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Les comarques del Pirineu i les Terres de Llei-
da disposen a partir d’avui de 69 establiments 
d’allotjament turístic certificats amb el progra-

ma “Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, pioner 
en l’àmbit de Catalunya, que acredita d’una manera 
específica que ofereixen un conjunt de serveis als 
amants de les activitats a l’aire lliure i del turisme de 
natura i, en concret, als practicants del senderisme i 
el cicloturisme, amb l’objectiu de captar aquest seg-
ment turístic . 

 El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, i el director, Juli Alegre, han lliurat aquest 
matí a la sala d’actes de la Diputació de Lleida els di-
plomes i les plaques acreditatives a 29 establiments 
(hotels, cases de turisme rural, càmpings, refugis, 
etc.) que han obtingut en aquesta segona edició del 

projecte –en la primera la distinció la van rebre 40 
establiments– el segell distintiu que garanteix que 
estan oferint la millor estada als senderistes i als ci-
cloturistes. 

 Per a l’obtenció d’aquest segell distintiu, els res-
ponsables dels establiments certificats han hagut de 
superar un curs amb tallers on-line i presencials per 
poder adquirir els coneixements necessaris i adaptar 
la seva oferta a aquest grup de clients. Els 29 establi-
ments que han aconseguit la certificació en aquesta 
segona fase es comprometen a mantenir l’oferta es-
pecialitzada almenys els dos pròxims anys. El projec-
te és impulsat per la Diputació de Lleida, per mitjà del 
Patronat de Turisme, i compta amb la col·laboració 
de l’Agència Catalana de Turisme i de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Senderisme.

Les comarques de Lleida disposen de 
69 establiments d’allotjament turístic 
certificat amb el programa “Benvinguts, 

senderistes i cicloturistes”

La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí l’acte de lliurament a 29 allotjaments dels diplomes i de 
les plaques acreditatives d’aquest projecte pioner en l’àmbit de Catalunya

Fotografia de grup dels representants dels establiments certificats que han rebut avui el diploma i la placa acreditativa del projecte 
“Benvinguts, senderistes i cicloturistes” amb el vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el director, Juli Alegre.



2 Lleida, 11 d’abril de 2016 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

El sistema d’acreditació de “Benvinguts” incideix en 9 
àrees essencials, per tal de garantir i comunicar que 
els senderistes i els cicloturistes trobaran un allotja-
ment que ha pensat en ells.  

 Alguns dels aspectes que inclouen les àrees de tre-
ball per assolir l’acreditació o segell fan referència 
a la necessitat de disposar d’elements informatius 
que facilitin la pràctica del senderisme o del ciclotu-
risme, com ara una biblioteca o cartoteca de la zona; 
la “Rutoteca”: rutes per descobrir i gaudir de l’entorn; 
disposar d’informació meteorològica amb previsions 
actualitzades a dos o tres dies vista; oferir espais 
adients per tenir cura de la roba i del material dels 
senderistes i dels cicloturistes, i tenir una farmacio-
la a l’establiment. Un altre aspecte molt important 
fa referència a l’alimentació, un apartat fonamental 
per a les persones que fan una activitat física. En 
aquest sentit, els establiments han d’estar preparats 
per oferir una proposta atractiva i alhora nutritiva i 
equilibrada i disposar d’alimentació per a dietes per 
a vegetarians, celíacs, etc.

Avantatges per als establiments adherits 
al programa

Els establiments que han obtingut la certificació 
participaran en les diferents accions promocio-
nals vinculades amb el projecte per tal de comu-
nicar la qualitat d’aquests serveis especialitzats 
tant al públic nacional com a l’internacional. Entre 
aquestes accions promocionals disposaran de la 
presència del projecte a fires, insercions publici-

tàries en mitjans de comunicació, informació per 
mitjà de les xarxes socials i cursos addicionals de 
formació, com també visites i contactes amb turope-
radors especialitzats. A més, s’ha creat un web es-
pecífic amb informació dels allotjaments certificats, 
els seus serveis i les seves activitats a l’adreça www.
benvinguts.cat. 

El senderisme i el cicloturisme tenen un nombre 
cada vegada més gran de practicants a la demar-
cació de Lleida i, en l’àmbit europeu, no són només 
“productes turístics” sinó també elements essencials 
d’un estil de vida i una part indissoluble de l’activitat 
de lleure, a més d’un mercat en creixement constant. 
Per aquest motiu, el Patronat de Turisme incidirà en 
aquests productes turístics de manera específica en 
totes aquelles accions promocionals que durà a ter-
me enguany als diferents mercats tant estatals com 
internacionals.

SENDERISTES i CICLOTURISTES
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