per la 
seva banda, la Segarra posa en valor dues rutes de 
natura per l’espai natural dels Plans de Sió i alhora 
promociona també la Festa del Batre i la Fira de la 
cervesa artesana de Ribera d’Ondara.

Pel que fa al Segrià, destaca d’una banda que el 
Turó de la Seu Vella avança en el camí de ser Pa-
trimoni de la Humanitat i, de l’altra, que els Cellers 
de Raimat, una de les empreses enològiques més 
prestigioses de la DO Costers del Segre i de la Ruta 
del Vi de Lleida, assoleixen els cent anys d’antiguitat.


