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La Diputació de Lleida ha acollit aquest dilluns la 
presentació del paquet turístic “Fem un tomb? 
Història, oli i pedra”, una nova iniciativa turís-

tica que enllaça els municipis de les Garrigues, Ar-
beca, El Cogul i la Granadella, juntament amb Torre-
besses, del Segrià Sec. Hi han participat els quatre 
alcaldes de les localitats: Joan Simó d’Arbeca, Núria 
Civit del Cogul, Mario Urrea de Torrebesses i Carlos 
Gibert de la Granadella, acompanyats pel president 
del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich.

Sabarich ha explicat que la Diputació de Lleida dóna 
suport a aquesta iniciativa turística perquè el que es 
pretén és donar a conèixer i descobrir els paisatges 
d’aquests municipis i posar en valor els seus equipa-
ments patrimonials i culturals.

Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da es col·labora en la iniciativa a traves de la impres-
sió de fulletons turístics i cartells d’aquesta ruta que 
es repartiran pels espais turístics de les comarques 
lleidatanes, com també se’n farà difusió a traves de 
les xarxes socials.

Aquesta ruta turística engloba els següents equi-
paments culturals: la Fortalesa Ibèrica dels Vilars 
d’Arbeca, el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre 
del Cogul, el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 

de Torrebesses i el Centre de la Cultura de l’Oli de 
Catalunya de la Granadella.

Cada vegada que una persona visiti qualsevol 
d’aquests espais que formem part de la ruta, el cen-
tre li posarà un segell i quan el visitant obtingui el 
segell de tres espais podrà visitar de forma gratuïta 
el quart.

Els alcaldes dels quatre municipis que formen la ruta 
lineal que va des d’Arbeca fins a la Granadella, pas-
sant pel Cogul i Torrebesses, han afirmat que amb 
aquesta iniciativa de promoció turística es pretén 
donar a conèixer els productes propis de cada mu-
nicipi i, en especial, posar en valor l’oli i la DO les 
Garrigues. L’objectiu del paquet turístic és potenciar 
el territori i l’economia local de cada poble i alhora 
aconseguir que altres municipis se sumin a la iniciati-
va per poder treballar plegats en la promoció turística 
del territori.

Nou paquet turístic “Fem un tomb? Història, 
oli i pedra”
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Gerard Sabarich

S’adjunta 1 tall de veu per descarregar en mp3, del 
president del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich.

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2015/Sabarich_suport_ruta.mp3
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