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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat 
de Turisme, està treballant per impulsar la 
promoció de l’oferta turística del Pirineu i les 

Terres de Lleida entre els afeccionats al món del mo-
tociclisme tant en l’àmbit estatal com internacional, 
mitjançant diferents accions adreçades a mitjans de 
comunicació com també a turoperadors especialit-
zats en aquest sector.
Amb la vista posada en la promoció de les rutes amb 
moto per la demarcació del Pirineu i les Terres de 
Lleida al mercat italià, la setmana vinent un equip de 
14 persones entre periodistes i col·laboradors de la 
revista italiana Motociclismo, líder al seu país, amb 
una tirada de 180.000 exemplars i 820.000 lectors, 
farà un recorregut de 3  dies per les comarques llei-
datanes.
Durant la seva estada a les contrades de Lleida visi-
taran tres espais de referència en el món de la moto, 
com ho són l’espai expositiu “93 Marc Màrquez” a 
Cervera, el Museu de la Moto de Bassella i el circuit 
de motos d’Alcarràs. Aquest viatge de premsa és 
organitzat pel Centre de Promoció Turística de Ca-
talunya a Itàlia en col·laboració amb la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme i les dife-
rents oficines de turisme de les zones que visitaran.
El reportatge amb una extensió de 12 pàgines mos-
trarà diferents rutes amb moto per Catalunya, entre 
les quals s’inclouran les de Lleida i formarà part del 
número especial que la revista italiana Motociclismo 
prepara amb motiu del centenari de la publicació. 
A més de la publicació del reportatge a la revista 
i al seu web, també s’elaborarà un vídeo que es 
passarà a l’EICMA, el saló de la moto més impor-
tant que se celebra a Itàlia i que rep anualment uns 
500.000 visitants. El grup de periodistes, a més de 

donar a conèixer els atractius turístics de les comar-
ques de Lleida, també farà un test de 10 nous mo-
dels de moto nacked de diferents marques  amb les 
quals efectuarà el viatge.
Els integrants de la revista Motociclismo  arribaran a 
la Seu d’Urgell  diumenge  dia 8 procedents d’Itàlia 
per carretera. El mateix diumenge faran una visita a 
la capital de l’Alt Urgell. El dilluns, 9 de juny, iniciaran 
la seva primera ruta. Es tracta de la ruta Transpiri-
nenca, que els portarà de la Seu d’Urgell fins a l’Alta 
Ribagorça, amb allotjament al Balneari de Caldes de 
Boí, amb un itinerari que els permetrà conèixer les 
localitats de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà i la 
Pobla de Segur, al Pallars Jussà, i el Pont de Suert 
i la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, amb una visita al 
Romànic Patrimoni Mundial.
El dimarts, dia 10, faran la ruta Frontera Catalano-
aragonesa per colls de muntanya, amb un recorregut 
que partirà del Pont de Suert, visitaran Tremp, Iso-
na, Bóixols, Coll de Nargó, Oliana, Ponts, Balaguer i 
arribaran a Àger, amb allotjament al càmping d’Àger. 
Durant el viatge visitaran el Museu de la Moto de 
Bassella i Santa Maria de Balaguer.
El darrer dia, el dimecres 11 de juny, duran a terme 
la ruta d’interior que, després de partir d’Àger, reco-
rrerà els municipis de Fontllonga i Cubells, a la No-
guera. Continuaran el viatge en direcció a Cervera, a 
la comarca de la Segarra, on visitaran l’espai expo-
sitiu “93 Marc Màrquez”, situat al Museu Comarcal 
de Cervera, i a continuació seguiran el recorregut 
fins a la ciutat de Lleida. Posteriorment es desplaça-
ran fins al circuit de motos d’Alcarràs, que serà la 
darrera destinació que visitaran a les comarques de 
Lleida abans de reprendre el viatge en direcció cap 
a les Terres de l’Ebre.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PROMOCIO-
NA LES RUTES AMB MOTO PER LES CO-
MARQUES DEL PIRINEU I LES TERRES 
DE LLEIDA AL MERCAT INTERNACIONAL


