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El president de la Diputació, Joan Reñé, ha des-
tacat tant la diversitat com la identitat de la cui-
na de Lleida, fonamentada en els productes de 

qualitat, de proximitat i de temporada, en el decurs 
de la presentació del Pati Gastronòmic de l’estand 
de Catalunya a Fitur 2018, que “permetrà donar a 
conèixer i promoure tot un seguit de productes au-
tòctons d’una gran qualitat. El president de la Dipu-
tació també s’ha referit a l’oferta enoturística de les 
comarques de Lleida “com un nou atractiu turístic” 
gràcies al maridatge de la gastronomia i l’enologia, 
que permet al visitant fer un passeig per la gastro-
nomia, la cultura i la geografia lleidatanes i conèixer 

els principals atractius paisatgístics de cada zona 
seguint el fil conductor dels cellers del territori. La Di-
putació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme i 
la Denominació d’Origen Costers del Segre, impulsa 
l’enoturisme de les comarques de Lleida i la Ruta del 
Vi.

La gastronomia lleidatana estarà present tots els 
dies al Patí Gastronòmic de l’estand de Catalunya a 
Madrid, on els alumnes i els professors de l’Escola 
d’Hoteleria de Lleida oferiran menús amb plats típics 
de les comarques lleidatanes, com ara la coca de 
recapte, els cargols a la gormanda, escudella i carn 

Les comarques de Lleida presenten tot el 
seu potencial turístic a FITUR de Madrid, on 
la gastronomia tindrà un paper protagonista 

a l’estand de Catalunya 

 El president de la Diputació, Joan Reñé, ha fet la presentació del Pati Gastronòmic de l’estand de 
Catalunya, que és coordinat per l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida en col·laboració amb la 
Federació d’Hostaleria i el Patronat de Turisme

El turisme actiu presenta com a novetat l’increment de la navegabilitat del riu Noguera Pallaresa 
per a aquest any 2018, que passarà dels 15 als 50 km de recorregut sense interrupcions

La gastronomia i els productes alimentaris de les comarques de Lleida tenen un paper protago-
nista a la 38a Fira Internacional de Turisme-Fitur 2018, que s’ha inaugurat avui dimecres, 17 de 
gener, al recinte d’IFEMA de Madrid i romandrà oberta al públic fins diumenge. El Pati Gastronò-
mic de l’estand de Catalunya (pavelló 7) oferirà degustacions de productes a càrrec de l’Escola 

d’Hoteleria i Turisme de Lleida, en col·laboració amb la Federació d’Hostaleria de Lleida i el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Les noves propostes turístiques de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida tenen també un lloc destacat en aquesta nova edició de Fitur per 
tal de donar a conèixer tota l’oferta de turisme que proposa la demarcació lleidatana (neu, turis-
me actiu i esports d’aventura, natura, productes culturals i gastronòmics, etc.). L’oferta vinculada 
amb la cultura i el patrimoni té enguany un protagonisme especial amb motiu de l’Any Europeu 
de Patrimoni Cultural. Per aquest motiu, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida do-

narà a conèixer la guia “Lleida Cultura” que ha elaborat amb els principals recursos turístics de 
la demarcació lleidatana vinculats amb la cultura i el patrimoni. També el turisme actiu presenta 

com a novetat l’increment de la navegabilitat del riu Noguera Pallaresa, que passarà a poder 
oferir aquest any 2018 de 15 a 50 km de recorregut sense interrupcions en el tram comprès entre 

la zona d’Escaló (el Pallars Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la Pobla de Segur (el Pallars 
Jussà). Altres propostes estan vinculades amb el Fruiturisme i la floració dels arbres a la zona 

del Baix Segre, a més d’altres productes impulsats pel Patronat de Turisme com ara l’enoturisme, 
“Moturisme Ara Lleida” i les Rutes Gaspar de Portolà.

http://www.lleidatur.cat
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d’olla, bacallà amb samfaina, fricandó de vedella, els 
panadons d’espinacs i panses, la tupina amb fesols 
i per postres el pastís de poma, la cassoleta de pe-
res al vi i els financers de préssec. Aquesta acció 
promocional de la cuina de Lleida compta amb la 
col·laboració de la Federació d’Hostaleria de Llei-
da i el mateix Patronat de Turisme. A la presentació 
també hi han assistit el vicepresident del Patronat de 
Turisme, Gerard Sabarich, i el director, Juli Alegre.

