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Aitona ultima la campanya de la flor amb 
la previsió de crèixer i superar els 18.000 

visitants de l’anys passat

Per setè any, Aitona organitza del 4 al 27 de març les Rutes de la floració dels arbres fruiters, que 
inunden el paisatge de color rosa, amb visites guiades que fan els mateixos pagesos per donar a 
conèixer l’agricultura de regadiu i el patrimoni cultural del municipi

Enguany, com a novetats, s’ha incorporat un tast de productes locals, s’oferiran rutes guiades amb 
bicicleta i es mantenen els vols amb globus per veure el paisatge florit des del cel que es va estrenar 
l’any 2018

L’Ajuntament d’Aitona ofereix per setè any con-
secutiu, tots els dies del 4 al 27 de març, visites 
turístiques guiades per pagesos i per guies lo-

cals voluntaris dins la campanya “Aitona en Flor”. Les 
visites estructurades permetran al visitant descobrir i 
gaudir dels camps florits que inunden de color rosa 
el paisatge, mentre que les visites pel nucli antic de 
la població serviran per conèixer el seu patrimoni i la 
seva oferta turística.  

La previsió de l’Ajuntament d’Aitona per a aques-
ta nova edició de la campanya és continuar creixent 
pel que fa al nombre de visitants i superar la xifra de 

18.000 persones de l’edició anterior, que ja va repre-
sentar un salt exponencial molt important en relació a 
l’any 2017, que va registrar 5.500 visitants, i el 2016, 
que en va tenir 1.500. 

La presentació de la campanya de la Flor 2019 ha 
tingut lloc aquest dimecres a la Diputació de Lleida 
amb la participació del vicepresident segon de l’ens 
provincial i vicepresident del Patronat de Turisme, 
Gerard Sabarich; l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol; la 
presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim; la tècnica de turisme d’Aitona, Dolors 
Pelegrí, i dues productores locals, Eva Vila i Anna 
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Mor, de les empreses Cal Kika i Mel de l’Oest. 

L’alcaldessa d’Aitona Rosa Pujol ha explicat que es 
tracta d’un “projecte turístic sostenible, consolidat, en 
evolució constant, que posa en valor el nostre poble, 
la nostra agricultura, la nostra gent i la nostra fruita, 
i amb el propòsit de continuar creixent. Un projecte 
obert a tota mena de visitants i, sobretot, amb la volun-
tat d’internacionalitzar-lo”. L’any passat vam rebre la 
visita del cònsol del Japó i enguany a la Fira de FITUR 
a Madrid l’alcaldessa es va reunir amb l’encarregada 
de negocis de Tailàndia, Nata Napa Kongsri, a qui 
va convidar a visitar el municipi d’Aitona per la sem-
blança que té la floració del Segrià amb la flor de lotus 
d’aquell país asiàtic, i ha anunciat “que segurament 
ens visitarà aquest mes de març”. En aquest sentit, 
s’inaugurarà una mostra sobre la flor de lotus a Tai-
làndia.  

La Floració d’Aitona 2019 ofereix en aquesta nova 
edició una experiència de natura, patrimoni arquitec-
tònic i cultural, gastronomia i cultura, en paraules de 
Rosa Pujol.  

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida, Gerard Sabarich, ha expressat el su-
port de la Diputació a aquesta iniciativa per la seva 
aportació a l’àmbit turístic i perquè “posa en valor uns 
paisatges, un territori, en un projecte que compta amb 
la implicació de tota la gent del poble d’Aitona i que 
alhora genera noves oportunitats de negoci a través 
dels productors locals”.  

L’Ajuntament d’Aitona ja ha donat el tret de sortida 
a la nova temporada d’“Aitona en Flor” 2019 amb 
l’obertura de les reserves a través del web www.frui-
turisme.info. A través d’aquesta plataforma ja es pot 
fer la reserva del dia i l’hora de la visita amb la finalitat 
de regular el nombre de turistes i evitar les aglome-
racions. El dia 13 es va obrir la plataforma per poder 
formalitzar les visites. De les 2.500 places que es van 
oferir a la plataforma per visitar els camps florits, en 
aquests moments més d’un miler ja estan venudes.

Entre les novetats de la nova temporada de la Flor 
d’Aitona 2019 cal citar la creació del “TastAitona”, que 
permetrà els visitants degustar alguns dels productes 
elaborats pels productors locals com ara melmela-

des, formatges, embotits, fruita, mel i xocolata, entre 
d’altres, i la posada en marxa de noves rutes en bici-
cleta —amb una durada de tres hores— i en quad. El 
servei es podrà contractar a les empreses de lloguer 
de bicicletes i de quads durant les tres setmanes que 
duri l’espectacle de la floració. Dins de l’ampliació de 
l’oferta turística, es manté també enguany el servei de 
globus aerostàtics per poder gaudir dels arbres florits 
des del cel. Enguany, a més, s’ha programat el 16 
de març un concert del grup Serratejant a l’ermita de 
Sant Joan de Carratalà. 

Una altra novetat és la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Aitona amb el Consell Comarcal de la Ribera de 
l’Ebre, que també està potenciant el turisme de la 
flor. Iniciada enguany, aquesta aliança “Aitona-Ribera 
d’Ebre” s’adreça a potenciar la flor, el patrimoni i la 
gastronomia. 

De la seva banda, la tècnica de turisme de l’Ajuntament 
d’Aitona, Dolors Pelegrí, ha explicat que “hem acon-
seguit consolidar una oferta turística territorial, esta-
blint sinergies tant amb territoris propers com la Ri-
bera d’Ebre com a nivell internacional, amb el Japó 
l’any passat i Tailàndia enguany”. Pelegrí ha explicat 
que el perfil del visitant està canviant. Si inicialment 
venien parelles pel seu compte, actualment tenen visi-
tants que es desplacen en autocars organitzats, grups 
d’estrangers, famílies senceres i molta gent que vol 
repetir amb d’altres familiars i/o amics. També l’estada 
dels visitants s’ha allargat i, si en principi la gent venia 
a passar un matí, Dolors Pelegrí ha manifestat que 
ara hi ha demanda de fer activitats matí i tarda i fins 
i tot d’ampliar el programa a caps de setmana o bé a 
períodes de dos o tres dies, la qual cosa implica per-
noctacions a la zona. 

Sra. Rosa Pujol-1 Sra. Rosa Pujol-2 Sr. Gerard Sabarich Sra. Dolors Pelegrí

S’adjunten 4 talls de veu. Un del vicepresident segon de l’ens provincial i vicepresident del Patronat de 
Turisme, Gerard Sabarich; 2 de l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol; i de la tècnica de turisme d’Aitona, 
Dolors Pelegrí
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