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El turisme experiencial, juntament amb les pro-
postes turístiques més consolidades del Piri-
neu i les Terres de Lleida, han estat alguns dels 

protagonistes indiscutibles de l’espai del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida al saló B-Travel, 
que ha tingut lloc del 15 al 17 d’abril a Fira de Barce-
lona amb la presència d’uns 30.000 visitants. Els pa-
quets de turisme experiencial organitzats a la plana 
de Lleida han captat l’atenció de molts dels visitants 
del saló, al mateix temps que les rutes de senderis-
me i cicloturisme, el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Sant Maurici, les propostes de turisme actiu i les no-
ves guies de Moturisme i Lleida Gastronòmica han 
despertat també molt interès entre el públic.

Igualment, els visitants que han passat per l’espai del 
Patronat s’han mostrat força interessats per activitats 
tradicionals com la festa de les falles (que se cele-
bra a diverses poblacions de l’Alta Ribagorça, la Val 
d’Aran, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà), declara-
des el passat mes de desembre Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat; per rutes turístiques singulars com 

la del Tren dels Llacs, un trajecte entre Lleida i la 
Pobla de Segur que travessa paisatges espectacu-
lars del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà (i que 
enguany ofereix novetats com el paquet “Tren i Sen-
derisme”); o per propostes de turisme científic em-
blemàtiques com el Centre d’Observació de l’Univers 
d’Àger (COU), un complex que permet als visitants 
poder observar les estrelles en un marc natural pri-
vilegiat (l’any 2013 el Montsec fou declarat Reserva 
i Destí Turístic Starlight del món per l’escassa conta-
minació lluminosa).

Les activitats de dinamització plantejades pel Patro-
nat han rebut una bona resposta per part del públic. 
Aquest ha estat el cas de la campanya Black Friday, 
gràcies a la qual els interessats han pogut participar 
on line per mitjà de les xarxes socials de B-Travel, els 
divendres abans de la fira, en un concurs en què el 
guanyador ha obtingut un 50% de descompte en els 
paquets experiencials de la Plana de Lleida, o bé hi 
han pogut participar in situ tots els visitants que han 
passat per l’espai del Patronat el dia 15, per acon-

Bona acceptació de l’oferta turística 
experiencial de les comarques de 

Lleida al Saló B-Travel

 Un total de 1800 socis del Club d’Amics de Lleida han passat pel saló, al qual han pogut accedir gra-
tuïtament amb el carnet, per interessar-se sobre les noves propostes que ofereix la demarcació 
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seguir un 10% de descompte en tots els paquets de 
microconsultoria de les Terres de Lleida.

Igualment, cal destacar la iniciativa “Beure amb un 
silló de Verdú”, en què els 6 primers visitants que han 
participat en l’experiència han rebut activitats, visites 
i serveis turístics oferts per l’Alt Urgell, en col.labo-
ració amb diferents empreses lleidatanes de turisme 
actiu i gastronomia.

El Patronat de Turisme ha participat en el saló B-Tra-
vel dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT), on han estat representades les comarques 
lleidatanes sota les marques Pirineus i Terres de Llei-
da. L’acció del Patronat s’ha adreçat a captar públic 
de proximitat perquè visiti les contrades de Lleida du-
rant les seves escapades de caps de setmana, ponts 
festius i vacances d’estiu. 

El saló B-Travel se centra bàsicament en el turisme 
experiencial en els seus vessants de viatges en fa-
mília i amb amics, escapades romàntiques i de we-
llness (B-Happy); les propostes relacionades amb 
l’art, la història i la cultura (B-Culture); el turisme de 
luxe, de compres i redescobriment de l’oferta local 
(B-Special), i la gastronomia (B-Delicious).

Club d’Amics de Lleida

Un dels punts amb més activitats de l’espai del Pa-
tronat ha estat el Club d’Amics de Lleida, que ha atès 
les consultes i les demandes d’informació d’un total 
de 1800 socis, que amb la targeta del club han po-
gut accedir gratuïtament al saló. A més, el Patronat 
ha obsequiat amb una nevereta portàtil els membres 
que han visitat l’estand, els quals han respost a una 
petita enquesta per analitzar el grau de satisfacció 
del soci amb el club. Actualment el Club d’Amics de 
Lleida disposa de 35.000 socis  

Turisme amb moto

Pel que fa al saló Motoh!, mostra que s’ha desenvo-
lupat també del 15 al 17 d’abril a Fira de Barcelona, 
el Patronat considera molt positiu l’interès despertat 
pel projecte turístic “Moturisme Ara Lleida” entre els 
visitants del saló, considerat una de les cites de re-
ferència per als aficionats a les dues rodes.

Des que la Diputació de Lleida va crear l’any 2015 
“Moturisme Ara Lleida”, destinat a promocionar el 
turisme vinculat als motoristes —un projecte pioner 
a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol que es-
tableix un sistema de garantia mitjançant un segell 
de qualitat que identifica els establiments especialit-
zats en turisme per a motoristes—, la demarcació de 
Lleida s’ha consolidat encara més com a destinació 
privilegiada per als motoristes, que disposen de di-
verses rutes estructurades al Pirineu i a les Terres 
de Lleida amb tota mena de serveis especialitzats. 
Concretament, a la demarcació de Lleida trobem 40 
establiments d’allotjament turístic i 28 d’altre tipus 
(restauració, cafeteries, museus, etc.) amb serveis 
específicament pensats per atendre les necessitats 
i facilitar al màxim la comoditat del turista motoritzat.
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