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La La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de 
Turisme i conjuntament amb els consells comar-
cals de la Segarra, la Noguera, l’Alta Ribagorça i 

la Federació de Cases de Turisme Rural de les Terres 
de Lleida, participa a la 53a Fira de Mostres de Girona 
que s’ha inaugurat avui dimecres i romandrà oberta al 
públic fins diumenge, 2 de novembre. La Diputació de 
Lleida és present per novè any consecutiu en aquest 
saló amb un estand propi de 30 metres quadrats.
La fira multisectorial de Girona, que cada any atreu uns 
100.000 visitants, es considera de gran interès per al 
sector turístic de la plana de Lleida per promocionar la 
seva oferta turística entre un públic de proximitat grà-
cies al desdoblament de l’Eix Transversal, que es va 
inaugurar l’any passat i que ha millorat i escurçat les 
distàncies entre les comarques de Lleida i les de Giro-
na. La comarca de la Segarra és la que es troba més 
ben posicionada des del punt de vista geogràfic per ser 

el lloc d’on parteix el tram de l’Eix Transversal (C-25) 
que uneix Cervera i Riudellots de la Selva.
El Patronat de Turisme, com també els consells comar-
cals i les cases de turisme rural que participen a la mos-
tra, hi promocionaran el conjunt de l’oferta turística de 
què el visitant pot gaudir a les comarques del Pirineu 
i les Terres de Lleida, com ara les rutes culturals, les 
visites als museus i monestirs, la gastronomia i les mos-
tres gastronòmiques, les activitats relacionades amb la 
natura i l’àmplia i diversa oferta de trobades i manifes-
tacions firals de tot tipus, a més de l’oferta d’allotjament 
i la nova temporada d’esquí al Pirineu de Lleida, entre 
moltes altres propostes.
Tots els socis del Club d’Amics de Lleida poden gau-
dir de l’entrada gratuïta a la Fira de Mostres de Girona  
mostrant el carnet que els acredita com a membres del 
Club.

LA DIPUTACIÓ PROMOCIONA L’OFERTA 
TURÍSTICA DE LES COMARQUES DE 
LLEIDA ENTRE EL PÚBLIC DE LA FIRA DE 
MOSTRES DE GIRONA


