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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, presentarà demà dimarts a Ma-
drid, davant d’uns 50 turoperadors turístics, 

l’oferta de neu del Pirineu de Lleida per a la tempo-
rada 2013/14. La presentació consistirà en un work-
shop (taller professional) que tindrà lloc a partir de 
les 20.00 hores a l’Hotel de las Letras. Una vegada 
finalitzat el workshop se servirà un còctel a peu dret.
 
Aquesta trobada professional té com a objectiu que 
es puguin dur a terme reunions de treball entre els 
turoperadors i agents de viatges de la Comunitat de 
Madrid i els representants de les estacions d’esquí i 
les empreses d’allotjament i d’activitats que operen i 
comercialitzen el producte de neu als Pirineus cata-
lans. L’acció és organitzada per l’Agència Catalana de 
Turisme en col·laboració amb el Programa Pirineus i 
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
 
El mercat de Madrid té un gran interès per al sector 
turístic de les comarques de Lleida i de manera parti-
cular per al turisme d’hivern amb tota l’oferta d’esquí 
del Pirineu lleidatà. La temporada d’esquí 2012/13, 
aproximadament el 19 % de les pernoctacions hote-
leres del turisme estatal que es van fer a les comar-
ques lleidatanes procedien de la Comunitat de Ma-
drid. Un percentatge que la situa en la primera posició 
del nombre de pernoctacions hoteleres després de 
les procedents dels residents a Catalunya, que van 
representar el 54 % del total. En tercera posició es 
va situar, en percentatges molt similars per sobre del 
5 %, la Comunitat Valenciana i també el País Basc.
 
La ciutat de Madrid és la segona destinació on en-
guany l’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració 

amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
fa una presentació de l’oferta de neu dels Pirineus 
catalans, en un acte adreçat a turoperadors. La pri-
mera trobada va tenir lloc el 24 d’octubre a la ciutat de 
València, on hi van participar 90 turoperadors turístics 
i 30 representants dels mitjans de comunicació de la 
Comunitat Valenciana.
 
En aquesta jornada professional de Madrid hi assisti-
ran les següents empreses i entitats amb oferta turís-
tica del Pirineu i les Terres de Lleida: Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (Espot Esquí i Port Ainé), 
Torisme Val d’Aran, Baqueira Beret, Copos Events i 
Refugi Rosta-Pyrenmuseu de la Val d’Aran, Boí Taüll 
Resort i les empreses Fundació Pere Tarrés (Alberg 
Montsec-Mur) i Noguera Aventura/Hotel Ribera. El 
Patronat de Turisme també participarà en aquest ta-
ller professional.
 
Promoció internacional i a laFira de mostres de 
Girona 
 
L’oferta de neu del Pirineu de Lleida també serà pre-
sent enguany en dues fires que se celebren a Lon-
dres: Ski and Snowboad Show, considerada com la 
més important del sector de la neu i que tindrà lloc a 
partir del dimecres d’aquesta setmana, i la World Tra-
vel Market, que es desenvoluparà la setmana vinent. 
A més d’aquesta presència en l’àmbit internacional, el 
Patronat de Turisme també participarà amb un estand 
propi a la Fira de Mostres de Girona que s’inaugura 
demà dimarts, 29 d’octubre, i romandrà oberta al pú-
blic fins diumenge, 3 de novembre.

Promoció de l’oferta de neu del Pirineu de 
Lleida a Madrid 


