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Presentació de l’oferta de Natura i Turisme 
Actiu de Lleida al Centre Blanquerna de 
Madrid
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Una cinquantena de representants d’agències de 
viatges majoristes i minoristes i turoperadors turístics 
de la comunitat de Madrid han assistit a la presenta-
ció de l’oferta de turisme actiu i natura del Pirineu i 
les Terres de Lleida que ha tingut lloc aquest vespre 
al Centre Cultural Blanquerna de Madrid. La presen-
tació ha estat organitzada conjuntament per l’Agència 
Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida amb l’objectiu de donar un nou 
impuls a la promoció de l’oferta de natura i turisme 
actiu mitjançant una acció adreçada directament al 
sector del turisme professional de la comunitat de 
Madrid.  

L’acte ha consistit en una presentació de l’oferta tu-
rística de Lleida per part del vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabarich, i del director 
de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa. 
Prèviament ha tingut lloc un workshop (reunions de 
treball) en el qual han participat els representants 
de les 10 empreses i entitats turístiques de Lleida i 
la cinquantena de representants de les agències de 
viatges i turoperadors turístics que han assistit a la 
convocatòria. En total s’hi han materialitzat més de 
150 reunions de treball.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, ha destacat en la seva intervenció el potencial 
turístic de què el visitant pot gaudir durant tot l’any a 
les comarques de Lleida i ha fet especial referència al 
lideratge que Lleida ostenta en l’àmbit de l’Estat es-
panyol pel que fa a l’oferta de turisme actiu i esports 
d’aventura, amb més de 50 activitats de terra, d’aire i 
d’aigua, en un context paisatgístic singular, amb l’únic 
Parc Nacional de Catalunya, Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, dos parcs naturals, que són el de Cadí-
Moixeró i el de l’Alt Pirineu, i 21 espais naturals, a 
més d’un gran nombre de rius, llacs i embassaments 
que atreuen aficionats i amants de la natura d’arreu. 
Unes activitats  de turisme actiu i esports d’aventura, 
que tal com ha comentat Gerard Sabarich, ara ence-
ten la temporada amb l’arribada del bon temps i amb 
l’inici del desgel. 

Sabarich també s’ha referit a la millora de les comuni-
cacions, que en els darrers anys han contribuït a en-
fortir les comarques de Lleida com una destinació tu-
rística de primer ordre. En aquest sentit, ha remarcat 
la infraestructura de l’AVE, que està plenament con-
solidada com a tren d’alta velocitat de Lleida a Ma-
drid i que escurça notablement les distàncies. D’altra 
banda, també ha destacat que aproximadament un 
10 % del nombre de pernoctacions que anualment 
es registren als establiments de turisme reglat de la 

demarcació de Lleida són de turistes procedents de 
la comunitat de Madrid.

Les 10 empreses i entitats turístiques de Lleida que 
han participat en la sessió de treball d’avui són les se-
güents:  Ràfting Sort Ruber-River, el Consorci de Tu-
risme de les Valls d’Àneu, l’Associació de Càmpings 
de Lleida , el Monestir de les Avellanes, Pedratour, 
CIM Hotels, Roc Roi, el Patronat de la Vall de Boí,  
Torisme Val d’Aran i el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida.

 El Centre Cultural Blanquerna, a més d’acollir la 
presentació d’aquest vespre, mantindrà fins a mitjan 
abril una fotografia de ràfting de grans dimensions a 
l’aparador situat a la façana de l’edifici, al carrer Alca-
lá de Madrid, on diàriament transita un gran nombre 
de públic. 


