
1 Lleida, 26 de setembre de 2018 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://http://www.aralleida.cat - e-mail: info@aralleida.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, conjuntament amb una dotzena 
d’empresaris i representants d’altres entitats 

turístiques lleidatanes participa avui dimecres, 26 de 
setembre, al workshop “Buy Catalunya”, l’acció pro-
mocional més important que organitza amb caràc-
ter bianual la Generalitat de Catalunya per mitjà de 
l’Agència Catalana de Turisme.

El “Buy Catalunya” és una acció promocional multi-
mercat i multiproducte amb especial incidència en-
guany en el producte de cultura en el marc de l’Any 
del Turisme Cultural que reuneix els representants 
de la demanda dels diferents mercats emissors i els 
representants de l’oferta catalana. Es tracta d’un es-
deveniment únic i exclusiu que reuneix cada dos anys 
els millors operadors europeus.

La celebració enguany té lloc al Palau de Congressos 
de la ciutat de Tarragona i hi participen uns 120 opera-
dors convidats per l’Agència Catalana de Turisme per 
mitjà dels seus centres de promoció turística situats a 
París, Londres, Frankfurt, Milà, Hèlsinki, Brussel·les, 
Moscou, Madrid, Nova York, Sao Paulo i Singapur.

Visites pel conjunt del territori

Una vegada finalitzada la celebració d’aquesta jorna-
da els operadors turístics, dividits en diversos grups, 

participaran fins divendres, 28 de setembre, en dife-
rents viatges de familiarització del territori per conèixer 
alguns dels paisatges més emblemàtics de Catalunya.

Pel que fa a les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida, una setantena d’aquests turoperadors in-
ternacionals dividits en 4 grups viatjaran per diferents 
contrades lleidatanes. 

Un d’aquests grups, format per una vintena de turo-
peradors, viatjarà fins a les comarques de l’Alt Urgell 
i la Cerdanya lleidatana, amb visita guiada a la Seu 
d’Urgell, el Museu de l’Acordió d’Arsèguel, dinar te-
màtic sobre els càtars i posterior caminada circular pel 
Camí dels Bons Homes, entre d’altres activitats. Un 
segon grup format per 18 turoperadors internacionals 
anirà a les comarques de l’Alta Ribagorça, amb visita 
al romànic de la Vall de Boí, i el Pallars Jussà, amb un 
recorregut amb el Tren dels Llacs des de la Pobla de 
Segur fins a la ciutat de Lleida, on coneixeran la Seu 
Vella i el Castell de Gardeny. Un tercer grup amb 17 
turoperadors visitarà diferents indrets de la comarca 
de les Garrigues, on podran gaudir d’un berenar ma-
ridat amb l’oli amb la DO Les Garrigues, i posterior-
ment, a l’Urgell, faran un tram del Camí Ignasià des de 
Verdú. El darrer grup, format per 10 turoperadors, es 
desplaçarà a la comarca del Solsonès, on visitaran la 
ciutat de Solsona i el santuari del Miracle.

La Diputació promou l’oferta turística de 
Lleida al  “Buy Catalunya” a Tarragona

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i una dotzena d’empreses de les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida participen en aquesta jornada professional
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