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La Diputació de Llei-
da, per mitjà del 
Patronat de Turis-

me, promociona l’oferta 
turística de les comarques 
lleidatanes entre el públic 
de Girona en el marc de la 
54a Fira de Mostres, que 
s’ha inaugurat avui a la 
capital gironina i romandrà 
oberta al públic fins diu-
menge, 1 de novembre. 
Participen també a la mos-
tra dins l’estand del Patro-
nat de Turisme els consells 
comarcals de la Segarra, 
l’Alta Ribagorça i el Pallars 
Sobirà. El vicepresident del 
Patronat de Turisme, Ge-
rard Sabarich, i el director 
del Patronat, Juli Alegre, 
han participat aquest matí 
en l’acte d’inauguració de 
la fira.

La 54a Fira de Mostres de 
Girona esdevé un bon apa-
rador per promocionar l’oferta turística lleidatana en-
tre un públic de proximitat gràcies a l’Eix Transversal, 
el qual ofereix una millor comunicació entre la plana 
de Lleida, el Bages, Osona, la Selva i el Gironès. 

Entre els productes turístics que promocionarà el 
Patronat de Turisme a la Fira de Girona destaca 
la vintena de nous paquets turístics experiencials 
que s’han creat i estructurat a les comarques de la 
Plana de Lleida a partir d’unes jornades de micro-
consultoria impulsades pel Patronat de Turisme en 
col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme i 
els consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, 
el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. També 
promocionarà el projecte “Benvinguts, senderistes 
i cicloturistes” que impulsa el Patronat de Turisme, 
destinat a captar i atendre aquest segment de turista 

i garantir-li una bona estada. Aquest projecte pioner 
en l’àmbit de l’Estat espanyol disposa de 40 establi-
ments certificats de les comarques de Lleida, mentre 
que altres 30 s’han inscrit en la segona convocatòria 
del projecte.

D’altra banda, el Patronat de Turisme, com també els 
consells comarcals que hi participen, promocionaran 
durant els 5 dies de fira el conjunt de l’oferta turísti-
ca de què el visitant pot gaudir a les comarques de 
Lleida, com ara les rutes culturals, la gastronomia, 
les activitats relacionades amb la natura i l’àmplia i 
diversa oferta de trobades i manifestacions firals de 
tot tipus que brinden les Terres de Lleida en aquesta 
època de l’any, a més de l’oferta de neu a les 11 esta-
cions d’esquí del Pirineu lleidatà de cara a la pròxima 
temporada 2015-2016.

La Diputació promociona l’oferta turística 
de Lleida entre el públic de Girona

La mostra permetrà donar a conèixer els nous productes turístics que impulsa el Patronat de Turis-
me i el conjunt de l’oferta turística de Lleida a un públic de proximitat i ben comunitat gràcies a l’Eix 
Transversal

Estand del Patronat de Turisme a la Fira de Mostres de Girona amb el vicepresident del Patronat de Turisme, 
Gerard Sabarich, i el director del Patronat, Juli Alegre, durant la visita que ha fet a l’estand la comitiva d’autoritats 
encapçalada per l’alcalde la Girona, Carles Puigdemont.


