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L’oferta turística de la demarcació de Lleida 
continua creixent any rere any. Així, les comar-
ques de la plana de Lleida han ampliat de 20 a 

35 el nombre de paquets turístics estructurats a partir 
d’un projecte de dinamització del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida. El projecte, vehiculat a 
través d’unes jornades de microconsultoria organit-
zades perquè els agents del sector plantegin nous 
productes turístics, compta amb la col·laboració de 
l’Agència Catalana de Turisme i els consells comar-
cals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. 

Han col·laborat en la creació d’aquests 15 nous pa-
quets turístics experiencials un centenar de presta-
dors de serveis (empresaris, representants d’entitats 
i tècnics de turisme) de la Plana de Lleida, els quals 
hi han aportat la realització d’activitats, els serveis 
d’allotjament, la restauració, l’oferta complementària 
o la compra de productes agroalimentaris. Aquests 
recursos, juntament amb els recursos turístics de ca-
dascuna de les comarques participants, han permès 
la confecció d’aquestes noves propostes turístiques. 

 El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
ha convocat aquest matí al Centre d’Observació de 
l’Univers d’Àger una quarantena d’agents turístics 
públics i privats de les comarques de la Plana de 
Lleida per explicar com s’han estructurat aquestes 
noves escapades i en quines plataformes on line i 
canals off line s’estan comercialitzant, i també per 
donar a conèixer el calendari de noves propostes de 
promoció per a aquest any 2016.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha 
explicat que la promoció i la difusió s’estan fent mi-
tjançant l’assistència a fires, jornades de comercia-
lització o workshops en què participa el Patronat 
de Turisme, així com per mitjà del web del Patronat 
http://bookexperience.aralleida.com i el de l’Agència 
Catalana de Turisme http://bookexperience.Cata-
lunya.com. D’altra banda, també ha anunciat que el 
Patronat organitzarà cursos de formació específica 
per als prestadors de serveis que han de rebre els vi-

sitants. Concepció Cañadell, presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, entitat que gestiona el Parc 
Astronòmic del Montsec, va ser l’encarregada de do-
nar la benvinguda als assistents de la trobada, que 
també va comptar amb la participació del director de 
Màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme, Jordi 
Secall.  

Els 15 nous paquets turístics s’han creat a partir de 
diferents eixos temàtics: art, astronomia, arquitectu-
ra tradicional rural en pedra seca, balnearis, castells, 
personalitats, cultura, enoturisme i oleoturisme, frui-
turisme i gastronomia, història, natura, viles singu-
lars, turisme actiu i vida rural. Les ofertes han estat 
fetes per un centenar de prestadors de serveis de 
6 comarques (54 municipis en total), entre els quals 
s’inclouen restaurants i cellers, allotjaments, equipa-
ments culturals, empreses productives, empreses 
d’activitats, museus, monuments i espais naturals i 
ens públics. 

La primera fase del projecte de microconsultoria, 
desenvolupada l’any 2015, va permetre la creació 
de 20 paquets turístics a la plana de Lleida amb la 
col·laboració de 151 prestadors de serveis.

Tots els packs inclouen, com a mínim, una nit 
d’allotjament, un menú gastronòmic en un restaurant 
de cuina tradicional, diferents visites guiades i activi-

La Diputació de Lleida amplia de 20 a 35 el 
nombre de paquets turístics estructurats a 

les comarques de la plana de Lleida

El Patronat de Turisme ha reunit al Centre d’Observació de l’Univers una quarantena d’agents turís-
tics públics i privats de la Plana de Lleida, els quals han participat en la creació dels 15 nous paquets 
turístics per tractar sobre la seva estructuració i comercialització
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tats de turisme actiu i de natura.

La jornada es va aprofitar per donar a conèixer a la 
quarantena d’assistents el Centre d’Observació de 
l’Univers d’Àger, que el passat 4 de març va inau-
gurar la nova temporada amb el bateig del nou tele-
scopi, Dra. Assumpció Català, de l’Observatori-Aula. 
El COU és un referent com a centre de docència i 
divulgació científica i suposa un valor afegit a l’oferta 
turística de les comarques lleidatanes.

Els 35 paquets turístics creats a les comarques de la 
Plana de Lleida són aquests (els 15 de nova creació 
estan escrits en color blau i porten un asterisc*). 

La Segarra

·*“Cervera: castells, art i cultura” (Coneix 
l’important patrimoni cultural de la ciutat).

·*“Segarra natural, viu-la i degusta-la” (Entra 
en contacte amb la natura d’aquest bell territori).

·“Viles històriques de la Segarra”

·“Marc Màrquez i 93 km amb castells”

Les Garrigues

·*“Les Garrigues: recorregut per la seva his-
tòria i el seu art” (Reviure la història: De l’art 
rupestre al contemporani)

·*“Les Garrigues: terra de castells, oli i vi” 
(Castells, cellers, molins d’oli i fortaleses iberes)

·“L’iber català i dorm en un castell medieval”

·“Oli & Vi. Tresors de les Garrigues” 

La Noguera:

·*“La natura és una aventura al Segre Rialb” 
(Esports d’aventura en contacte amb la natura)

·*“Viu l’aventura al Montsec” (Apassionant 
ruta per veure el cel i les estrelles)

·*“Tiurana, el ressorgir d’un poble” (Gaudeix 
de la natura i de les viles singulars de Rialb)

·*“Tresors de la Noguera: 3 indrets únics” 
(Construccions singulars t’esperen a la Noguera)

·“A la recerca de l’or i les estrelles”

·“La Baronia de Rialb, un refugi formidable”

·“Noguera: finestra oberta a l’Univers”

·“Terra i cel: ho tens tot a la Noguera” 

El Pla d’Urgell

·*“Viu l’essència del Pla d’Urgell” (La trans-
formació de la natura per mitjà de l’aigua)

·*“Bateig de vol i de tractor al Pla d’Urgell” 
(Condueix un tractor i pilota un ultralleuger en 
plena natura)

·“El somni de l’aigua per terra i aire”

·“Natura i cultura al Pla d’Urgell” 

El Segrià:

·*“Fruiturisme al Segrià” (El turisme de la frui-
ta i el Camí Verd Natural)

·*“El Segrià: pedra seca i els tossals 
d’Almatret” (L’arquitectura de la natura t’espera 
a Almatret)

·“Lleida ciutat, capital de Ponent”

·“Vine a conèixer el Segrià rural”

L’Urgell

·*“Personatges de l’art i la història a l’Urgell” 
(Personalitats que van marcar la història del 
nostre país)

·*“Esport, cultura i relax a l’Urgell” (Una mica 
de cultura amb el relax d’un balneari i el golf)

·“Patrimoni i cultura… història de l’Urgell”

·“Tasta l’Urgell: cultura i gastronomia” 

Intercomarcals (2 o més comarques)

·*“Ruta per la història, oli i pedra” (Recorre 
la història: des de l’art rupestre fins a la cultura 
ibera)

·“Ponent medieval. Ruta dels Castells de Lleida”

·“Ruta de tast: els vins de la Plana de Lleida”

·“País d’ilerget. Dels ibers a l’edat mitjana”

·“Les capitals del Camí de Sant Jaume”

·“Ara Lleida, una escapada per tastar-la”

·“Pobles amb encant. 9 pobles del sud de Lleida”
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