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Posicionar millor el conjunt de l’oferta turística 
del Pirineu i les Terres de Lleida al mercat rus 
i mantenir contactes amb els diferents turope-

radors turístics dels països de l’Est perquè incloguin 
en els seus catàlegs l’oferta de turisme de neu, com 
també la de natura i turisme actiu, són alguns dels ob-
jectius amb els quals treballarà el Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida a la Fira MITT (Moscow 
Internacional Travel and Tourism), que se celebra del 
20 al 23 de març a Moscou. La MITT és una de les 
fires més importants del sector turístic i és un saló 
clau per atreure professionals i viatgers de Rússia a 
les comarques de Lleida.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
participa a la fira amb un taulell dins de l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme, on es promocionen 
les diferents marques turístiques catalanes. Torisme 
Val d’Aran també té presència a la fira compartint es-

pai amb el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida.

El Patronat donarà a conèixer el conjunt de l’oferta 
turística del Pirineu i les Terres de Lleida amb un ca-
tàleg traduït al rus. També disposarà en aquesta fira 
de la revista Ara Lleida que ja va editar el Patronat de 
Turisme en rus amb motiu del Fòrum Empresarial Ca-
talunya Rússia que va tenir lloc a la tardor del 2012. 
L’únic canvi que ha experimentat la revista ha estat 
en la seva portada, que en comptes d’incloure una 
imatge de neu s’ha substituït per una de turisme ac-
tiu i esports d’aventura amb una fotografia del ràfting. 
La revista inclou reportatges que fan incidència en 
l’oferta de neu, de turisme actiu -esports d’aventura i 
activitats de natura-, de turisme termal, com també a 
altres activitats vinculades a l’oferta comercial, cultu-
ral i gastronòmica de les comarques de Lleida.

El Patronat de Turisme participa a la Fira 
MITT de Moscou.
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Per la seva banda, altres empreses i entitats turístiques de Lleida, com el Balneari de Caldes de Boí, el Centre 
d’Observació de l’Univers del Montsec,  la mateixa estació de Baqueira Beret i Torisme Val d’Aran, també hi 
mostraran el seu material promocional editat específicament en rus.

El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, i el cap de promoció, Juli Alegre, seran presents a la fira 
MITT de Moscou i mantindran diverses reunions de treball amb turoperadors de la Federació Russa per donar 
a conèixer l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida. D’altra banda, enguany se celebra el 20è aniver-
sari del CPT de Moscou, motiu pel qual s’ha organitzat una celebració que aplegarà diferents turoperadors 
russos.

La delegació catalana està encapçalada per la directora general de Turisme, Marian Muro, i el director de 
l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, que viatgen a la MITT amb l’objectiu d’incrementar els fluxos 
de turisme rus cap a Catalunya, un mercat emissor clau en l’estratègia turística catalana en l’àmbit interna-
cional.


