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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, i en col·laboració amb els consells 
comarcals, participarà al Saló Internacional de 

Turisme de Catalunya SITC 2014, que se celebrarà 
del 4 al 6 d’abril al recinte firal de Montjuïc, a Barcelo-
na. La gastronomia i el senderisme són part de l’oferta 
global que es promocionarà amb l’objectiu d’atreure 
més turisme d’interior. En aquest sentit, la institució 
disposarà d’un espai propi, compartit amb la resta de 
demarcacions catalanes, on és lliurarà tota l’oferta 
turística del Pirineu i les Terres de Lleida. També dis-
posarà d’un segon espai dins l’àrea gastronòmica del 
SITC, on el públic podrà degustar productes i plats 
de la gastronomia lleidatana. El Patronat de Turisme 
també ha editat la guia “Pas a pas”, que recull 26 iti-
neraris. El director del Patronat, Jordi Blanch, ha re-
cordat en la roda de premsa de presentació del SITC 
que “el 60% dels turistes que visiten les comarques 
lleidatanes provenen de Catalunya”. 

En la roda de premsa, celebrada a la Diputació, hi ha 
assistit també el President del Saló, Martínez Fraile, 
que en la seva intervenció ha destacat que el SITC va 
adreçat al públic finalista. Per aquest motiu, ha dema-
nat als expositors “que vagin a la fira a vendre i que 
facin preus especials i ofertes, perquè el visitant pugui 
emportar-se un espai de la seva felicitat, en comprar 
unes vacances o bé una petita escapada”. Martinez 
Fraile ha subratllat també que enguany el certamen 
ha crescut un 10 % en metres quadrats i un 14 % en 
nombre d’expositors respecte l’edició anterior.
En col·laboració amb els consells comarcals, la Di-
putació de Lleida promociona tota l’oferta de Lleida 
al SITC. El visitant també hi trobarà tota la informa-
ció sobre la nova temporada de turisme actiu i es-
ports d’aventura, que es presentarà públicament el 
9 d’abril.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA APOSTA  
NOVAMENT PEL SALÓ INTERNACIONAL 
DE TURISME DE BARCELONA


