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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
amb la marca turística “Ara Lleida”, intensifica 
la promoció de l’oferta turística de les comar-

ques de Lleida adreçada al públic de proximitat i fina-
lista amb una nova acció que té com a destinatari el 
públic de la ciutat de Barcelona. Fins al 18 de maig, 
el Patronat promociona tota l’oferta turística de les 
comarques de Lleida per a aquesta primavera entre 
els visitants del centre Diagonal Mar de Barcelona. 
El mes d’abril el Patronat també va promocionar els 
atractius turístics de les comarques lleidatanes en 
el Saló Internacional de Turisme de Catalunya-SITC 
2013. La mostra al centre Diagonal Mar de Barcelona 

que anualment rep 15,5 milions de visitants, es va in-
augurar aquest dilluns, 6 de maig, i romandrà oberta 
al públic fins al dia 18. 

Aquesta nova acció promocional de gran format des-
tinada al públic finalista de la ciutat de Barcelona 
és organitzada per l’Agència Catalana de Turisme i 
compta amb la participació dels diferents patronats i 
marques turístiques de Catalunya. El Patronat de Tu-
risme del Solsonès i la Fundació Torisme Val d’Aran 
també hi participen compartint taulell amb el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida.

El patronat de turisme de la diputació pro-
mociona l’oferta turística de primavera de 
les comarques de lleida al centre diagonal 
mar de barcelona.
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida cen-
tra l’acció promocional a difondre les ofertes de tu-
risme familiar per a aquesta primavera, com també 
de cara a les vacances d’estiu al conjunt de la de-
marcació de Lleida amb activitats i ofertes de natura i 
aventura, entre d’altres aspectes. 

El visitant, a més de trobar tota mena d’informació 
turística, també hi trobarà espais interactius aprofitant 
les noves tecnologies, com ara les xarxes socials i els 
dispositius mòbils. Darrere del taulell del Patronat de 
Turisme s’ha instal·lat una activitat d’animació de rea-
litat augmentada amb una imatge del Pantocràtor de 
Sant Climent de Taüll i una altra amb la imatge de la 
Serra del Montsec. També s’acompanya d’una foto-
grafia de gran format del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici.

Activitats 

Durant els dies de la mostra s’han organitzat diferents 
activitats i tastos gastronòmics de les comarques de 
Lleida. La Fundació Torisme Val d’Aran organitza avui 
dimecres una degustació de productes amb la marca 
de garantia Val d’Aran. Per demà dijous, dia 9, s’ha 
previst una activitat de dibuix per a infants amb els 
gegantons del Carnaval de Solsona. El divendres, 
dia 10, es farà una degustació de formatges “Urge-
lia”, Denominació d’Origen Protegida de l’Alt Urgell i 
la Cerdanya. El divendres 17 de maig tindrà lloc una 
degustació de vins del celler Mas Garcia Muret del 
Pallars Jussà i finalment el dia 18 es farà un tast d’oli 
de la DOP Les Garrigues. Totes les activitats han es-
tat coordinades pel Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida.


