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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, conjuntament amb la la DO Costers 
del Segre, promociona l’oferta d’enoturisme de 

les comarques lleidatanes a la 38a Mostra de Vins i 
Caves de Catalunya 2018 que s’ha inaugurat avui di-
vendres al Moll de la Marina de la ciutat de Barcelona 
(connecta amb el Passeig del Port Olímpic), coincidint 
amb les Festes de la Mercè. La mostra, que es podrà 
visitar fins al dilluns 24 de setembre, compta amb la 
participació directa de quatre cellers de la DO Costers 
del Segre, que són Castell del Remei de la Noguera, 
Carviresa Cellers de l’Urgell i Clos-Pons i Tomàs Cu-
siné de les Garrigues. El Patronat de Turisme forma 
part de la Ruta del Vi de Lleida des de l’any 2011 i tam-
bé és membre de la Taula d’Enoturisme de Catalunya.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, i una dotzena d’empreses i entitats del conjunt 
de les comarques de Lleida participen avui divendres 

21 de setembre al workshop de turisme actiu i de na-
tura que té lloc a Món Natura Delta de l’Ebre (Am-
posta) durant la celebració del Delta Birding Festival, 
el Festival d’Ornitologia del Delta de l’Ebre. Aquesta 
trobada professional organitzada per l’Agència Cata-
lana de Turisme té com a objectiu que les empreses 
catalanes especialitzades en aquest segment puguin 
vendre directament als operadors internacionals la 
seva oferta.

La trobada té una participació d’uns 35 turopera-
dors turístics especialitzats d’Europa i va adreçada 
a les empreses catalanes adherides al programa 
d’Ecoturisme i d’Actiu-Natura de l’Agència Catalana 
de Turisme i que tinguin interès a presentar els seus 
serveis i productes turístics a operadors europeus es-
pecialitzats en turisme de natura responsable. El mer-
cat alemany en concret té una presència destacada 
en aquest workshop, atès que hi participen diferents 

La Diputació de Lleida presenta l’oferta de 
Turisme de Vatura a turoperadors especia-
litzats d’europa en el marc del Delta Birding 
Festival que se celebra al Delta de l’Ebre

Una dotzena d’aquests turoperadors internacionals han visitat del 18 al 20 de setembre diferents in-
drets de les comarques de Lleida per veure la fauna de les muntanyes del Pirineu i viure l’experiència 
de la brama del cérvol
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operadors de l’associació prescriptora d’ecoturisme i 
turisme responsable Forum Anders Reisen, que eng-
loba més de 100 turoperadors especialitzats.

Per part de les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida participen en aquesta trobada un total de 9 em-
preses, a més del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
Torisme Val d’Aran i el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida. 

El Patronat de la Diputació, amb la voluntat de fomen-
tar la participació activa del sector turístic en aquest 
esdeveniment, assumeix el 50 % del cost d’inscripció 
de les empreses privades que formin part dels progra-
mes que impulsa el Patronat de Turisme i el 25 % de 
les empreses que no estiguin adherides a cap dels 
programes impulsats per l’ens, com ara  “Moturisme 
Ara Lleida” i “Microconsultoria Terres de Lleida”, entre 
d’altres.

Viatge per les comarques de Lleida

Una dotzena d’aquets turoperadors internacionals 
abans de la celebració del workshop, han viatjat del 18 
al 20 de setembre per les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida amb la finalitat de conèixer en direc-
te l’oferta de natura. La seva estada a les contrades 
lleidatanes va començar el dimarts 18 de setembre 
al Pallars Sobirà, on van poder conèixer l’ecosistema 
dels ratpenats a la Mollera d’Escalarre, al Parc Nacio-
nal de l’Alt Pirineu. El dimecres al matí van conèixer 
les instal·lacions i les activitats del Centre Món Natura 

Pirineus a Son i a la tarda van fer una visita guiada 
per la serra de Boumort, amb diferents parades per 
poder gaudir dels punts estratègics d’observació de la 
vida silvestre i veure la fauna típica de la reserva. La 
jornada es va cloure amb un sopar degustació sota les 
estrelles de productes locals del Pallars. Finalment, 
ahir dijous, a primera hora del matí, van poder gaudir 
de l’espectacle natural de la brama del cérvol a Bou-
mort. Posteriorment, al migdia van poder fer un se-
guiment dels punts d’alimentació complementaris de 
la reserva i observació de grans aus rapinyaires com 
ara el Lammergeyer, el voltor negre i el voltor comú a 
la zona del Pallars Jussà. El viatge per les comarques 
de Lleida es va cloure ahir dijous a la tarda, quan van 
emprendre el viatge cap al Delta de l’Ebre (Amposta) 
per participar avui en el workshop.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


