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El Solsonès s’ha proposat convertir-se en la 
destinació turística favorita dels catalans del 
mes de maig. Amb aquest objectiu ha posat 

en marxa la campanya “Quin Gust de Comarca!” que 
utilitza el segell “El mes gastronòmic” per promocio-
nar l’oferta turística, cultural i d’oci, amb el fil con-
ductor dels productes de proximitat, dels mateixos 
productors i de l’extraordinària oferta gastronòmica. 
Una vuitantena d’agents turístics s’han posat d’acord 
en el disseny de 120 activitats de natura que acaben 
amb tastet de productes. Packs de benvinguda Km 
0 com a obsequi als allotjaments hotelers i rurals, ta-
llers d’hort, visites a explotacions agràries amb de-
gustació, maridatges de vins i melmelades al mig del 
bosc o menús degustació exclusivament a partir de 
productes del Solsonès, són algunes de les propos-
tes que lliguen turisme i gastronomia d’una manera 
absolutament pionera a Catalunya.

La Diputació de Lleida ha acollit aquest migdia la pre-
sentació de la campanya “Quin Gust de comarca!”. 
L’acte ha comptat amb la participació del vicepresi-

dent tercer de la Diputació de Lleida i vicepresident 
del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i del pre-
sident del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep 
Caelles, També hi han assistit dues tècniques del 
Consell Comarcal del Solsonès Esther  Santaulària 
i Esther Sabata i el director del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre. 

Gerard Sabarich, ha destacat aquesta iniciativa del 
Solsonès per donar a conèixer els seus productes 
de proximitat i d’altíssima qualitat, que alhora també 
serveixen per dinamitzar l’economia de la zona. “Es 
tracta de tot un seguit d’actuacions que, a més de 
tenir un retorn directe al territori, també té un retorn 
de marca i de prestigi de la destinació turística de les 
Terres de Lleida.” 

Per la seva banda, Josep Caelles ha explicat que es 
tracta d’una campanya que engega per primera ve-
gada el Patronat de Turisme del Solsonès i que té 
el suport de gremis, associacions i d’una vuitantena 
d’agents públics i privats, que s’han posat d’acord 

El Solsonès presenta a la Diputació la 
campanya “Quin gust de comarca!”, que 
inclou més d’un centenar d’activitats 

excepcionals

 La campanya aprofita el millor moment de l’any per visitar el Solsonès, el maig, per consolidar-se 
com a destinació favorita dels catalans
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per oferir aquestes 120 propostes turístiques durant 
el mes de maig al Solsonès. ”La campanya repre-
senta un repte per al sector turístic i d’entrada ja ens 
ha permès millorar el posicionament de la comarca 
en l’àmbit de les xarxes socials i aglutinar tot el sec-
tor turístic per dur a terme una acció de promoció 
conjunta”, ha afirmat Josep Caelles. En aquest sen-
tit, ha comentat l’èxit de la trobada d’Instagramers 
que va tenir lloc ahir diumenge a Sant Llorenç de 
Morunys per promocionar els productes de proximi-
tat Km 0 i que va aplegar 27 participants d’arreu de 
Catalunya. Tots els assistents van tenir l’oportunitat 
de conèixer l’oferta turística del municipi i visitar dife-
rents obradors i punts de venda de productes locals. 
L’Instawalk es va organitzar conjuntament amb el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 

Amb aquesta iniciativa, el Solsonès reforça la seva 
aposta per un turisme cultural i de qualitat, que va-
lora la destinació pel contingut i no només pel conti-
nent. Amb aquesta campanya es pretén també apro-
fundir en les arrels agràries i agroalimentàries de 
l’anomenada “comarca de les mil masies”, un territori 
eminentment rural que el mes de maig es troba en 
una explosió natural, paisatgística i agrícola singular. 
Tot just després de les pluges d’abril, quan les grans 
extensions de cereal groguegen i contrasten amb el 

verd intens dels boscos, s’allarga el dia i alhora el sol 
escalfa sense cremar.

Sota aquest relat, el web www.elmesgastronomic.
cat recull les propostes inèdites i exclusives pro-
gramades per a tot el mes de maig. Plantar trumfos 
de muntanya o descobrir els clots on es conserven, 
rodar amb bicicleta elèctrica o amb BTT i aturar-se 
a esmorzar, aprendre a fer ganxet o recuperar els 
sabors del barroc són bons exemples del veritable 
esforç que ha fet aquesta comarca, la quarta menys 
densament poblada de Catalunya. Aquesta dispersió 
no deixa de ser un gran indicador del caràcter rural 
del Solsonès, que manté vives la figura tradicional de 
l’herència pairal i la pervivència de les explotacions 
agrícoles, ramaderes i forestals.

De manera complementària, a més, tant el web www.
elmesgastronomic.cat com les xarxes socials de Tu-
risme Solsonès preparen per al maig concursos amb 
premis, regals aportats pels agents turístics, d’oci i 
de la restauració, com ara activitats gratuïtes, esmor-
zars i dinars, visites i tallers, cistelles de productes i 
altres promocions especials. Aquest és un altre motiu 
per seguir l’activitat on-line del Solsonès, que aquest 
mes de maig es convertirà en el lloc on ve més de 
gust fer-hi una bona estada

Josep CaellesGerard Sabarich

S’adjunten dos talls de veu. Un del vicepresident tercer de la Diputació, Gerard Sabarich, i un altre del  
president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles.
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