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La Diputació de Lleida fa una segona con-
vocatòria del programa “Moturisme Ara 
Lleida”, que té acutalment 68 establiments 

adherits

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha presentat el projecte als representants dels 25 
nous establiments inscrits al programa en la primera jornada de formació i acreditació que ha tin-
gut lloc aquest matí a la Sala Polivalent de la Diputació de Lleida

El Patronat de Turisme vol potenciar i posicionar la demarcació de Lleida per als aficionats a via-
tjar amb moto

La Diputació de Lleida continua treballant en 
diferents àmbits per posar en valor i promo-
cionar de manera específica el segment del 

turisme vinculat a aquells aficionats a viatjar amb 
moto dins del programa “Moturisme Ara Lleida” que 
impulsa el Patronat de Turisme. Les accions van en-
caminades tant a promocionar la destinació turística 
de les comarques de Lleida i les rutes per fer amb 
moto mitjançant la presència a fires específiques 
o esdeveniments per a aquest segment de públic, 
com també a ampliar el nombre d’establiments de 
les comarques de Lleida adherits a aquest projecte 
amb l’objectiu de millorar l’oferta i posicionar, encara 
més, la demarcació de Lleida per a aquest públic. 
Amb aquest objectiu, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida ha fet una segona convocatòria 

de formació i acreditació del programa “Moturisme 
Ara Lleida”, adreçada a un màxim de 25 establiments 
turístics de la demarcació de Lleida. 

La presentació d’aquesta segona convocatòria de 
formació i acreditació del programa “Moturisme Ara 
Lleida” ha tingut lloc aquest matí a la Sala Polivalent 
de la Diputació de Lleida amb la participació dels re-
presentants dels nous establiments adherits a aquest 
programa que impulsa el Patronat de Turisme, que 
acredita amb un segell de qualitat que garanteixen 
que estan oferint la millor estada als amants de via-
tjar amb moto.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha fet 
la presentació del projecte als empresaris inscrits en 
el desenvolupament d’aquest curs de formació que 
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els acreditarà per obtenir la certificació del progra-
ma. Juli Alegre ha recordat que, fruit de la primera 
convocatòria del programa, un total de 68 establi-
ments es van adherir al projecte, 40 dels quals són 
d’allotjament turístic i altres 28 de restauració, cafe-
teries i museus, entre d’altres, que tenen una sèrie 
de serveis a les seves instal·lacions específicament 
pensats per atendre les seves necessitats i facilitar al 
màxim la comoditat al turista motoritzat. 

Alegre ha explicat alguns dels avantatges que tenen 
els establiments associats al projecte, entre els quals 
ha destacat la participació en diverses accions pro-
mocionals com ara la presència del projecte a fires 
de caire general i altres salons dedicats al món de 
les motos, insercions publicitàries en mitjans de co-
municació, informació a través de les xarxes socials 
i cursos addicionals de formació, com també visites 
i contactes amb turoperadors especialitzats, a més 
de mantenir contactes amb diferents organitzacions 
d’esdeveniments per celebrar trobades vinculades 
amb el món de les motos a les comarques de Lleida.

El director del Patronat ha manifestat que “volem 
continuar avançant en aquesta direcció per consoli-
dar aquest segell de qualitat adreçat als aficionats al 
món de les motos en el conjunt de la nostra demar-
cació amb la finalitat de posicionar-nos com un refe-
rent en aquest segment tant per al públic de proxi-

mitat com per al mercat internacional”. També han 
participat en aquesta sessió tècnica Estanislau Soler, 
vinculat amb la secretaria tècnica del projecte “Mo-
turisme Ara Lleida” i Gonçal Portabella, formador i 
consultor. Tots dos han relatat els objectius dels nous 
programes, els seus avantatges per als membres ad-
herits, com també els requisits que han de complir 
per formar-ne part. El curs es desenvoluparà durant 
aquest any 2017 amb diferents sessions de treball 
presencials que se celebraran properament a Sort, 
la Seu d’Urgell i en un tercer lloc encara per determi-
nar. També hi haurà una visita d’inspecció tècnica a 
l’establiment per a l’obtenció de l’acreditació

Vinculat amb el projecte, el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida va editar un desplegable amb 
informació detallada sobre 10 rutes moturístiques i 
2.000 quilòmetres de recorregut  per carreteres amb 
corbes i paisatges de gran bellesa del Pirineu i les 
Terres de Lleida que abracen el conjunt de les comar-
ques lleidatanes. El desplegable que inclou també la 
relació de tots els establiments adherits al projecte i 
una llista dels highlights (punts destacats) de les co-
marques de Lleida es tornarà a reeditar amb els nous 
establiments adherits al programa fruit d’aquesta se-
gona convocatòria.
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