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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
qualifica de molt satisfactòria la participació de 
les comarques lleidatanes a B-Travel 2017, pel 

nombre de visitants que del 21 al 23 d’abril han pas-
sat pel saló com a públic finalista i s’han interessat en 
els taulells de Pirineus, Terres de Lleida i Val d’Aran 
per l’oferta turística de la demarcació de Lleida i per 

les diferents propostes que el territori ha presentat en 
aquesta nova manifestació firal.

B-Travel ha permès també copsar un ambient opti-
mista de cara a la millora del sector a escala gene-
ral, el qual s’ha vist reflectit en uns bons resultats 
turístics l’any 2016, que van tancar a la demarcació 
de Lleida amb un 7,87 % més de pernoctacions que 

El pont de l’1 de maig, les vacances d’estiu 
i les ofertes adreçades al turisme familiar 
centren la demanada d’informació turísti-

ca de Lleida a B-Travel 2017

Durant els tres dies de fira, uns 1.750 socis del Club d’Amics de Lleida, que impulsa el Patronat de 
Turisme, han visitat el saló de manera gratuïta i a l’espai gastronòmic B-Delicious s’han venut al 
voltant de 4.500 tiquets per degustar la gastronomia del Pirineu de Lleida

El Patronat de Turisme fa un balanç satisfactori de la presència de les Terres de Lleida al saló B-
Travel que es clausura avui diumenge, diada de Sant Jordi

La demanda d’informació sobre l’oferta de turisme familiar, turisme rural, natura, cultura, gastro-
nomia i turisme actiu amb vista al pròxim pont de l’1 de maig com també a les vacances d’estiu 
ha centrat la major part de les peticions fetes sobre l’oferta turística de les comarques de Lleida 
durant els tres dies que s’ha celebrat el saló B-Travel al recinte firal de Montjuïc de Fira Barce-
lona, que enguany ha commemorat els 25 anys de la mostra i que es clausura avui diumenge, 

diada de Sant Jordi.
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l’any anterior, com també en el resultat de la tempo-
rada d’esquí 2016/2017 al Pirineu de Lleida, que ha 
permès tancar amb el millor registre dels darrers 8 
anys amb 1.284.476 esquiadors i un 1,10 % més que 
la temporada anterior. Tots aquests resultats trans-
meten força optimisme de cara a aquest any  2017, 
com ja es va posar de manifest durant la presentació 
de la nova temporada de turisme actiu 2017, en què 
els empresaris lleidatans esperen poder assolir un 
increment de la demanda entre el 8 i el 10 %, un 
fet que representaria superar per primera vegada la 
xifra dels 700.000 serveis contractats.

Àmplia demanda de productes turístics

Els diferents recursos naturals de les comarques de 
Lleida han tingut una bona demanda d’informació. 
Entre els productes més demandats s’han situat el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, els dos parcs naturals del Pirineu de Lleida, el 
congost de Mont-rebei i l’estany d’Ivars i Vila-sana. 
També el turisme actiu i els esports d’aventura han 
generat força demanda d’informació, a més del tu-
risme rural i l’oferta cultural, amb la Vall de Boí, la 
mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida i el monestir 
de Vallbona de les Monges de la Ruta del Cister, com 
també la Festa de les Falles del Pirineu. Els visitants 
també han mostrat interès per rebre informació so-
bre la Ruta del Vi de Lleida i l’oferta d’enoturisme, a 
més dels 35 nous paquets turístics experiencials que 
s’han creat a partir de diferents eixos temàtics per les 
comarques de la Plana de Lleida, com també sobre 
els productes “Moturisme Ara Lleida” i “Benvinguts, 

senderistes i cicloturistes” que impulsa el mateix Pa-
tronat de Turisme.

El Centre d’Observació de l’Univers del Montsec, 
com també la nova temporada del Tren dels Llacs i 
la demanda de propostes d’ecoturisme pels diferents 
indrets del territori, han generat un bon nombre de 
consultes.

