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La presentació ha comptat amb la presència de 
la La Diputació de Lleida, mitjançant el Patro-
nat de Turisme, és present a l’onzena edició de 

la fira Navartur de Pamplona (Navarra) per promo-
cionar tota l’oferta de natura, cultura, turisme actiu i 
esports d’aventura, de neu, gastronomia, com també 
la d’allotjaments en establiments de turisme rural i 
càmpings de la demarcació de Lleida. Entre les no-
vetats que s’hi presenten destaquen  els projectes 
“Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, “Moturisme 
Ara Lleida” i els paquets turístics estructurats de les 
Terres de Lleida impulsats pel Patronat de Turisme. 
L’onzena edició de la fira internacional de turisme 
Navartur, important trobada del sector turístic que el 
2015 va rebre 30.987 visitants, s’ha inaugurat avui 
divendres i romandrà oberta al públic fins diumenge, 
28 de febrer.

La Diputació de Lleida, sota la marca “Ara Lleida”, 
participa a Navartur amb un estand propi que acull 
els consells comarcals del Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà, la Noguera i l’Alta Ribagorça, la Federació de 
Turisme Rural de les Terres de Lleida, l’Associació 
de Càmpings de Lleida, Foment Torisme Val d’Aran i 
el mateix Patronat de Turisme de la Diputació.

L’atractiu de la gastronomia de muntanya

A més de les accions d’assessorament i distribució 
de material promocional entre els potencials visitants 
de les comarques lleidatanes, l’estand d’“Ara Llei-
da” acull accions de dinamització adreçades, entre 
d’altres objectius, a promocionar la gastronomia llei-
datana. Així, la Val d’Aran fa tastets de dolços típics 
aranesos; l’Alta Ribagorça n’ofereix de melmelades, 

embotits i productes de xarcuteria en general; el 
Montsec promociona ametlles i nous garapinyades; 
el Pallars Sobirà porta formatges, i el Pallars Jussà 
dóna a conèixer el formatge, el xolís (embotit tradi-
cional), la ratafia i els vins d’aquesta comarca.   

Coincidint amb la celebració de la fira, Pamplona 
acull també el VII Congrés Internacional de Turisme 
Rural. Precisament en el marc d’aquesta trobada 
congressual tindrà lloc la presentació de la iniciativa 
“Moturisme Ara Lleida”, un nou producte —pioner a 
l’Estat espanyol— destinat a promocionar el turisme 
vinculat als motoristes a la demarcació de Lleida. 
Una setantena d’establiments (allotjaments, restau-
rants, cafeteries i museus) han obtingut ja el segell 
de qualitat que els identifica i garanteix que disposen 
de serveis i instal·lacions pensats específicament 
per atendre les necessitats dels turistes motoritzats.

Cal dir també que el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida ha gestionat l’entrada gratuïta a Na-
vartur per a tots els socis del Club Amics de Lleida, 
que podran accedir al saló mostrant la targeta del 
club a la porta del recinte firal.

El saló Navartur, per la seva situació geogràfica i 
dates de celebració, esdevé un marc idoni per a la 
promoció turística del conjunt de les comarques de 
Lleida amb vista a les pròximes vacances de Setma-
na Santa. Durant aquest període festiu el visitant pot 
gaudir a les contrades lleidatanes de la temporada 
d’esquí i, alhora, de l’inici de la campanya dels es-
ports d’aventura, com també de tota l’oferta relacio-
nada amb el turisme cultural i el turisme rural, a més 
de la gastronomia del territori.

La Diputació promociona l’oferta de Lleida 
a la Fira Navartur de Pamplona

L’oferta turística de Lleida es difon aquest cap de setmana a la comunitat de Navarra

S’hi donen a conèixer els projectes “Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, “Moturisme Ara Lleida” i 
els paquets turístics estructurats de la Plana de Lleida 
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