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La Diputació promociona Lleida a la Sea 
Otter Europe, un dels grans festivals ci-
clistes del món, que se celebra a Girona

 El Patronat de Turisme hi promociona tota l’oferta del territori amb informació de rutes BTT, allo-
tjaments i el projecte “Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, entre d’altres 

S’adjunta una fotografia de l’estand Ara Lleida a la Sea Otter Europe que se celebra a Girona.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, promociona el programa “Benvinguts, sende-
ristes i cicloturistes” i el conjunt de l’oferta turística de 

les comarques de Lleida a la Sea Otter Europe, que se ce-
lebra a Girona del 2 al 4 de juny.  Es tracta d’un dels grans 
festivals ciclistes del món, que  per primera vegada se cele-
bra a Europa. Aquest esdeveniment es va iniciar l’any 1991 
a Laguna Seca, Califòrnia, als Estats Units. 

En la vessant esportiva i d’activitats del conjunt del festival 
hi ha prop de 4.000 ciclistes inscrits a les diferents proves 
que es disputaran al llarg de tot el cap de setmana, i que 
impregnaran de ciclisme la Costa Brava i la ciutat de Giro-
na. A més a més, s’han organitzat diferents activitats per a 
públics de totes les edats i nivells.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa 
en aquest important esdeveniment esportiu amb un estand 
propi a la zona del pavelló de Girona-Fontajau, mitjançant 

el qual ofereix tota mena d’informació sobre el conjunt de 
l’oferta turística de les comarques lleidatanes i de manera 
específica sobre el projecte “Benvinguts, senderistes i ciclo-
turistes” que impulsa el mateix Patronat.

Les comarques de Lleida tenen actualment 68 establi-
ments d’allotjament turístic amb el segell de “Benvinguts, 
senderistes i cicloturistes”, que acredita que disposen d’un 
conjunt de serveis que s’adeqüen als practicants de sende-
risme i de cicloturisme i que tenen com a objectiu primordial 
captar aquest segment de turista i garantir-li una bona es-
tada. “Benvinguts, senderistes i cicloturistes” és un projecte 
pioner a Catalunya, desenvolupat pel Patronat de Turisme 
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme, que 
vol ajudar a potenciar, encara més, la demarcació de Lleida 
com un referent capdavanter en els productes de turisme 
actiu com el senderisme i el cicloturisme.
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