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E l Pirineu de Lleida serà l’escenari al juny i 
al juliol de quatre festivals de senderisme, 
que ajudaran a promocionar la Cerdanya, la 

Vall de Boí, la Vall Ferrera i la Vall Fosca des de 
múltiples punts de vista. Vall de Boí Trek Festival, 
Cerdanya Happy Walking, Festival de Muntanya 
Pica d’Estats i Festival de Senderisme Vall Fos-
ca-Pirineus tindran en comú un variat programa 
d’activitats amb les rutes a peu com a eix central 
i guies interpretadors locals coneixedors del pa-
trimoni pirinenc com a acompanyants de les tra-
vesses. Les activitats estan projectades per a tots 
els públics, ja que combinen propostes senzilles 
amb rutes més exigents, i inclouen àpats i tastets 
basats en productes locals. 

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, acull del dimecres 8 de juny al divendres 
10 de juny el fam trip Cicloturisme Serra del Cadí, 
destinat a posar en valor algunes rutes i allotja-
ments cicloturistes de la zona. 

El viatge de familiarització, en col·laboració amb 
el Centre de Promoció Turística de Catalunya a 
França, és fruit de la presència del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, a través del 
projecte “Benvinguts!”, a l’edició del 2015 de la 
Setmana Federal de Cicloturisme de França or-
ganitzada per la Federació Francesa de Ciclotu-
risme. 

Al fam trip hi participaran tres animadors de diver-
sos clubs francesos que formen part de la fede-
ració, acompanyats per un expert en la ruta i un 
cotxe de suport. 

El recorregut amb bicicleta pel territori lleidatà 
tindrà dues etapes. A la primera, de Ripoll a Gó-
sol, els bikers tindran l’ocasió de trobar-se amb 
el responsable de la secretaria tècnica del projec-
te “Benvinguts!” que certifica els allotjaments de 
les comarques de Lleida que ofereixen serveis i 
instal·lacions adaptades als senderistes i els ciclo-

Promoció de Lleida com a destinació             
Cicloturista

Membres de diversos clubs francesos recorreran amb bicicleta algunes rutes al voltant del Parc Cadí-
Moixeró
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turistes. La travessa del segon dia anirà de Gósol 
a la Seu d’Urgell, amb un dinar en ruta a Fórnols i 
s’allotjaran en un establiment certificat a Organyà.  

El fam trip coincideix amb el workshop de ciclotu-
risme que va tenir lloc a Girona el 7 de juny en el 
qual el Patronat també hi va ser present a través 
del projecte “Benvinguts!, sen-
deristes i cicloturistes”. 

Les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida disposen de 
69 establiments d’allotjament 
turístic certificats amb el pro-
grama “Benvinguts!, sende-
ristes i cicloturistes”, pioner 
en l’àmbit de Catalunya, que 
acredita d’una manera especí-
fica que ofereixen un conjunt 
de serveis als amants de les 
activitats a l’aire lliure i del tu-
risme de natura i, en concret, 
als practicants del senderisme 
i el cicloturisme, amb l’objectiu de captar aquest 
segment turístic.

El sistema d’acreditació de “Benvinguts!” incideix 
en 9 àrees essencials,  que fan referència a la ne-
cessitat de disposar d’elements informatius que 

facilitin la pràctica del senderisme o del ciclotu-
risme, com ara una biblioteca o cartoteca de la 
zona; la “Rutoteca”: rutes per descobrir i gaudir 
de l’entorn; disposar d’informació meteorològica 
amb previsions actualitzades a dos o tres dies vis-
ta; oferir espais adients per tenir cura de la roba 

i del material dels senderistes 
i dels cicloturistes, i tenir una 
farmaciola a l’establiment. Un 
altre aspecte molt important 
fa referència a l’alimentació, 
un apartat fonamental per a 
les persones que fan una ac-
tivitat física. En aquest sentit, 
els establiments han d’estar 
preparats per oferir una pro-
posta atractiva i alhora nu-
tritiva i equilibrada i disposar 
d’alimentació per a dietes per 
a vegetarians, celíacs, etc. 

El projecte és impulsat per la Diputació de Lleida, 
per mitjà del Patronat de Turisme, i compta amb 
la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme 
i de l’Associació Catalana d’Empreses de Sende-
risme.

Al fam trip hi 
participaran tres 

animadors de diversos 
clubs francesos que for-

men part de la federació, 
acompanyats per un ex-
pert en la ruta i un cotxe 

de suport. 
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