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La Diputació de Lleida, a través del Patronat de 
Turisme, promociona durant tres dies l’oferta 
de turisme actiu i de natura de les comarques 

de Lleida al mercat alemany, amb  motiu de la cele-
bració de la fira TourNatur, que té lloc a la ciutat ale-
manya de Düsseldorf. La mostra s’ha inaugurat avui 
divendres, 6 de setembre, i romandrà oberta al públic 
fins diumenge, dia 8. La fira TourNatur és especialit-
zada en el senderisme, el cicloturisme i el BTT, com 
també en l’oferta de natura, sectors en els quals les 
comarques de Lleida disposen d’una oferta excepcio-
nal.

El Patronat de Turisme participa en aquesta fira amb 
la marca “Pirineus” dins l’estand de l’Agència Catala-
na de Turisme. Aquesta vegada el taulell és atès per 
Torisme Val d’Aran i pel Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona.

Entre les publicacions que es distribuiran al taulell 
sota la marca “Pirineus” destaca el catàleg “Ara Llei-
da 365”, per tal de promocionar tot el ventall de pos-
sibilitats que ofereixen les comarques de Lleida en 
l’àmbit turístic. La guia “Ara Lleida 365” s’estructura 
en diversos apartats dedicats a la natura, la cultura, 
les activitats esportives, el turisme rural i la gastro-
nomia. La part central de la publicació és destinada 
a les rutes temàtiques que es poden fer arreu de la 
demarcació de Lleida sota el títol “Descobrir Lleida 
pam a pam”, que inclouen un total de 44 propostes, 
classificades dins dels àmbits de cultura, natura i gas-
tronomia.

LA DIPUTACIÓ PROMOCIONA A ALEMANYA 
L’OFERTA TURÍSTICA DE LLEIDA
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El mercat alemany representa un 8% del turisme es-
tranger que anualment visita les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida, xifra que s’incrementa fins 
al 10% si parlem dels turistes alemanys que visiten el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, segons les dades de l’any 2012 del mateix parc. 
Atesa la importància que el mercat germànic té per 
al sector turístic de la demarcació de Lleida, el Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida, mitjançant 
els CPT d’Alemanya i l’Agència Catalana de Turisme, 
és present cada any en diferents fires i accions pro-
mocionals que tenen lloc a Alemanya, com aquesta 
de TourNatur, adreçada al segment de turisme actiu 
i de natura. A més, també participa en l’organització 
de viatges de familiarització amb periodistes i turo-
peradors alemanys destinats a donar a conèixer les 

comarques lleidatanes.
D’altra banda, la Diputació de Lleida, a través del seu 
Patronat  de Turisme, també ha col·laborat aquest 
estiu en la publicació d’una guia de la prestigiosa edi-
torial ADAC Verlag sobre senderisme de Catalunya, 
adreçada al mercat alemany i que es vendrà a les 
principals llibreries d’aquell país. La publicació ha 
comptat amb el suport de la Generalitat de Catalun-
ya, per mitjà de l’Agència Catalana de Turisme, com 
també de Torisme Val d’Aran i els patronats de turis-
me de la Diputació de Tarragona, la Diputació de Bar-
celona i Costa Brava Girona. La publicació, de 175 
pàgines, recull 40 rutes de dificultat mitjana de tot el 
territori català, de les quals 15 són de les comarques 
de Lleida.


