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Lleida presenta les novetats del sector i 
tota la seva oferta turística a FITUR 2019

El turisme de Lleida tanca el 2018 amb un nou rècord amb el millor resultat de tots els temps quant al 
nombre de viatgers i de pernoctacions

Les noves propostes turístiques de les comarques de Lleida tenen un lloc destacat en l’oferta 
turística de Catalunya a la 39a edició de la Fira Internacional de Turisme-Fitur 2019, que s’ha 
inaugurat avui a Madrid i romandrà oberta al públic fins diumenge, 27 de gener. La Diputació 
de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, participa a Fitur dins l’estand de Catalunya de 

l’Agència Catalana de Turisme amb les marques “Pirineus” i “Terres de Lleida” per tal de donar a 
conèixer tota l’oferta de turisme que proposa la demarcació de Lleida a més de la seva capaci-
tat internacionalitzadora. La participació de les comarques de Lleida a Fitur es fa en un ambient 

d’optimisme després d’un bon tancament turístic de l’any 2018, amb un nou rècord i amb el 
millor resultat de tots els temps quant al nombre de visites i de pernoctacions en el conjunt de la 
demarcació. El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, ha expressat la satisfac-
ció per aquest resultat i ha manifestat que cal continuar treballant de manera conjunta el sector 

públic i el privat per poder seguir creixent de cara al futur.

Fotografia de grup del moment de la inauguració del secretari d’Empresari i Competitivitat, Joaquim Ferrer amb el  vicepresident de la 
Diputació Gerard Sabarich i els diferents representants del territori que avui han participat de les activtats a l’estan de Catalunya a Fitur 
amb les marques turístiques de Pirineus, Val d’Aran i Terres de Lleida.
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
amb la marca “Ara Lleida”, promociona a la 39a 
edició de la Fira Internacional de Turisme-Fitur 

2019 tota l’oferta de turisme que proposa la demarca-
ció de Lleida (neu, turisme actiu i esports d’aventura, 
natura, productes culturals i gastronòmics, etc.), a 
més de la seva capacitat internacionalitzadora. El Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Lleida i la marca 
“Ara Lleida” hi participaran dins l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme (pavelló núm. 7) amb el taulell de 
“Pirineus”, on hi són presents els consells comarcals 
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i amb el taulell 
de “Terres de Lleida”, amb la participació dels con-
sells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. La Val d’Aran i 
la ciutat de Lleida disposen enguany d’un espai propi 
dins del mateix estand de l’Agència Catalana de Tu-
risme.

El Pirineu de Lleida, amb 11 estacions d’esquí i 122 
empreses especialitzades en els esports d’hivern, 
continua representant una de les millors ofertes de 
neu d’Espanya. També es promocionen les activitats 
que ofereix el sector del turisme actiu i els esports 
d’aventura en el conjunt de la demarcació de Lleida, 
que l’any 2018 va disposar de 228 empreses distri-
buïdes pel conjunt de les 13 comarques lleidatanes, 
les quals ofereixen unes 50 activitats de terra, d’aire 
i d’aigua de dificultat variable i pensades per a pú-
blics de tota mena i edat. Entre les novetats del sector 
d’enguany destaca l’ampliació a partir de la pròxima 
primavera, en una data encara per determinar, de 
la navegabilitat de barques de ràfting i caiac, entre 
d’altres embarcacions, pel riu Noguera Pallaresa en 
un recorregut sense interrupcions d’uns 50 km, en el 
tram comprès entre la zona de Llavorsí (a la comarca 
del Pallars Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la 
Pobla de Segur (el Pallars Jussà).

També es promociona la nova proposta turística de 
la plana de Lleida que és el Fruiturisme i les Rutes 
de l’arbre florit d’Aitona, un recorregut que permet als 
visitants admirar l’entorn paisatgístic del Baix Segre 
durant l’època de floració de l’arbre de la fruita dolça. 
Turisme de Lleida per la seva banda promociona els 
atractius turístics de la ciutat a FITUR.

Novetats dels consells comarcals

Entre les novetats que promocionen els consells co-
marcals destaquen el Patrimoni Mundial reconegut 
per la Unesco (art rupestre de l’arc mediterrani de la 
península Ibèrica, el conjunt romànic de la Vall de Boí, 
el Montsec i el Parc Nacional d’Aigüestortes com a 

Destinació Turística i Reserva Starlight, la Festa de 
les Falles del Pirineu, el Geoparc Conca de Tremp-
Montsec, l’art de la construcció en pedra seca o la 
certificació Biosphere de la Val d’Aran), els 10 anys 
del Parc Astronòmic Montsec i la inauguració del nou 
espai d’exposicions del COU.

L’Alt Urgell presenta com a novetat la guia “Activitats 
en família”, un tríptic on es pot trobar informació de-
tallada de 10 empreses que organitzen visites i altres 
activitats per a infants. També s’hi pot trobar una se-
lecció de rutes a peu, adaptades per a famílies amb 
infants, pel Parc Natural del Cadí-Moixeró, pel Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, per Oliana i per Peramola.

L’Alta Ribagorça promociona els tres Patrimonis Mun-
dials de la Unesco que té (el conjunt romànic de la Vall 
de Boí, les Falles i la Destinació Turística Starlight del 
Parc Nacional d’Aigüestortes) i el Buff Mountain Festi-
val Vall de Boí, que se celebrarà del 12 al 14 de juliol, 
amb la Buff EpicTrail com a activitat estrella.

La Noguera centra la seva promoció en els 10 anys 
del Parc Astronòmic Montsec i la inauguració del nou 
espai d’exposicions del COU, amb tres zones: Espai 
Recepció, Espai Univers i Espai Starlight-Cel Fosc.

