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La ecent declaració de les falles com a Patri-
moni Cultural Immaterial de la Humanitat és 
una de les principals novetats dins l’acció de 

promoció que la Diputació de Lleida fa aquests dies 
a Madrid al saló FITUR en col.laboració amb la Ge-
neralitat de Catalunya.
 
L’acció posa en valor la tradició de les festes del foc 
en un sentit ampli i, més concretament, en els 15 mu-
nicipis de les comarques de Lleida que han estat dis-
tingits per la UNESCO com a preservadors d’aquesta 
tradició ancestral juntament amb 48 pobles més de 
Catalunya, Aragó i Andorra i França. 
 
Per al President de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, “les falles són identitat col.lectiva, carrega-
des de valors i costums seculars de la gent del Pi-
rineu. Un element inqüestionablement dinamitzador 

que passa a formar part de l’oferta turística. Per tots 
aquests elements que els hi són associats, en fem 
promoció a les principals fires del sector i també en 
espais d’inqüestionable referència històrica nacional, 
com és el cas del Born’.
 
L’acció de promoció al Born Centre Cultural tindrà 
lloc aquest dissabte, dia 23 de gener, i està organit-
zada pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i la 
revista Descobrir Catalunya amb la col.laboració de 
la Diputació de Lleida. 
 
Les Terres de Lleida es promocionaran a FITUR fins 
diumenge i ho fan amb el millor balanç dels darrers 
cinc anys: el nombre de turistes va créixer un 3% 
el 2015 ( 1.010.700) i les pernoctacions un 5,3% 
(2.500.000). 

Les Falles: de Madrid al Born de la mà de la 
Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida promociona a FITUR a Madrid la recent declaració de Patrimoni de la Huma-
nitat i dissabte ho farà al Born Centre Cultural de Barcelona  ‘un espai de referència històrica sobre el 
1714 inqüestionable pels catalans’ segons el seu president Joan Reñé
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S’adjunta dossier de premsa i resum de novetats a FITUR i dos talls de veu del President de la Diputació de 
Lleida Joan Reñé:  

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2016/Dossier Fitur 2016 Català.pdf
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2016/resum de novetats.docx
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2016/Tall de veu-1 Joan Reñé (1).mp3
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2016/Tall de veu-2 Joan Reñé (2).mp3
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