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Una cinquantena de turoperadors turístics in-
ternacionals visiten durant tot el dia d’avui i 
demà dimecres diferents indrets turístics de 

la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, el 
Solsonès, les Garrigues i la ciutat de Lleida, dividits 
en 4 grups. Es tracta d’un viatge de familiarització 
organitzat per l’Agència Catalana de Turisme en 
col·laboració amb els diversos patronats comarcals i 
municipals que els acullen i la Diputació de Lleida, mi-
tjançant el Patronat de Turisme. Aquest viatge de fa-
miliarització d’aquest important grup de turoperadors 

s’emmarca dins de les activitats organitzades amb 
motiu de la celebració del Buy Catalunya 2014, el 
workshop multimercat i multiproducte més important 
del sector turístic a Catalunya, que tindrà lloc dijous, 
9 d’octubre, a Barcelona organitzat per l’Agència Ca-
talana de Turisme. El sector turístic lleidatà tindrà una 
àmplia representació en la jornada de dijous a Bar-
celona. 
La cinquantena de turoperadors que visiten les co-
marques lleidatanes es reparteixen en quatre grups. 
El viatge de dos d’aquests grups ha estat coordinat 
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pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El 
primer grup, que forma part del Fam Trip amb la de-
nominació “Respira aire pur”, és format per 10 turo-
peradors de diferents països (Espanya, França, Itàlia, 
Kazakhstan, els Països Baixos, el Regne Unit, Suè-
cia, la República Txeca i Rússia), els quals visitaran 
durant la jornada d’avui la comarca del Pallars Sobirà 
i demà continuaran el viatge per la Val d’Aran i l’Alta 
Ribagorça. Durant la seva estada tindran l’oportunitat 
de fer ràfting a les aigües del riu Noguera Pallaresa al 

Pallars Sobirà, practicar activitats a la natura a la Val 
d’Aran, visitar les esglésies romàniques de la Vall de 
Boí i conèixer la variada oferta de natura, cultura, 
gastronomia i turisme actiu d’aquests tres territoris 
que visitaran.
El segon grup, amb la denominació “Les arrels de 
Catalunya”, format per 21 turoperadors de diferents 
països (Àustria, Azerbaijan, Bèlgica, Corea del Sud, 
els EUA, França, Itàlia, Hongria, el Japó, Kazakhs-
tan, els Països Baixos, Polònia, el Regne Unit, Rús-
sia i Taiwan), visitaran demà dimecres  diversos in-
drets de la comarca del Solsonès. En concret, faran 
una visita al municipi de Sant Llorenç de Morunys, 
coneixeran el zoo del Pirineu situat al costat de la 
roca de Canalda, al terme d’Odèn, i finalment faran 
un recorregut turístic per la ciutat de Solsona.
Els altres dos grups de turoperadors que participen 
al Buy Catalunya 2014, amb les denominacions de 
“Catalunya per als sibarites i amants del vi” i “City-
Break”,visitaran durant la jornada d’avui el Celler El 
Vilosell a la comarca de les Garrigues i el Turó de la 
Seu Vella i Raimat, respectivament.
Tots aquests viatges per les comarques lleidatanes 
formen part del programa previ a la celebració de la 
trobada internacional Buy Catalunya 2014, el work-
shop més important del sector turístic a Catalunya, 
que tindrà lloc dijous al Palau de Congressos de Ca-
talunya.
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, conjuntament amb diferents empresaris i 
representants d’altres entitats turístiques lleidata-
nes, participaran en aquesta nova jornada comercial 
Buy Catalunya amb l’objectiu de presentar i donar a 
conèixer el conjunt de l’oferta turística del Pirineu i 
les Terres de Lleida als turoperadors internacionals 
que hi seran presents. Es tracta del workshop més 
important del sector turístic a Catalunya que se ce-
lebra bianualment, on les empreses catalanes tu-
rístiques líders del sector es troben amb operadors 
turístics d’arreu del món. Aquesta activitat és una 
oportunitat per a totes les empreses del sector turís-
tic per promoure els seus productes.


