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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, participa conjuntament amb els 
consells comarcals de La Noguera i l’Alt Urgell 

a la fira Coupe Icare, que se celebra del 22 al 25 
de setembre al petit poble de Saint Hilaire du Touvet 
i Lumbin, als Alps francesos, i que és considerada 
com l’esdeveniment de vol lliure més important del 
món.

La participació dels dos consells comarcals en 
aquest saló es farà mitjançant un estand propi sota 
la marca Ara Lleida del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, on promocionen tota l’activitat 
d’esports aeris del Pirineu i les Terres de Lleida i do-
naran a conèixer les característiques singulars dels 
municipis d’Àger i Vilanova de Meià a la comarca de 
La Noguera, a la serra del Montsec, i el d’Organyà a 
l’Alt Urgell,  que els situen com a indrets excel·lents 
per a la pràctica dels esports d’aire i centre neuràlgic 
d’aquestes disciplines, amb la celebració de campio-
nats d’àmbit estatal i internacional i freqüentades per 
pilots d’arreu del món per les seves condicions aero-
lògiques excepcionals.

A l’estand Ara Lleida, situat al tendal central de la 
fira, els visitants de la Coupe Icare hi poden trobar 
material promocional i divulgatiu de les comarques 
lleidatanes i de les empreses que ofereixen activitats 
de vol, com també material informatiu de caire ge-
neral del Pirineu i de les Terres de Lleida per a una 
promoció i un coneixement més amplis del territori i 
dels seus recursos.

Cal recordar que les activitats d’aire que es poden 
practicar a les comarques lleidatanes són moltes i 
diverses, i que si bé és cert que tenen un públic mi-
noritari, es tracta d’un públic especialitzat. El para-
pent és de totes les activitats d’aire la que té una 
demanda més gran, seguit de les activitats amb l’ala 
delta, i en menor percentatge altres com els vols en 

globus, vols biplaça i el paramotor. Per a la pràctica 
d’aquests esports Lleida disposa de diverses empre-
ses que ofereixen els seus serveis i també escoles 
que es dediquen a la formació de pilots.

La Coupe Icare arriba enguany a la 43ena edició i 
és l’esdeveniment més important del món en la seva 
especialitat. Cada any congrega uns 90.000 visi-
tants i s’hi organitza una gran quantitat d’activitats, 
entre les quals destaquen el festival internacional 
de pel·lícules de vol lliure, el saló dels esports aeris 
on es troba situat l’estand de Lleida, un concurs de 
disfresses vinculat amb el món del vol, competició 
de paramotors, concentració de globus aerostàtics i 
dirigibles, entre d’altres.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona l’oferta de vol de les 
comarques de Lleida a la Coupe Icare, la tro-
bada d’esports aeris més important del món

La participació en aquest esdeveniment es fa conjuntament amb els consells comarcals de La No-
guera i l’Alt Urgell que tenen en els municipis d’Àger, Organyà i Vilanova de Meià,  unes condicions 
excepcionals per a la pràctica d’activitats aèries
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