
1 Lleida, 25 de març de 2017 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació  de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona del 24 al 26 de març 
el projecte “Moturisme Ara Lleida” al saló Mo-

toMadrid, considerat com el principal aparador dedi-
cat a l’univers de les dues rodes, atès que anualment 
rep uns 40.000 visitants.

El Patronat de Turisme participa en aquest saló es-
pecialitzat en el món de les motos amb un estand 
propi amb la finalitat de difondre els atractius de la 
demarcació de Lleida i, més particularment, els ser-
veis i els equipaments específics que es posen a dis-
posició dels amants de la moto. La secretaria tècnica 
del programa “Moturisme Ara Lleida” atén a l’estand 
Ara Lleida les consultes dels visitants i distribueix, 
entre d’altres fullets, el desplegable que conté infor-
mació detallada sobre 10 rutes moturístiques i 2.000 
quilòmetres de recorregut per carreteres del Pirineu 
i les Terres de Lleida amb corbes i paisatges de gran 
bellesa que abracen el conjunt de les comarques llei-
datanes.

El vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, i 
el director, Juli Alegre, han visitat l’estand del Pa-
tronat a MotoMadrid i han mantingut diferents con-
tactes amb operadors vinculats amb l’organització 
d’esdeveniments relacionats amb el món de les mo-
tos.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, ha manifestat que “la participació en aquest 
saló especialitzat és una bona oportunitat per pre-
sentar a un públic específic el programa ‘Moturisme 
Ara Lleida’. Aquest projecte té una acceptació molt 
bona entre els empresaris turístics de les comarques 
de Lleida i esperem que de cara al futur sigui una 
bona eina per generar una major atracció cap a les 
comarques lleidatanes per a un nombre més gran 
d’aficionats que vulguin venir a gaudir amb moto del 
nostre territori, i un estímul per a l’organització de tro-
bades i concentracions d’aficionats al món del motor 
de les dues rodes per les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida”.

Per la seva banda, el director, Juli Alegre, ha su-

bratllat aquest bon acolliment del projecte i ha re-
cordat que “per aquest motiu s’ha obert una sego-
na convocatòria adreçada a un màxim de 25 nous 
establiments d’allotjament turístic per adherir-se al 
programa ‘Moturisme Ara Lleida’”. Fruit de la prime-
ra convocatòria del programa, un total de 68 esta-
bliments es van adherir al projecte, 40 dels quals 
són d’allotjament turístic i altres 28 de restauració, 
cafeteries i museus, entre d’altres, que tenen una 
sèrie de serveis a les seves instal·lacions específica-
ment pensats per atendre les necessitats i facilitar al 
màxim la comoditat del turista motoritzat.

El saló MotoMadrid, celebra la sisena edició del cer-
tamen fins diumenge, dia 26 de març, a la Casa de 
Campo de Madrid.

La Diputació de Lleida promociona el 
producte “Moturisme Ara Lleida” a la 

fira MotoMadrid

 El Patronat de Turisme presenta fins demà diumenge a Madrid els atractius turístics de la demarca-
ció de Lleida i els equipaments específics que es posen a disposició dels amants de la moto

El vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, i del 
director, Juli Alegre, a l’estand instal·lat a la fira Mo-
toMadrid.
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