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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, participa en les segones Jornades In-
ter-Pirineus, que tenen lloc avui a la Val d’Aran 

(Hotel Parador d’Artíes). Aquestes jornades compten 
amb la participació de més de 30 empreses i entitats 
turístiques de la zona dels Pirineus catalans, de les 
quals 24 pertanyen a les comarques lleidatanes. 

Les Jornades Inter-Pirineus, organitzades pel pro-
grama Pirineus, del qual forma part el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, s’han convertit en 
un espai de trobada entre les empreses que desen-
volupen les seves activitats en aquest territori, creant 
un espai comú de treball i de debat i facilitant, així, 
el contacte entre elles. Hi han participat empreses 
d’activitats, allotjaments i recursos que tenen seu a 
qualsevol de les comarques incloses dins del progra-
ma Pirineus (Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagor-
ça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, 

Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran), com 
també agències de viatges i agències de viatges re-
ceptives amb seu a Catalunya. 

Durant aquest matí s’ha dut a terme una sessió de 
treball i de networking entre les mateixes empreses 
que integren l’oferta dels Pirineus i les agències de 
viatges. L’objectiu d’aquesta trobada és fomentar la 
interrelació entre empreses i la creació de produc-
tes nous, que siguin atractius i comercialitzables per 
les agències. La Jornada també ha servit per fer la 
presentació dels resultats de l’estudi Travel Sat de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) sobre els Pi-
rineus com a destinació turística, com també sobre 
els nous programes de treball de l’Agència Catalana 
de Turisme.

Les primeres Jornades Inter-Pirineus es van celebrar 
l’octubre de l’any passat a la comarca del Solsonès.
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