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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat 
de Turisme, promociona l’oferta turística de 
les comarques lleidatanes entre el públic de 

Girona en el marc de la 55a Fira de Mostres, que 
s’ha inaugurat avui divendres a la capital gironina i 
romandrà oberta al públic fins dilluns, 31 d’octubre. 
Participen també a la mostra dins l’estand del Pa-
tronat de Turisme els consells comarcals de la Se-
garra, la Noguera, l’Alta Ribagorça-Vall de Boí i la 
Federació de Cases de Turisme Rural de les Terres 
de Lleida. El vicepresident del Patronat de Turisme, 
Gerard Sabarich, ha participat aquest matí en l’acte 
d’inauguració de la fira. La Diputació de Lleida parti-
cipa en aquest saló amb un estand propi de 30 me-
tres quadrats.

La fira multisectorial de Girona, que l’any passat va 
atreure 90.000 visitants, es considera de gran interès 
per al sector turístic de les comarques de la plana de 
Lleida per promocionar la seva oferta turística entre 
un públic de proximitat gràcies al desdoblament de 
l’Eix Transversal, que escurça les distàncies entre 
les comarques de Lleida i les de Girona. La comarca 
de la Segarra és la que es troba més ben posiciona-
da des del punt de vista geogràfic per ser el lloc d’on 

parteix el tram de l’Eix Transversal (C-25) que uneix 
Cervera i Riudellots de la Selva.

El Patronat de Turisme, com també els consells co-
marcals, promocionaran el conjunt de l’oferta turís-
tica de què el visitant pot gaudir a les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida, com ara les rutes 
culturals, les visites als museus i monestirs, la gas-
tronomia i les mostres gastronòmiques que tenen 
lloc aquesta tardor, a més dels nous productes tu-
rístics que impulsa el Patronat de Turisme com ara 
el programa “Benvinguts, senderistes i cicloturistes” 
i el programa “Moturisme Ara Lleida”. També es pro-
mocionaran el conjunt d’activitats relacionades amb 
la natura i l’àmplia i diversa oferta de trobades i ma-
nifestacions firals de tot tipus de què el visitant pot 
gaudir a les comarques de Lleida i que es poden 
descarregar mitjançant l’app AraLleida365, a més de 
l’oferta d’allotjament i la nova temporada d’esquí al 
Pirineu de Lleida, entre moltes altres propostes. 

Tots els socis del Club d’Amics de Lleida poden gau-
dir de l’entrada gratuïta a la Fira de Mostres de Giro-
na  mostrant el carnet que els acredita com a mem-
bres del Club. Els socis que visitin l’estand Ara Lleida 
rebran un petit obsequi.

La Diputació promociona l’oferta turística 
de les comarques de Lleida a la Fira de 

Mostres de Girona
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