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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona fins demà diumenge, 
8 d’abril, el projecte “Moturisme Ara Lleida” al 

saló Vive La Moto de Madrid, que es va inaugurar el 
proppassat dijous. Després d’un parèntesi d’11 anys, 
IFEMA Madrid ha recuperat enguany aquesta mostra 
dedicada al món de la moto que té com a objectiu la 
promoció de la mobilitat i l’oci sobre les dues rodes 
i que aplega més d’un centenar d’expositors i 500 
marques que hi donaran a conèixer les seves nove-
tats. 

El Patronat de Turisme participa en aquest saló amb 
un estand propi de 12 metres quadrats amb la fina-
litat de difondre els atractius de la demarcació de 
Lleida i, més particularment, els serveis i els equi-
paments específics que es posen a disposició dels 
amants de la moto. La secretaria tècnica del pro-
grama “Moturisme Ara Lleida” s’encarrega d’atendre 
les consultes dels visitants de l’estand Ara Lleida i 
distribueix, entre d’altres fullets, el desplegable amb 
informació detallada sobre les 10 rutes moturístiques 
i 2.000 quilòmetres de recorregut per carreteres del 
Pirineu i les Terres de Lleida. 

El vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, i el 
director, Juli Alegre, han visitat avui l’estand del Pa-
tronat i han mantingut diversos contactes amb ope-
radors vinculats amb l’organització d’esdeveniments 
relacionats amb el món de les motos.

Per al vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, “es tracta d’una bona oportunitat per poder 
presentar a un públic específic el projecte ‘Moturisme 
Ara Lleida’, pioner a escala estatal i adreçat precisa-
ment als aficionats a viatjar amb moto, i també per 
donar a conèixer els atractius turístics de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida”.

El projecte “Moturisme Ara Lleida” és impulsat pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb 
la finalitat de promocionar de manera específica el 
turisme entre el col·lectiu d’aficionats a viatjar amb 
moto. Aquest projecte estableix un sistema de ga-
rantia mitjançant un segell de qualitat que identifica 
actualment 50 establiments d’allotjament turístic i 34 
de serveis complementaris de restauració, cafeteries 
i museus, entre d’altres.
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