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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, promociona des d’avui i fins diumen-
ge al mercat alemany l’oferta de turisme actiu i 

de natura de les comarques de Lleida en el marc de 
la fira TourNatur, que se celebra a la ciutat aleman-
ya de Düsseldorf. El Patronat de Turisme participa en 
aquest saló dins l’estand del Centre de Promoció Tu-
rística a Frankfurt de l’Agència Catalana de Turisme 
amb dos taulells i les marques turístiques Ara Lleida i 
Pirineus, on hi ha representades totes les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida.

Amb aquesta acció, el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida vol reforçar les seves actuacions al 
mercat alemany amb la finalitat d’incrementar el nom-
bre de turistes germànics que anualment visiten les 
contrades de Lleida i que actualment representa al 
voltant del 8 % de la xifra total dels turistes estrangers 
que s’allotgen en els establiments de turisme reglat de 
les comarques lleidatanes, segons l’INE.

La fira TourNatur està especialitzada en el sende-
risme, el cicloturisme i la BTT, així com també amb 
l’oferta de natura, sectors en els quals les comarques 
lleidatanes, tant les de la plana com les de muntanya, 
són tot un referent en l’àmbit estatal amb 1 parc na-
cional, 2 parcs naturals i 21 espais naturals protegits i 
una extensa xarxa de rutes amb recorreguts turístics, 
esportius i de natura, de dificultat variable i aptes per 
fer a peu i/o amb bicicleta. 

Entre les publicacions que es distribuiran al mostrador 
Ara Lleida destaquen els catàlegs editats en anglès 
i alemany pel Patronat de Turisme “Ara Lleida 365” 
,” Guia de BTT i Cicloturisme”, “Guia de Senderisme 
Pas a Pas” i la “Guia Benvinguts Senderistes i Ci-
cloturistes”. La guia “Ara Lleida 365” s’estructura en 
diversos apartats dedicats a la natura, la cultura, les 
activitats esportives, el turisme rural i la gastronomia. 
La part central de la publicació és destinada a les ru-
tes temàtiques que es poden dur a terme al llarg de 
la demarcació de Lleida sota el títol “Descobrir Lleida 

pam a pam”, que inclouen un total de 44 propostes, 
classificades dins dels àmbits de Cultura, Natura i 
Gastronomia. També es distribuiran fullets informatius 
dels diferents consells comarcals. 

D’altra banda, la ruta de senderisme El Cinquè Llac, 
que transcorre pels dos Pallars i l’Alta Ribagorça, hi 
tindrà demà dissabte un protagonisme especial a la 
Fira Tour Natur amb motiu de la presentació a touro-
peradors especialitzats en el producte de senderisme 
que farà la directora del CPT d’Alemanya, Montserrat 
Sierra.

Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, a 
més de l’al·licient paisatgístic i patrimonial de què dis-
posen per desenvolupar aquestes activitats, també 
tenen un atractiu molt valorat pels turistes alemanys 
i centreeuropeus: la bona climatologia de què poden 
gaudir durant gran part de l’any per fer activitats a l’aire 
lliure. En aquest sentit  cal tenir present també que els 
turistes alemanys presenten una tendència cada cop 
més gran a vincular les seves vacances amb les ac-
tivitats esportives con una manera de millorar la seva 
salut durant el període vacacional, i entre les seves 
prioritats situen les activitats de senderisme en primer 
lloc i els tours ciclistes en segon.

La Diputació de Lleida promociona l’oferta 
de turisme  actiu i de natura de les 

comarques de Lleida al mercat alemany
La fira TourNatur, que se celebra del 4 al 6 de setembre a la ciutat alemanya de Düsseldorf, està espe-
cialitzada en senderisme i BTT 


