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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme i la marca turística Ara Lleida, 
promocionarà l’oferta turística més completa 

que brinden les comarques lleidatanes en turisme 
familiar, cultural, rural, enogastronòmic, de natura i 
d’aventura, entre d’altres, al B-Travel de Fira de Bar-
celona, que s’inaugurarà demà divendres, 20 d’abril, 
i romandrà obert al públic fins diumenge. El director 
del Patronat de Turisme, Juli Alegre, donarà a conèi-
xer en el marc de B-Travel el resultat de l’estudi de 
reputació on-line del turisme cultural de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida encarregat pel 
Patronat de Turisme, coincidint enguany amb l’Any 
del Turisme Cultural.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida hi 
tindrà una presència destacada amb un espai pro-
pi de 64 m2 dins l’estand de l’Agència Catalana de 
Turisme, que compartirà amb els diferents consells 
comarcals de la demarcació i la Val d’Aran i amb les 
marques turístiques de Pirineus i Terres de Lleida. 
El Patronat també mantindrà un espai propi dedicat 
al Club d’Amics de Lleida, els socis del qual podran 
gaudir d’una entrada gratuïta al saló en virtut de 
l’acord del Patronat de Turisme amb Fira de Barce-
lona.

Les noves propostes turístiques de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida, entre les quals s’hi 
inclou el recent reconeixement de la Conca de Tremp-
Montsec com a GEOPARC Mundial per la UNESCO, 
tindran un lloc destacat en aquesta nova edició de B-
Travel per tal de donar a conèixer tota l’oferta de tu-
risme que proposa la demarcació lleidatana (turisme 
actiu i esports d’aventura, natura, productes culturals 
i gastronòmics, etc.), com també els productes im-
pulsats pel Patronat de Turisme com ara “Moturisme 
Ara Lleida” i la nova Guia d’Escapades de les Terres 
de Lleida amb 39 paquets turístics estructurats a la 
plana de Lleida, entre d’altres. 

L’oferta vinculada amb la cultura i el patrimoni té en-

guany un protagonisme especial amb motiu de l’Any 
Europeu de Patrimoni Cultural. En aquest sentit, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida donarà 
a conèixer la guia “Lleida Cultura” que ha elaborat 
amb els principals recursos turístics de la demarca-
ció lleidatana vinculats amb la cultura i el patrimoni 
i farà públic l’estudi de reputació on-line del turisme 
cultural a les comarques de Lleida.

El saló tindrà un espai gastronòmic anomenat B-
Delicious, on el visitant podrà degustar productes 
mitjançant la compra de tiquets. La gastronomia del 
Pirineu de Lleida hi serà representada per mitjà del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’associació Menja’t 
l’Alt Urgell i el Conselh Generau d’Aran, que oferiran 
una àmplia varietat de productes gastronòmics piri-
nencs.

La Diputació promociona Lleida al Saló 
B-Travel de Barcelona i presenta una estudi 
de reputació on-line del turisme cultural al 

Pirineu i les Terres de Lleida

L’oferta turística més completa que brinden les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida serà pre-
sent a B-Travel, que se celebrarà del 20 al 22 d’abril al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona
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