Any Europeu de Patrimoni Cultural

Entre les novetats que enguany es promocionen a Fi-
tur, el Patronat de Turisme fa especial incidència en 
l’oferta de turisme cultural amb motiu que el 2018 ha 
estat declarat Any Europeu de Patrimoni Cultural. El 
Patronat dóna a conèixer la guia “Lleida Cultura” que 
ha elaborat amb els principals recursos turístics de 
la demarcació lleidatana vinculats amb la cultura i el 
patrimoni, per tal de promoure el turisme cultural sos-
tenible, posicionar la cultura com a eix clau de dife-
renciació de la destinació, desestacionalitzar l’oferta 
turística i incrementar el consum d’experiències tu-
rístiques culturals de qualitat. La guia inclou rutes 
culturals, elements Patrimoni de la Humanitat i les 
principals propostes culturals (monuments, museus, 
fires i festes i rutes) que es poden trobar a totes les 
comarques lleidatanes.

També es promocionen les diferents rutes culturals 
de la demarcació, entre les quals per a aquest any 
2018 seran de nova creació les vinculades a la fi-
gura de Gaspar de Portolà i que discorren per les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida (va estar 
vinculat a Os de Balaguer, Balaguer, Àger, Castell-
nou de Montsec, Arties, Lleida i Guissona).Una ve-
gada totes les noves rutes estiguin completament 
estructurades, s’afegiran a la resta de productes que 
promociona el Patronat de Turisme del conjunt de 
la demarcació i ajudaran a la internacionalització de 
l’oferta turística de Lleida, tal com s’ha fet amb les 
rutes de “Perseguits i salvats”.

El riu Noguera Pallaresa amplia la navega-
bilitat aquest 2018

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i 
els diferents consells comarcals promocionen en el 
marc de Fitur tota l’oferta turística de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida vinculada amb el 
producte de neu que presenten el conjunt de les 11 
estacions d’esquí i les 108 empreses del Pirineu de 
Lleida que ofereixen activitats de neu, com també 
l’oferta de turisme actiu i esports d’aventura que pro-
posen les 230 empreses distribuïdes pel conjunt de 
les 13 comarques lleidatanes amb una cinquantena 
d’activitats de terra, d’aire i d’aigua.

El president de la Diputació, Joan Reñé amb el director general de Turisme, Octavi Bono amb els represenants del sector turístic de la 
demarcació de Lleida a Fitur 2018.
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Entre les novetats pel que fa a l’oferta de turisme ac-
tiu enguany destaca la navegabilitat sense interrup-
cions del riu Noguera Pallaresa, que passarà dels 15 
km actuals fins als 50 km per a barques de ràfting i 
caiac, entre d’altres embarcacions, en el tram com-
près entre la zona d’Escaló (a la comarca del Pa-
llars Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la Pobla 
de Segur (el Pallars Jussà) a partir del 2018. Una 
segona actuació prevista per a l’any 2019 permetrà 
perllongar altres 6 km més la navegabilitat del riu fins 
a l’embassament de Sant Antoni a Tremp (el Pallars 
Jussà).

