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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, conjuntament amb una quarante-
na d’empresaris i entitats turístiques de les co-

marques de Lleida, participen durant tot el dia d’avui  
al “Buy Catalunya” dedicat als productes de natura, 
interior, muntanya i Pirineus que se celebra al castell 
de Sant Ferran de la ciutat de Figueres, capital de la 
comarca de l’Alt Empordà. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
amb la voluntat de millorar la internacionalització de 
l’oferta turística de les comarques de Lleida i fomen-

tar la participació activa del sector turístic del Pirineu 
i les Terres de Lleida, ha subvencionat amb un 50 
% el cost d’inscripció d’aquelles empreses privades 
que s’han inscrit en aquesta gran jornada comercial 
adreçada als productes de natura, interior, muntanya 
i Pirineus i que formen part del Club d’Amics de Llei-
da, del projecte “Benvinguts!” i  de la Microconsul-
totria de les Terres de Lleida. A la resta d’empreses 
que s’hi han inscrit, però no formen part d’aquests 
productes que impulsa el Patronat de Turisme, se’ls 
ha subvencionat un 25 % del preu d’inscripció, que 
té un cost  de 275 €.

La Diputació i una quarantena d’empresaris 
turístics de les comarques de Lleida 
participen al “Buy Catalunya” natura, 
interior, muntanya i Pirineus que se 

celebra avui a Figueres 
Uns 25 turoperadors internacionals participaran en tres viatges de familiarització per les comarques 
lleidatanes que els permetran conèixer diferents indrets del Solsonès, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
l’Urgell, el Segrià, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. Els viatges han estat  organitzats per l’Agència 
Catalana de Turisme en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

La macrojornada comercial que organitza l’Agència Catalana de Turisme ha reunit prop de 120 em-
preses i institucions turístiques catalanes amb una vuitantena d’operadors turístics de mercats inter-
nacionals
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En aquesta acció promocional hi participen en total 
unes 120 empreses i institucions turístiques catala-
nes amb una oferta relacionada amb natura, interior, 
muntanya i Pirineus. Els empresaris catalans han tin-
gut l’oportunitat de vendre els seus productes als 80 
operadors turístics diferents convidats per l’Agència 
Catalana de Turisme per mitjà dels seus Centres 
de Promoció Turística situats a  París, Londres, 
Frankfurt, Milà, Israel, Hèlsinki, Brussel·les, Moscou, 
Madrid, Nova York, Sao Paulo i Singapur. En el de-
curs de la sessió de treball es calcula que es duran 
a terme més de 2.350 cites comercials individualit-
zades amb l’objectiu de generar el màxim de negoci.

El “Buy Catalunya” és una trobada professional entre 
els representants de la demanda dels diferents mer-
cats emissors i els representants de l’oferta catalana. 
Aquesta  acció s’emmarca en la celebració que la 
Generalitat de Catalunya ha dedicat aquest any 2015 
a promoure el turisme d’interior i de muntanya.

Viatges de familiarització a les comarques lleida-
tanes

Coincidint amb aquesta macrojornada comercial, els 
operadors participants podran prendre part en diver-
sos viatges de familiarització per diferents indrets de 
Catalunya. A les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida s’han organitzat tres trips que portaran uns 
25 turoperadors a descobrir diferents racons de les 
comarques del Solsonès, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
l’Urgell, el Segrià, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.

El primer grup, format per 6 turoperadors procedents 
d’Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos, Portugal, 
Suècia i els Estats Units, visitaran a partir d’aquest 
vespre i fins al divendres 2 d’octubre diferents in-
drets de les comarques de l’Urgell, la Noguera, el Pla 
d’Urgell i el Segrià. Els turoperadors arribaran aquest 
vespre a l’Hotel Balneari de Rocallaura, a la comarca 
de l’Urgell. Demà dijous a primera hora del matí vi-
sitaran el monestir de Vallbona de les Monges i pos-
teriorment es desplaçaran a la localitat de Verdú, on 
visitaran el Castell, l’espai Miró a Taula i els cellers 
de la DO Costers del Segre de la població.  

A la tarda es desplaçaran fins al poble de Linyola, 
a la comarca del Pla d’Urgell, on podran descobrir 
alguns dels atractius del municipi com l’església de 
Santa Maria, del segle XVI, i el Parc de les Olors. 
Divendres, 2 d’octubre, al matí visitaran el celler La 
Gravera, al municipi d’Alfarràs, i faran un vol amb 
avioneta per veure els conreus de la zona de la plana 
de Lleida. Posteriorment es desplaçaran a la comar-

ca de la Noguera, on faran un recorregut pel congost 
de Mont-rebei i visitaran el Castell de Montsonís.

Un segon grup, format per 10 turoperadors proce-
dents d’Israel, Alemanya, els Estats Units, França, 
Japó, Portugal i el Regne Unit, visitaran el diven-
dres 2 d’octubre la ciutat de Solsona, on tindran 
l’oportunitat de conèixer l’oferta turística de la capital 
del Solsonès. 

El tercer grup, format per 10 turoperadors proce-
dents de Dinamarca i els Països Baixos, ha fet un 
trip vinculat amb el trekking per la zona de l’Alta Ri-
bagorça i a la Val d’Aran, abans de la celebració del 
“Buy Catalunya”. Els turoperadors van iniciar el seu 
recorregut per la Vall de Boí el dia 25 de setembre, 
on van visitar el conjunt d’esglésies romàniques Pa-
trimoni de la Humanitat, com també el Balneari de 
Caldes de Boí. L’endemà van fer la ruta de la Via 
Calda, que uneix a través del Parc Nacional la Vall de 
Boí amb la Val d’Aran. Posteriorment van continuar 
el seu itinerari per diferents indrets turístics de la Val 
d’Aran fins ahir dimarts.


