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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, participa del 22 al 24 de febrer a la 
fira Navartur de Pamplona, reforçant la promo-

ció turística de les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida al mercat estatal amb la finalitat d’atreure 
viatgers procedents de la comunitat de Navarra i del 
País Basc amb vista a les pròximes vacances de Se-
tmana Santa i les vacances d’estiu.

 La Diputació de Lleida participa a Navartur amb un 
estand propi sota la marca “Ara Lleida”, on hi ha re-
presentants amb un taulell propi els consells comar-
cals del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, conjunta-
ment amb la Federació de Turisme Rural de Lleida i 
la Vall de Boí, l’Oficina de Turisme de la Cerdanya, 
Foment Torisme Val d’Aran i el mateix Patronat de 
Turisme de la Diputació.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, acompanyat del director del Patronat, 
Juli Alegre, han participat aquest matí de l’acte 
d’inauguració de la fira Navartur. Sabarich ha des-
tacat que Navartur és un dels salons de turisme de 
major interès del nord d’Espanya i una de les cites 
més importants pel que fa al turisme rural. També ha 
remarcat que per les dates de celebració aquesta fira 
representa un marc idoni amb vista a les pròximes 
vacances de Setmana Santa, quan el visitant podrà 
gaudir a les contrades lleidatanes del tram final de la 
temporada d’esquí i l’inici de la campanya dels es-
ports d’aventura, com també de tota l’oferta relacio-
nada amb el turisme cultural i el turisme rural, a més 
de la gastronomia.

Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida par-
ticipen en la catorzena edició de la fira Navartur de 
Pamplona (Navarra) per promocionar tota l’oferta de 
natura, cultura, turisme actiu i esports d’aventura, de 
neu, gastronomia, com també la d’allotjaments en 
establiments de turisme rural i càmpings de la de-
marcació de Lleida.

Entre les novetats que s’hi presenten destaquen el 

producte “Fruiturisme”, vinculat a la floració dels ar-
bres fruiters de les comarques de la plana de Lleida i 
de manera específica al poble d’Aitona i a la zona del 
Baix Segre; la nova temporada de neu al Pirineu de 
Lleida i l’oferta de turisme actiu i esports d’aventura 
que s’encetarà a partir de la primavera, com també 
el conjunt d’icones turístiques del Pirineu i les Terres 
de Lleida vinculades amb la natura i el patrimoni que 
han obtingut el reconeixement de la UNESCO com 
a Patrimoni Mundial i d’altres organismes internacio-
nals, mitjançant la publicació “Lleida Patrimoni Mun-
dial”. El projecte “Moturisme Ara Lleida” també forma 
part dels productes que es promocionen a la fira de 
Navarra.

Durant la celebració de Navartur s’ha organitzat el 2n 
Congrés Internacional de Turisme Gastronòmic Food 
Trex acompanyat d’un workshop en el qual hi han 
participat un tècnic del Patronat de Turisme i un altre 
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida.

Finalment cal destacar que el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida ha gestionat l’entrada gra-
tuïta a Navartur per a tots els socis del Club d’Amics 
de Lleida, que podran accedir al saló mostrant la tar-
geta del club a la porta del recinte.

La Diputació promociona el conjunt de 
l’oferta turística de Lleida a la fira de 

Navartur

El Patronat de Turisme, conjuntament amb Torisme Val d’Aran, els diferents consells comarcals del 
Pirineu de Lleida i la Federació de Cases de Turisme Rural, donen a conèixer del 22 al 24 de febrer 
tots els atractius turístics del territori en una mostra que reunirà uns 40.000 visitants
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