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L’oferta turística lleidatana captiva l’interès 
entre els visitants del B-Travel amb vista 
a les sortides de cap de setmana i les 

vacances d’estiu

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
qualifica de molt positiu el balanç de la partici-
pació del conjunt de les comarques del Pirineu i 

les Terres de Lleida en el B-Travel, el renovat Saló del 
Turisme de Catalunya, que es clausura avui diumenge 
a la Fira de Barcelona i que ha tingut una alta afluèn-
cia de visitants. Durant els tres dies de fira hi ha hagut 
una gran demanda d’informació als taulells de Pirineus 
i Terres de Lleida sobre el conjunt de l’oferta turística de 
les comarques lleidatanes de cara principalment a les 
sortides de cap de setmana i les vacances d’estiu.

Entre els productes més demandats dins l’espai de 
Pirineus i de Terres de Lleida, situats dins l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme, destaquen el turisme ru-
ral i el conjunt de l’oferta d’allotjament, rutes, propostes 
de senderisme i cicloturisme i les activitats relacionades 
amb els productes de natura, amb especial interès pel 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
les rutes culturals, l’oferta de turisme familiar i les ac-
tivitats relacionades amb el turisme actiu i els esports 
d’aventura.
El Centre d’Observació de l’Univers del Montsec com a 
primer planetari “Open 3D” del món, el reconeixement 

del Montsec com a Destinació Turística i Reserva Star-
light i les activitats a l’entorn del congost de Mont-rebei, 
com també el Tren dels Llacs, amb el calendari de fun-
cionament, els horaris i el preu del bitllet; l’estany d’Ivars 
i Vila-sana; l’embassament de Rialb i el Parc Olímpic 
del Segre, a més de l’oferta vinculada amb l’oleoturisme 
de les Garrigues, el romànic de la Vall de Bo i l’oferta 
d’activitats i de rutes de natura al Pirineu lleidatà han 
generat un bon nombre de consultes.

Els 20 nous paquets turístics experiencials estructurats 
de la Plana de Lleida que impulsa la Diputació de Llei-
da en col•laboració amb l’Agència Catalana de Turisme 
i un centenar d’agents turístics, com també el projecte 
“Benvinguts!” adreçat a l’allotjament per a senderistes i 
cicloturistes, amb
40 establiments certificats a les comarques de Lleida, i 
les rutes “Perseguits i salvats” són altres de les propos-
tes noves que han suscitat força interès entre el públic.

L’espai gastronòmic B-Delicious, on el visitant ha pogut 
degustar mitjançant la compra de tiquets diferents plats 
de la gastronomia lleidatana com ara la coca de recap-
te, la vedella dels Pirineus i els vins amb la DO Costers 

Durant els tres dies de fira, uns 2.100 socis del Clubs d’Amics de Lleida, que impulsa el Patronat de 
Turisme, han visitat el B-Travel de manera gratuïta i s’han venut 2.500 tiquets per degustar la gastro-
nomia lleidatana i els vins amb la DO Costers del Segre que ha ofert la Ruta del Vi de Lleida

Demanda d’informació diversa per planificar les sortides de 
cap de setmana i  les vacances d’estiu.

La zona gastronómica amb productes del Pallars Jussà, Les 
Garrigues i La Ruta del Vi de Lleida, ha tingut força demanda  
per part del públic
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del Segre, ha tingut molta acceptació. En total s’han ve-
nut 2.500 tiquets de degustació. L’oferta gastronòmica 
de les comarques de Lleida ha consistit en els plats i 
els productes que han presentat diferents establiments 
adherits al projecte “Al teu gust. Aliments del Pallars” de 
la comarca del Pallars Jussà; el restaurant Miravall de 
Juneda, a les Garrigues, i la Ruta del Vi de Lleida, que 
ha ofert tastos de diferents cellers de la DO Costers del 
Segre.

L’àrea d’experiències de la fira ha inclòs nombroses pro-
postes lleidatanes que han estat seguides per un públic 
nombrós. Els visitants han tingut l’oportunitat de conèi-
xer el testimoni personal del guia interpretador Josep 
M. Rispa sobre el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici en el 60è aniversari de la seva creació. 
També s’ha tractat sobre el romànic de la Vall de Boí i 
sobre les noves propostes vinculades amb el senderis-
me, amb una explicació de la ruta “El Tour de l’Aneto” a 
la Val d’Aran i del projecte de cicloturisme “Pedals del 
Món”, que disposa de diferents rutes estructurades pel 
Pirineu lleidatà. El públic també ha pogut conèixer a 
l’espai d’experiències el projecte “Perseguits i salvats. 
Camins d’evasió de refugiats pel Pirineu de Lleida” de la 
mà de l’historiador Josep Calvet.
Avui diumenge ha tingut lloc la darrera de les presenta-
cions, sobre el nou projecte “Benvinguts!, allotjaments 
per a senderistes i cicloturistes”, a cura de Gonçal Por-
tabella, director del segell de qualitat Benvinguts!, que 
disposa de 40 establiments certificats de la demarcació 
de Lleida.

Club d’Amics de Lleida
D’altra banda, un total de 2.100 socis del Club d’Amics 
de Lleida han visitat el B-Travel, els quals hi han pogut 
entrar de manera gratuïta només ensenyant la targeta 
que els acredita com a membres del Club. Cal recordar 
que el Club d’Amics de Lleida, que impulsa el Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida, disposa d’uns 
35.000 socis.

Representació del territori
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i les 
diferents oficines comarcals de turisme i patronats de 
la demarcació de Lleida han participat en el B-Travel 
sota les marques de “Terres de Lleida” i “Pirineus” dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, que ha aglu-
tinat les diferents marques turístiques de Catalunya.
Al taulell de Pirineus hi han estat representats els con-
sells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cer-
danya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Solsonès i 
la Val d’Aran, mentre que al de Terres de Lleida hi han 
tingut participació directa els consells comarcals de 
les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra i 
l’Urgell.

Vista general de l’estand del Patronat de Turisme amb les 
marques Pirineus i Terres de Lleida.

Presentació Parc Nacional. 60 anys de paisatges pirinencs.

Presentació Ruta Perseguits i salvats a cura de J. Calvet.

Cues davant el Mostrador del Club d’Amics de Lleida i el  
mostrador de Terres de LLeida.


