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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, i 5 empreses i entitats del conjunt 
de les comarques de Lleida participen avui di-

mecres 22 de maig en un workshop d’ecoturisme que 
té lloc a Olot (la Garrotxa) organitzat per l’Agència 
Catalana de Turisme. La trobada aplega una parti-
cipació de 9 turoperadors turístics especialitzats en 
productes de natura, membres de l’associació Forum 
Anders Reisen d’Alemanya, prescriptora de viatges 
alternatius, sostenibles i responsables, els quals 
cerquen destinacions menys conegudes i de natura. 
Es tracta d’una associació que engloba més de 100 
turoperadors especialitzats en ecoturisme i turisme 
responsable d’Alemanya.

Per part de les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida participen en aquesta trobada un total de 
5 empreses del sector, a més del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida. Es tracta de l’agència 
receptiva Pirineu Emoció, La Casa Chin de turisme 
rural; l’empresa de turisme actiu Outdoor Adventour; 

l’empresa Cerdanya EcoResort, i el Consorci de les 
Valls d’Àneu.

Aquest workshop va adreçat a les empreses cata-
lanes afiliades a les marques Ecoturisme, Actiu-
Aventura, Senderisme a Catalunya i Cicloturisme a 
Catalunya de l’ACT i que vulguin presentar els seus 
serveis i productes turístics a operadors europeus 
especialitzats en turisme de natura responsable.

Les comarques de Lleida tenen una riquesa i una 
varietat excepcional de flora, fauna i paisatge i al-
hora disposen d’un territori molt extens i molt divers. 
Aquestes potencialitats fan que l’ecoturisme sigui 
una alternativa de turisme sostenible a la natura amb 
molt de futur. Aquesta pràctica és encara incipient a 
casa nostra, però es tracta d’una modalitat amb gran 
recorregut. Amb la finalitat de donar-li projecció a es-
cala internacional entre turoperadors especialitzats 
en turisme de natura responsable, el Patronat de Tu-
risme ha participat avui en aquest workshop.

La Diputació de Lleida presenta l’oferta 
d’Ecoturisme a turoperadors especialit-
zats d’Alemanya en el marc d’un workshop 

que té lloc avui a Olot (La Garrotxa)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i 5 empreses del sector lleidatà participen en 
aquesta nova acció promocional organitzada per l’Agència Catalana de Turisme i adreçada als 
membres de l’associació Forum Anders Reisen d’Alemanya
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