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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona fins demà diumenge, 
el producte “Moturisme Ara Lleida” a la fira Mo-

tOh! de Barcelona, que se celebra al pavelló núm. 8 
del recinte firal de Montjuïc, un esdeveniment únic 
que acosta el gran públic a les marques principals 
i als professionals  més destacats del sector de la 
motocicleta. La setmana passada el Patronat de Tu-
risme també va presentar el projecte “Moturisme” al 
saló MotoMadrid, considerat l’altre gran referent del 
món del motor de les dues rodes.

El saló MotOh! de Barcelona és considerat com un 
punt de trobada i de referència per a tots els aficio-
nats al món del motociclisme d’arreu de Catalunya, 
motiu pel qual el Patronat de Turisme hi és present 
per segon any consecutiu.

El Patronat disposa en aquest saló d’un estand propi, 
per tal de difondre els atractius de la demarcació de 
Lleida i, més particularment, els serveis i els equi-
paments específics que es posen a disposició dels 
amants de la moto. La secretaria tècnica del progra-
ma “Moturisme Ara Lleida” s’encarrega d’atendre a 
l’estand Ara Lleida les consultes dels visitants i de 
distribuir les diferents publicacions sobre l’oferta tu-
rística de Lleida, entre les quals figura el desplegable 
que conté informació detallada sobre 10 rutes motu-
rístiques i 2.000 quilòmetres de recorregut per carre-
teres del Pirineu i les Terres de Lleida, amb corbes i 
paisatges de gran bellesa que abracen el conjunt de 
les comarques lleidatanes.

La fira MotOh!, que celebra enguany la seva 4a edi-
ció, es va inaugurar dijous i romandrà oberta al públic 
fins demà diumenge, 2 d’abril. El vicepresident del 
Patronat, Gerard Sabarich, i el director, Juli Alegre, 
han visitat l’estand del Patronat a la Fira MotOh! i han 
mantingut diferents contactes amb operadors vincu-
lats amb l’organització d’esdeveniments relacionats 
amb el món de les motos. La mostra ocupa 30.000 
metres quadrats, amb 110 expositors i 350 marques 
representades. 

El projecte Moturisme, que impulsa la Diputació de 
Lleida mitjançant el Patronat de Turisme, disposa ac-
tualment de 68 establiments adherits al projecte, 40 
dels quals són d’allotjament turístic i altres 28 de res-
tauració, cafeteries i museus, entre d’altres. Davant 
la bona rebuda que està tenint el projecte entre els 
empresaris turístics de la demarcació pel fet d’anar 
adreçat a un target molt específic com ho és el del 
moturisme, el Patronat ha obert una segona convo-
catòria per a un nombre màxim de 25 nous establi-
ments.

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

Fira MOTOH! de Barcelona

El Patronat de Turisme presenta fins demà diumenge al target moturista els atractius turístics de la 
demarcació 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 Moturisme Ara Lleida al saló MotOh! de Barce-
lona.
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