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Tastos gastronòmics del Pirineu de Lleida 
a la Fira Navartur de Pamplona

La Diputació promociona l’oferta turística de Lleida a la comunitat de Navarra

Formatges artesans, embotits, paté de muntan-
ya, dolços i licors típics del Pirineu de Lleida 
són alguns dels productes que se serviran en 

forma de tastos i delícies gastronòmiques a la fira 
Navartur de Pamplona per dinamitzar la participació 
del públic a l’estand que sota la marca Ara Lleida té 
instal·lat la Diputació de Lleida en aquest saló del 
turisme que s’ha inaugurat avui divendres i romandrà 
obert al públic fins diumenge, 26 de febrer. La Dipu-
tació de Lleida participa a Navartur amb un estand 
propi que acull els consells comarcals del Pallars So-
birà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, conjuntament 
amb la Federació de Turisme Rural de Lleida i la Vall 
de Boí, l’Associació de Càmpings de Muntanya de 
Lleida, Foment Torisme Val d’Aran i el mateix Patro-
nat de Turisme de la Diputació.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Ge-
rard Sabarich, ha participat aquest matí de l’acte 
d’inauguració de la fira Navartur. Sabarich ha posat 
en relleu que es tracta d’una bona oportunitat per 
promocionar el conjunt de l’oferta turística lleidatana 
en una de les fires de turisme de major interès del 
nord d’Espanya. En aquest sentit ha remarcat que, 
per les seves dates, Navartur és un marc idoni amb 
vista a les pròximes vacances de Setmana Santa, 
quan el visitant podrà gaudir a les contrades lleidata-
nes del tram final de la temporada d’esquí i l’inici de 
la campanya dels esports d’aventura, com també de 
tota l’oferta relacionada amb el turisme cultural i el 
turisme rural, a més de la gastronomia.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, és present en la dotzena edició de la fira 
Navartur de Pamplona (Navarra) per posar en valor 
la gastronomia lleidatana i promocionar el conjunt de 
l’oferta relacionada amb els productes de natura, cul-
tura, turisme actiu i esports d’aventura, l’esquí, com 
també la d’allotjaments en establiments de turisme 
rural i càmpings de la demarcació de Lleida. 

A més de les accions d’assessorament i distribució 
de material promocional entre els potencials visitants 
de les comarques lleidatanes, l’estand d’Ara Lleida 
acollirà les esmentades accions de dinamització 
adreçades a promocionar la gastronomia lleidatana 
i que oferiran els diferents expositors que participen 
a l’estand. Així, la Val d’Aran oferirà tastets de dolços 
típics aranesos acompanyats de cassís, licor típic de 
la vall; l’Alta Ribagorça servirà embotits i productes 
de xarcuteria en general; la Vall de Boí oferirà tastos 
de mel de flor de taronger; el Pallars Sobirà brindarà 
un tast de formatges artesans i pastes de nous de la 
Noguera Pallaresa; el Pallars Jussà oferirà paté de 
muntanya i vi de la DO Costers del Segre dels Ce-
llers Vila Corona. Els tastos de productes gastronò-
mics es faran tots els dies de fira en dos torns, l’un a 
les 12.30 hores i el segon a les 17.30 hores.

La dotzena edició de la fira internacional de turisme 
Navartur, important trobada del sector turístic que el 
2016 va rebre 31.610 visitants.


