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La Diputació promociona el conjunt de 
l’oferta turística de Lleida a Navartur de 
Pamplona i el projecte “Moturisme” als 

Països Baixos
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, promociona fins diumenge el conjunt 
de l’oferta turística lleidatana a la fira Navartur de Pamplona i el producte “Moturisme Ara Lleida” 
en l’àmbit internacional al saló Motorbeurs d’Utrecht, considerat la mostra més important del món 
de la moto dels Països Baixos.

L’estand del Patronat de Turisme a la fira Navartur de Pamplona.

El Patronat de Turisme és present a la tretzena 
edició de la fira Navartur de Pamplona (Na-
varra) per promocionar tota l’oferta de natura, 

cultura, turisme actiu i esports d’aventura, de neu, 
gastronomia, com també la d’allotjaments en establi-
ments de turisme rural i càmpings de la demarcació 
de Lleida. Entre les novetats que s’hi presenten des-
taca el producte “Fruiturisme”, vinculat a la floració 
dels arbres fruiters de les comarques de la plana de 
Lleida i de manera específica al poble d’Aitona i a la 
zona del Baix Segre. 

El Patronat de Turisme, sota la marca “Ara Lleida” i 
el lema de la campanya “ADN Lleida, Autèntica, Di-
ferent, Natural”, participa a Navartur amb un estand 
propi que acull els consells comarcals del Pallars So-
birà, l’Alta Ribagorça i el Patronat de Turisme de la 
Vall de Boí, el Patronat de Turisme de la Cerdanya, la 
Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida, 
Foment Torisme Val d’Aran i el mateix Patronat de 
Turisme de la Diputació.
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L’atractiu de la gastronomia de muntanya

A més de les accions d’assessorament i distribució 
de material promocional entre els potencials visitants 
de les comarques de Ponent, l’estand d’“Ara Llei-
da” acull accions de dinamització adreçades, entre 
d’altres objectius, a promocionar la gastronomia llei-
datana. Així, la Val d’Aran fa tastets de dolços típics 
aranesos; l’Alta Ribagorça n’ofereix de melmelades, 
embotits i productes de xarcuteria en general; el Pa-
llars Sobirà obsequia amb productes locals com ara 
formatges, i la Federació de Turisme Rural de les Te-
rres de Lleida proposa degustacions de vi dolç i oli.

Cal dir també que el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida ha gestionat l’entrada gratuïta a Na-
vartur per a tots els socis del Club Amics de Lleida, 
que podran accedir a la fira mostrant la targeta del 
club a la porta del recinte. El saló Navartur, per la 
seva situació geogràfica i dates de celebració, es-
devé un marc idoni per a la promoció turística del 
conjunt de les comarques de Lleida amb vista a les 
pròximes vacances de Setmana Santa.

Promoció internacional del producte “Mo-
turisme Ara Lleida” als Països Baixos

D’altra banda, la Diputació de Lleida, mitjançant el 
Patronat de Turisme, promociona el projecte “Mo-
turisme Ara Lleida” al saló Motorbeurs d’Utrecht, 
considerat com el més important i el major aparador 
dedicat al món de la moto dels que se celebren als 
Països Baixos. La mostra es va inaugurar ahir dijous 
i romandrà oberta al públic fins diumenge. El produc-
te “Moturisme” hi està present dins l’estand d’un dels 
establiments acreditats en el projecte . Es tracta de 
l’empresa EcoCerdanya Resort de Prullans, que par-
ticipa en aquesta fira per promocionar el conjunt de 

la seva oferta turística a la Cerdanya lleidatana entre 
el públic dels Països Baixos.

Aquesta és la segona vegada que el Patronat de Tu-
risme assisteix aquest mes de febrer a una fira als 
Països Baixos per promocionar l’oferta turística de 
les comarques de Lleida. La primera va ser la Fiets 
en Wandelbeurs, que va tenir lloc a la ciutat belga 
de Gent, i pròximament assistirà també a la Fiets en 
Wandelbeurs que se celebra també a Utrecht , totes 
dues adreçades al sector del turisme actiu i de natura 
i al turisme familiar.

La Diputació de Lleida manté una presència destaca-
da al mercat dels Països Baixos, atès que ocupa el 
tercer lloc del rànquing dels turistes estrangers que 
visiten les comarques del Pirineu i les Terres de Llei-
da i mostra un gran interès per l’oferta turística de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida vincu-
lada amb la natura, el turisme actiu i les activitats a 
l’aire lliure. La primera i la segona posició les ocupen 
els turistes procedents de França i Alemanya, res-
pectivament.

El Patronat de Turisme distribuirà entre els visitants 
de la fira Motorbeurs d’Utrecht el desplegable de 
“Moturisme Ara Lleida” editat en neerlandès, que 
conté informació sobre els establiments adherits al 
projecte i les 10 rutes moturístiques amb 2.000 quilò-
metres de recorregut per carreteres del Pirineu i les 
Terres de Lleida amb corbes i paisatges de gran be-
llesa que abracen el conjunt de les comarques lleida-
tanes. També es projecten dos vídeos amb imatges 
de les rutes del projecte i es facilita informació sobre 
el conjunt de l’oferta turística del Pirineu i les Terres 
de Lleida El projecte “Moturisme”, pioner a escala es-
tatal i que impulsa el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida, disposa de 84 establiments adherits 
(50 d’allotjament i 34 de serveis complementaris).

Estand de l’empresa EcoCerdanya Resort en el qual participa el Patronat de Turisme per promocionar el programa “Moturisme Ara 
Lleida” a la fira d’Utrecht.
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