El Pallars Jussà dóna a conèixer el Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec i el nou equipament de dinamització 
turística i esportiva “L’Estació d’esports i natura al Pi-
rineu”, situat a l’antiga estació de trens de la Pobla de 
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Segur; l’impuls de la mobilitat sostenible a la comarca 
amb el projecte GPS Tourism; la nova visita guiada al 
barri antic de Tremp; la dinamització de l’equipament 
romànic de Sant Vicenç de Capdella, i les accions in-
closes en el projecte “Valorització de la Pobla de Se-
gur com a Porta d’Entrada al Pirineu”.

Les novetats del Pallars Sobirà se centren en la 
nova temporada d’esquí de Port Ainé, Espot Esquí i 
la zona de les Valls d’Àneu de Baqueira Beret. Tam-
bé s’informa del nou sistema de regulació del llac de 
Montcortès, les novetats del Parc Natural de l’Alt Piri-
neu del 2019 (obertura a l’estiu dels punts d’informació 
de l’espai natural i la reedició dels mapes generals en 
diferents idiomes i dels mapes sectorials segons els 
nous límits del territori) i les principals activitats del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
(desenvolupament de les principals actuacions del pla 
d’acció de la Destinació Turística i Reserva Starlight). 
Així mateix es dóna a conèixer la celebració de jorna-
des internacionals, el Campionat del Món de Piragüis-
me d’Estil Lliure de Sort de l’1 al 6 de juliol, i el Museu 
de les Papallones de Ribera de Cardós. Finalment 
es promociona la presó-museu “Camí de la Llibertat” 
de Sort, com també els itineraris literaris de la vall 
d’Àssua, el projecte d’art contemporani de l’església 
de Sant Víctor de Seurí, el Doctor Music Festival i la 
nova destinació de turisme familiar “Pirineus-Noguera 
Pallaresa, natura i muntanya en família”.

L’Urgell potencia les visites guiades al monestir cister-
cenc de Santa Maria de Vallbona perquè els visitants 
redescobreixin els secrets del cenobi femení més im-
portant de l’orde del Cister a Catalunya.

La Val d’Aran presenta les novetats de la campanya 
d’esquí a l’estació de Baqueira Beret, la Copa del Món 
de Surf de neu cross FIS a Baqueira (els dies 1 i 2 de 
març), el nou refugi de muntanya de l’Artiga de Lin, les 
curses de senderisme i de bicicleta d’alta muntanya 
(com la Trail Vielha-Molières 3.010 i la Pedals de Foc 
Non Stop MTB Ultramarathon –que serà el Campionat 
d’Europa MTB Ultramarathon–), el Val d’Aran Walking 
Festival (de l’1 al 7 de juliol), l’ampliació de l’oferta 
d’escalada i vies ferrades i la inauguració del Centre 
d’Interpretació de les Festes del Foc de Les i Arties 
“Hèstes deth Huec”.

El turisme de Lleida tanca el 2018 amb un 
nou rècord turístic

El sector turístic de les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida participa a Fitur en un ambient 
d’optimisme després de tancar l’any 2018 per sobre 
dels 1.200.000 visitants i pràcticament fregant els tres 
milions de pernoctacions, unes xifres que suposen el 

millor any de la història quant al nombre de viatgers i 
de pernoctacions, segons les dades de l’INE que ha 
publicat avui sobre el comportament turístic en els 
establiments d’hoteleria durant el mes de desembre 
de 2018. Resta només tancar els guarismes finals del 
mes de desembre dels establiments de turisme rural, 
càmpings i apartaments turístics, però no variaran 
aquests resultats. Les xifres del 2018, encara provi-
sionals, representen un creixement d’un 4,6 % apro-
ximadament en el nombre de viatgers i d’un 3’2  % en 
el nombre de les pernoctacions amb relació a l’any 
2017, que ja va representar la millor dada dels darrers 
8 anys quant al nombre de pernoctacions i el rècord 
quant al nombre de viatgers en els establiments 
d’hoteleria, turisme rural i càmpings. Aquests resultats 
milloren el nombre de pernoctacsions de l’any 2006 
que fins ara el record amb 2.946.000 pernoctacions.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, ha destacat que “s’han complert les expectati-
ves que el Patronat s’havia fixat a primers d’any” i ha 
posat de manifest que el conjunt de les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida estan experimentant des 
de l’any 2014 un creixement quant al nombre de viat-
gers i de pernoctacions fins arribar aquest darrer any 
2018 a assolir el millor registre de tots els temps tant 
pel que fa a pernoctacions com a viatgers. El millor 
comportament del 2018 respecte al 2017 ha estat per 
al sector de l’hoteleria, que ha crescut un 7 % quant 
al nombre de viatgers i gairebé un 6 % quan al nom-
bre de pernoctacions. Per la seva banda, el turisme 
estranger ha mantingut un any més el seu creixement 
fins a batre l’any 2018 el seu propi rècord en millorar 
els resultats de l’any anterior i situar-se en el millor 
registre des que el Patronat de Turisme fa un segui-
ment de les dades d’ocupació. En concret, el turisme 
internacional ha tornat a experimentar un creixement 
l’any passat respecte al 2017 d’un 8 % en el nombre 
de pernoctacions i d’un 18 % en el de viatgers.

El secretari d’Empresa i Competitivitat,Joaquim Fe-
rrer, ha inaugurat l’estand de Catalunya a Fitur, acom-
panyat del director general de Tuisme, Octavi Bono, el 
director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font 
i el vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich. A l’acte d’inauguració també hi han assistit  
diferents representants institucionals del territori i del 
teixit empresarial.

Sr. Gerard Sabarich

S’adjunten un tall de veu del vicepresident Ge-
rard Sabarich
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