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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme,  presentarà aquesta nit  l’oferta de neu del 
Pirineu de Lleida  a turoperadors i mitjans de comunicació de  la Comunitat Valènciana.  La presentació 
consistirà en un workshop (taller professional), seguit d’un sopar gastronòmic amb productes catalans. 

La presentació de l’oferta del turisme de neu al mercat valencià és organitzada per l’Agència Catalana de 
Turisme en col·laboració amb el Patronat Costa Brava-Pirineu de Girona i el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida amb la finalitat de promocionar el producte de neu dels Pirineus catalans. A la presentació, 
que tindrà lloc a l’Hotel The Westin València, han confirmat l’assistència unes 120 persones, de les quals 90 
són turoperadors turístics i 30 periodistes dels diferents mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. 
El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Jordi Blanch, participarà de la presentació de 
l’oferta de neu del Pirineu de Lleida.

L’objectiu del workshop, que començarà a les 20.00 hores, és que es puguin dur a terme reunions de treball 
entre els turoperadors i els agents de viatges de la Comunitat Valenciana amb els representants de les es-
tacions d’esquí i les empreses d’allotjament i d’activitats que operen i comercialitzen el producte de neu als 
Pirineus catalans. Posteriorment, a les 22.00 hores, tindrà lloc el sopar gastronòmic en el decurs del qual es 
farà la presentació de la destinació i l’oferta de neu del Pirineu de Lleida i de Girona davant dels turoperadors 
i dels representants dels mitjans de comunicació assistents a l’acte. 

En aquesta jornada professional que tindrà lloc avui a Valencia hi assistiran les següents empreses i entitats  
amb oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Espot Esquí i 
Port Ainé), Torisme Val d’Aran, Baqueira Beret i Copos Events de la Val d’Aran, Boí Taull Resort i les empreses 
Fundació Pere Tarrés (Alberg Montsec-Mur) i Noguera Aventura/Hotel Ribera. El Patronat de Turisme també 
participarà en el taller professional.

Pròximes presentacions a Madrid, les Illes Canàries i el mercat britànic

El Patronat de Turisme presentarà pròximament també l’oferta de neu del Pirineu de Lleida, en un format si-
milar al que avui té lloc a València, a la ciutat de Madrid i a les Illes Canàries. En l’àmbit internacional, també 
promocionarà del 4 al 7 de novembre l’oferta d’esquí a la Fira World Travel Market de Londres. A més, man-
tindrà la seva presència a diferents fires relacionades amb la neu, com també en altres de caire general com 
la Fira de Mostres de Girona, que tindrà lloc del 29 d’octubre al 3 de novembre coincidint amb la festivitat de 
Tots Sants.
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