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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
promociona del 27 al 29 de setembre el con-
junt de l’oferta turística del Pirineu i les Terres 

de Lleida al mercat de Madrid, mitjançat la participa-
ció a la Fira de Natura i Turisme Sostenible-Expotural 
2019 que se celebra al recinte firal d’IFEMA de Ma-
drid.

El Patronat de Turisme disposa en aquesta mostra 
d’un estand propi amb la marca Ara Lleida, des d’on 
es facilita informació de l’oferta turística del territori 
vinculada amb la natura, el turisme rural, el turisme 
actiu i sobre la nova temporada d’esquí 2019-2020. 
També es distribueixen els catàlegs desplegables 
sobre l’oferta de natura, cultura, turisme actiu i gas-
tronomia editats pel Patronat de Turisme que perme-
ten als visitants gaudir dels diferents escenaris na-
turals del territori i de les diferents activitats al medi 
ambient i mostres firals en aquesta època de l’any. 
L’estand mostra  fotografies de gran format amb 
imatges del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, del patrimoni cultural de la Vall de 
Boí, sobre l’oferta de turisme rural i enoturística i fi-
nalment sobre l’oferta d’esquí al Pirineu de Lleida.

El Patronat de Turisme participa a la fira Expotural 

de Madrid per tractar-se d’un saló dedicat de manera 
molt directa a la promoció del turisme de natura, el 
turisme actiu i el turisme cultural, dels quals les co-
marques de Lleida són un referent a escala estatal, 
i que fomenta alhora el turisme sostenible”, segons 
ha explicat Juli Alegre, cap de promoció i màrqueting 
del Patronat, que ha participat de l’acte d’inauguració 
de la mostra avui divendres. D’altra banda, també ha 
fet referencia al fet que el mercat de Madrid resulta 
de gran interès per al sector turístic lleidatà, ja que 
només en l’oferta de neu representa anualment un 
20 % dels forfets venuts per les diferents estacions 
d’esquí del Pirineu de Lleida

Expotural va adreçat al públic finalista i té una clara 
ambició internacional i un programa d’esdeveniments 
i activitats que perfilen aquesta cita com la major tro-
bada experiencial i de coneixement sobre el medi 
natural.

El saló, que es desenvolupa al pavelló número 1 
d’IFEMA, acull en els 8.000 metres quadrats de su-
perfície àrees expositives específiques relacionades 
amb el turisme rural, la natura, l’aventura i una exten-
sa representació dels esports de muntanya i parcs 
nacionals protegits.

Promoció de l’oferta turística del Pirineu i 
les Terres de Lleida al mercat de Madrid 

mitjançant la Fira Expotural

El Patronat de Turisme mostra tota l’oferta turística del territori vinculada amb la natura, el tu-
risme rural, el turisme actiu i sobre la nova temporada d’esquí en aquesta manifestació firal que se 
celebra del 27 al 29 de setembre a Madrid
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