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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de 
Turisme, participa per primera vegada al Salon 
du Randonneur de Lió, que es desenvolupa 

del 18 al 20 de març al Centre de Congressos de 
la ciutat francesa. Aquest saló temàtic centrat en el 
senderisme, les rutes a cavall, amb bicicleta o amb 
raquetes de neu, que arriba a la desena edició, està 
destinat als turoperadors especialitzats, les associa-
cions, les institucions, els fabricants o els distribuï-
dors de material, entre d’altres.

L’ens lleidatà disposa d’un espai dins l’estand de 15 
m2 de la marca Pirineus, que presenta la destinació 
per mitjà dels socis del programa, com també de les 
diferents agències de viatges receptives del Pirineu 
amb oferta de senderisme (Pirineu Emoció i Discover 
Pyrenees), i de rutes per etapes, en concret de Mun-

tanyes de Llibertat i La Porta del Cel. Formen part del 
programa Pirineus l’Agència Catalana de Turisme, 
l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de 
l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, el Conselh Generau d’Aran, la Diputa-
ció de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona. 

El Patronat distribueix el catàleg Ara Lleida 365 en 
francès, amb tota la informació sobre natura, cultu-
ra, patrimoni, esports d’aventura, rutes temàtiques, 
gastronomia i allotjaments. També facilita la guia de 
BTT i cicloturisme, amb 26 rutes per les comarques 
de Lleida, i promociona el projecte “Benvinguts, sen-
deristes i cicloturistes”, impulsat per la Diputació de 
Lleida i pioner a Catalunya. 

La Diputació de Lleida participa per primera 
vegada al Salon su Randonner de Lió

El Patronat de Turisme promociona l’oferta de senderisme del Pirineu i les Terres de Lleida

L’estand de la marca Pirineus.
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