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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme promociona l’oferta vinculada al 
món del bicicleta de les comarques de Lleida 

i el projecte Benvinguts Senderistes i cicloturismes 
a la Fira UNIBIKE 2017, el saló internacional  de la 
bicicleta que se celebra fins demà diumenge dia 24 
de setembre al recinte Firal d’IFEMA de Madrid en el 
pavellons 12 i 14. El Patronat de Turisme participa 
per primera vegada en aquesta mostra dedicada al 
món de la bicicleta dins de l’estand de l’Agencia Ca-
talana de Turisme.

El Patronat de Turisme promociona el projecte Ben-
vingut senderistes i cicloturistes, així com també la 
diversitat d’oferta turística de les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida vinculada amb el món de la 
Bicicleta. Les comarques de Lleida tenen actualment 
68 establiments d’allotjament turístic amb el segell de 
“Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, que acredita 
que disposen d’un conjunt de serveis que s’adeqüen 
als practicants de senderisme i de cicloturisme i que 
tenen com a objectiu primordial captar aquest seg-
ment de turista i garantir-li una bona estada.  

La BTT té cada vegada més demanda i un major 
nombre de centres distribuïts per tota la geografia 
lleidatana, que ofereix més de 2.300 km de camins 
marcats i nombrosos serveis per als ciclistes. Els 
amants del ciclisme disposen a la demarcació de 
Lleida de 6 centres de BTT, que ofereixen tots els 
serveis per a la pràctica de la bicicleta, a més de fun-
cionar també com a minioficina de turisme, i des d’on 
es poden fer diferents rutes totalment senyalitzades 
per indrets de gran bellesa paisatgística. Així, hi ha 
el Centre BTT Val d’Aran, a Betren; el Centre BTT Alt 
Urgell, al Ràfting Parc de la Seu d’Urgell; el Centre 
BTT Solsonès-Vall de Lord, a l’Oficina de Turisme de 
la Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys; el Centre 
BTT Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu; el Centre BTT 
Pallars Jussà, a la Pobla de Segur i el Centre BTT 
Montsec-la Noguera, al monestir de les Avellanes i al 

Càmping Vall d’Àger.  

A més, l’Associació de Càmpings de Lleida proposa 
l’activitat “Càmping Bike&Run”, amb més de 50 rutes 
verdes amb BTT a partir d’alguns d’aquests establi-
ments de les comarques de Lleida com a punts de 
sortida i arribada ideals per al ciclista. De la mateixa 
manera que en els darrers anys s’han   traçat moltes 
rutes per als amats de les dues rodes en el conjunt 
de les comarques de Lleida.
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