Club d’Amics de Lleida i espai gastronòmic 
B-Delicious

Un total de 1.750 membres del Club d’Amics de Llei-
da han visitat el saló B-Travel 2017 de manera gra-
tuïta mostrant el carnet a les taquilles de la fira. Pos-
teriorment, al taulell d’Ara Lleida, han participat en 
una enquesta i han rebut un obsequi del Patronat de 
Turisme vinculat amb l’Any Internacional del Turisme 
Sostenible. El Club d’Amics de Lleida, que impulsa el 
Patronat de Turisme de la Diputació, té actualment 
35.000 socis.

D’altra banda, l’espai gastronòmic B-Delicious, on 
el visitant ha pogut degustar la gastronomia pirinen-
ca mitjançant la compra de tiquets, ha tingut també 
molt bona acceptació i han complert les expectatives 
dels establiments que hi han participat. En total s’han 
venut uns 4.500 tiquets de degustació per degus-
tar els plats que han ofert dos restaurants de la Val 
d’Aran (Era Mola de Vielha i Es Arraïtzes de Garós) i 
l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.  Aquesta Associació 
de l’Alt Urgell està formada per 22 elaboradors arte-
sans que s’han agrupat per potenciar el consum de 
productes frescos, de qualitat i de proximitat sota el 
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títol “Menja´t l’Alt Urgell.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
també ha col·laborat amb el programa Experiències 
B-Travel amb dos viatges de regal, un del Pirineu 
i l’altre de les Terres de Lleida.  Han participat en 
aquest sorteig totes les persones que han visitat la 
fira i han rebut un passaport-guia del saló, que ha 
promocionat els estands experiencials mitjançant 
una gimcana.

Àmplia presència lleidatana a B-Travel

Les noves propostes turístiques de les contrades de 
Lleida han tingut un lloc destacat en l’oferta turísti-
ca de Catalunya present a la fira B-Travel per mitjà 
del Patronat de Turisme, que hi ha participat amb un 
estand de 64 m2 on hi eren representades totes les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, per tal 
de promocionar l’oferta turística més completa que 
brinda la demarcació lleidatana en turisme sosteni-
ble, turisme familiar, cultural,  rural, enogastronòmic, 
de natura i d’aventura, entre d’altres.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha 
participat dins de l’espai de l’Agència Catalana de 
Turisme amb el taulell amb la marca Pirineus, on hi 
han estat presents els consells comarcals de l’Alt Ur-
gell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà i el Solsonès, i amb el córner Terres 
de Lleida, amb la participació dels consells comar-
cals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. La Val d’Aran ha mantin-
gut, com en edicions anteriors, un taulell propi.

Presentació de l’enquesta sobre el turisme ca-
talà que visita la demarcació de Lleida

El president de la Diputació, Joan Reñé, acompanyat pel 
vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i 
pel director, Juli Alegre, va visitar divendres al matí el saló 
B-Travel, on va presentar el resultat de l’enquesta sobre el 
turisme català que visita la demarcació de Lleida. L’estudi, 
finançat amb les aportacions de la Diputació de Lleida a 
la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya (Càtedra 
TIM) que dirigeix el professor de la UdL Francisco Garcia, 
conclou que durant l’any passat 1,66 milions de catalans 
majors de 16 anys i residents a la resta de Catalunya van 
visitar com a mínim una vegada en el període d’un any al-
gun indret de la demarcació de Lleida, ja sigui per motius 
de negocis, familiars, estudis, comerç, oci o turístics, entre 
d’altres. Aquest nombre de catalans van viatjar a les comar-
ques de Lleida unes 4,2 vegades de mitjana, amb la qual 
cosa la xifra de desplaçaments generats al llarg d’un any va 
ser de 6.976.000 i va ocasionar un impacte econòmic a la 
demarcació de Lleida d’uns 600 milions d’euros. El resultat 
de l’enquesta elaborada per l’empresa GESOP corrobora 
la importància quantitativa i qualitativa que representa el tu-
risme català per als diferents pobles, ciutats i territoris de les 
comarques de Lleida.

25 anys de fira

B-Travel ha commemorat enguany els 25 anys de la mos-
tra, que es remunta al 1992 quan va néixer el Saló Interna-
cional del Turisme a Catalunya (SITC), fira que el 2015 va 
evolucionar a la nova marca B-Travel apostant per un nou 
model de saló més orientat al client i que presenta l’oferta 
des de les experiències que es poden viure a la destinació.
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