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La Diputació promociona els atractius 
turístics de Lleida a la ciutat italiana de Torí

En el marc d’una acció organitzada pel CPT d’Itàlia destinada a promocionar Catalunya del 19 al 
21 de maig es duran a terme diverses activitats dirigides al públic finalista, premsa i turoperadors

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, promociona durant tot aquest cap de se-
tmana l’oferta turística de Lleida a la ciutat italiana 

de Torí, en el marc d’una acció organitzada pel Centre de 
Promoció Turística de Catalunya a Itàlia. Es tracta d’un cap 
de setmana dedicat a Catalunya en el qual s’han organitzat 
diverses activitats de caire transversal per poder arribar a 
tots els públics, com ara mitjans de comunicació i també 
públic finalista.

Entre les accions programades, ahir a la tarda va tenir lloc 
una presentació de l’oferta turística de Catalunya als mitjans 
de comunicació i als principals operadors de la regió del 
Piemont, una de les més riques d’Itàlia. Aquesta iniciativa 
s’ha organitzat conjuntament amb Turespaña. En el decurs 
de l’esmentat acte el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida va fer una presentació de l’oferta turística de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida mitjançant un 
vídeo i una explicació detallada sobre les principals icones 
turístiques de Lleida i l’oferta de turisme de natura, cultura, 
turisme actiu i gastronomia.

D’altra banda, i de cara al públic finalista, ahir divendres a 
la Piazza Carlo Alberto, situada al centre de la ciutat i en 
plena zona comercial i de lleure de Torí, es va instal·lar un 
estand per donar informació turística de Catalunya als to-
rinesos que romandrà obert al públic durant tot el cap de 
setmana. El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da participa en aquesta acció amb un taulell propi. Al cos-
tat de l’estand informatiu també s’ha adaptat un espai on 
s’exhibeix l’exposició de fotografies “Catalunya des del cel”. 
Aquesta és la primera vegada que aquesta exposició es 
mostra al públic italià. També s’ha programat una campan-
ya de comunicació dirigida a promocionar l’esdeveniment i 
la destinació de Catalunya.

La ciutat de Torí és la quarta capitat italiana en nombre 
d’habitants i una de les més avançades i a l’avantguarda 
del país. Pel que fa a les comunicacions, l’aeroport de Torí 
disposa de 14 connexions aèries setmanals amb Barce-
lona en temporada alta, amb les companyies Ryanair i 
Vueling Airlines, i la seva situació geogràfica privilegiada al 
nord-oest d’Itàlia afavoreix que els torinesos viatgin cap a 
Catalunya amb cotxe i/o caravana.
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