Amb aquesta iniciativa les comarques dels dos Pa-
llars se situaran a l’altura dels millors grans descen-
sos mundials en aigües braves amb embarcacions, 
que es fan, per exemple, al Gran Canyó del Colora-
do, als Estats Units. A més, obrirà grans expectatives 
al sector turístic en general, i sobretot el de les em-
preses dels esports d’aventura i turisme actiu, atès 
que la nova oferta d’activitats permetrà passar d’un 
tram de descens amb barques dels 15 km actuals 
fins als 56 km que van des de la zona d’Escaló fins a 
la presa de Sant Antoni i obrir l’oferta d’activitats del 
riu Noguera Pallaresa.

Això serà possible gràcies al projecte “GPS Touris-
me”, que preveu dues actuacions que es faran al 
salt de l’Hostalet, al Pallars Sobirà (2018), i al salt 
de Sossís (2019), al Pallars Jussà, fent un pas la-
teral que donarà continuïtat a la navegabilitat de les 
embarcacions de ràfting i caiac, entre d’altres, sense 
que hi hagi cap obstacle que ho impedeixi, com ara 
preses o salts d’aigua.

Moturisme i Fruiturisme

D’altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida promociona el projecte “Moturisme Ara Llei-
da”, pioner a l’Estat espanyol, per promoure el turis-
me de la demarcació lleidatana de manera especifica 
entre els aficionats a viatjar amb moto. En l’actualitat, 
a la demarcació de Lleida hi ha certificats uns 70 es-
tabliments d’allotjament turístic i serveis com ara res-
taurants, cafeteries i museus, entre d’altres.

També es promocionarà el projecte Fruiturisme, una 
nova iniciativa en què l’Ajuntament d’Aitona i d’altres 
municipis del Segrià organitzen a la primavera, quan 
els presseguers treuen la flor, visites als camps per 
gaudir d’un paisatge únic dels arbres fruiters florits 
i visites guiades als seus nuclis de població, per 
conèixer de primera mà el món de l’agricultura de 
regadiu i adquirir productes locals.

Reconeixements mundials

D’altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida i els diferents consells comarcals promo-
cionen un any més a Fitur tota l’oferta de turisme que 
proposa la demarcació de Lleida, entre la qual desta-
ca el patrimoni cultural i natural que ha estat recone-
gut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat 
i s’ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre. 
També es promociona l’astroturisme, una de les prin-
cipals bases econòmiques de la zona del Montsec, 
i més després que fos certificada com a Destinació 
Turística i Reserva Starlight, una distinció que ator-
ga la Fundació Starlight, vinculada a la UNESCO. 
També la Val d’Aran ostenta el reconeixement de ser 
la primera destinació de muntanya del món que té 
la certificació Biosphere Destination, atorgada per 
l’Institut de Turisme Responsable.

A més de tots aquests reconeixements obtinguts fins 
ara, el Turó de la Seu Vella opta a ser declarat Pa-
trimoni Mundial i la Conca de Tremp-Montsec aspira 
aquest any 2018 a ser reconeguda com a Geoparc 
Mundial de la UNESCO. Així mateix, el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici s’ha mar-
cat com a repte aconseguir la certificació Destinació 
Turística Starlight, un reconeixement a la qualitat 
del cel nocturn d’aquest espai del Pirineu lleidatà. 
Les comarques de Lleida ja disposen d’un paratge, 
el Montsec, declarat Destinació Turística i Reserva 
Starlight.

Tota l’oferta de Lleida a Fitur

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Tu-
risme, participa del 17 al 21 de gener a la 38a edi-
ció de la Fira Internacional de Turisme-Fitur 2018 de 
Madrid. El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida hi és present dins l’estand de Catalunya de 
l’Agència Catalana de Turisme (pavelló núm. 7), amb 
l’espai Pirineus, on hi són representats els consells 
comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdan-
ya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès i 
amb l’espai Terres de Lleida, amb la participació dels 
consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el 
Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. Torisme 
Val d’Aran tindrà enguany un taulell propi al costat 
del taulell de Pirineus.

Sr. Joan Reñé

S’adjunta un tall del president de la Diputació, Joan 
Reñé.
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