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El nou sistema d’intel·ligència on-line implemen-
tat pel Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha permès constatar una valoració molt 

alta dels principals recursos culturals del conjunt 
de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, 
acompanyada d’un increment notable en el volum de 
noves opinions emeses pels turistes a Internet, se-
gons l’Estudi de Reputació On-line del Turisme Cul-
tural de la demarcació de Lleida elaborat aquest any 
2018 i que ha donat a conèixer avui el director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre, coincidint amb l’acte 
d’inauguració de la fira B-Travel de Barcelona. Ale-
gre ha destacat que “es tracta d’un estudi innovador 
en el qual s’han analitzat milers d’opinions de turistes 

estatals i estrangers relatives a més de 200 recursos 
culturals del conjunt de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida, entre els quals s’inclouen les 
diferents declaracions de Patrimoni de la Humanitat, 
com les esglésies romàniques de la Vall de Boí i les 
falles del Pirineu, el Turó de la Seu Vella de Lleida o 
el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges, 
entre d’altres”.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
qualifica de molt satisfactòria la participació de les 
comarques lleidatanes a B-Travel  2018, que es va 
inaugurar el divendres, 20 d’abril, i es clausura avui 
diumenge al recinte de Montjuïc de Fira Barcelo-

El pont de l’1 de maig, les vacances d’estiu i 
la declaració de la conca de Tremp-Montsec 
com a patrimoni mundial centren bona part 
de la demanda d’informació de Lleida a 

B-Travel

Durant els tres dies de fira, més de 1650 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 5740 
tiquets per degustar la gastronomia  de Lleida

Cues al mostrador del Club d’Amics de Lleida durant  els tres dies de fira.
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na, tant pel nombre de persones que s’han atansat 
fins als taulells de Pirineus i Terres de Lleida en de-
manda d’informació sobre el conjunt de l’oferta tu-
rística de les comarques lleidatanes com també per 
l’optimisme que s’ha pogut copsar en el sector de 
cara al comportament turístic per a aquest any 2018. 
El pont de l’1 de maig, que enguany permet fer una 
escapada de 4 dies en escaure’s la Festa del Tre-
ball en dimarts, com també les pròximes vacances 
d’estiu, així com la gran novetat que ha representat 
la declaració de la Conca de Tremp-Montsec com 
a Geoparc Mundial per la Unesco, han centrat una 
bona part de la demanda d’informació per part dels 
visitants. Un plafó informatiu situat al mostrador de 
Pirineus dins l’espai del Patronat de Turisme sobre 
el nou reconeixement mundial que ostenten a partir 
d’ara les comarques de Lleida ha incentivat la de-
manda d’informació sobre la declaració de Geoparc  

També en l’àmbit de la natura el públic ha generat 
una gran demanda d’informació per sobre d’altres 
anys sobre el Congost de Mont-rebei en quan a les 
activitats i la regulació de l’accés a l’espai natural. 
També el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, juntament amb els dos parcs naturals 
del Pirineu de Lleida i l’estany d’Ivars i Vila-sana han 
continuant essent els recursos naturals de les co-
marques de Lleida que han generat una major de-

manda d’informació. 

El turisme actiu i els esports d’aventura, amb un 
interès especial pel ràfting i l’ampliació de la nave-
gabilitat del riu Noguera Pallaresa per a aquest any 
2018, juntament amb les propostes de senderisme, 
cicloturisme, el turisme rural i el càmpings de les 
comarques de Lleida han tingut una bona demanda 
d’informació.  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. Els diferents recursos turístics 
vinculats a la cultura han tingut una bona demanda, 
mitjançant la Guia “Lleida Cultura” que ha edita el 
Patronat de Turisme amb motiu de la declaració de 
l’any 2018 com a Any Europeu del Patrimoni Cultural. 
Entre les destinacions més sol·licitades destaquen la 
Vall de Boí, la mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida 
i el monestir de Vallbona de les Monges, a més del 
calendari de la Festa de les Falles del Pirineu, entre 
d’altres. L’oferta gastronòmica de les comarques de 
lleidatanes, juntament amb la Ruta del Vi, a més dels 
39 nous paquets turístics experiencials de la plana 
de Lleida, també han generat força interès, igual que 
el projecte “Moturisme Ara Lleida” que impulsa el ma-
teix Patronat de Turisme.

Els mostradors de Pirineus i Terres de Lleida amb el plafó informatiu de la declaració de GEOPARC de la Conca de Tremp-Montsec.
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El sector, optimista de cara a aquest any 
2018 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qua-
lifica de molt satisfactòria la participació de les co-
marques lleidatanes a B-Travel 2018, pel nombre de 
visitants que del 20 al 22 d’abril han passat pel saló 
com a públic finalista i s’han interessat en els taulells 
de Pirineus, Terres de Lleida i Val d’Aran.

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 2017 a les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida, que van tancar amb 1,19 milions de 
visitants, una xifra que suposa el millor any de la his-
tòria quant al nombre de viatgers, igual que pel que 
fa al turisme estranger, com també en el resultat de 
la temporada d’esquí 2017/2018 al Pirineu de Lleida, 
que ha permès tancar amb el millor registre dels da-
rrers 12 anys amb 1.343.194 forfets venuts, un 4,5 
% més que la campanya anterior. Tots aquests re-
sultats transmeten força optimisme de cara a aquest 
any 2018. 

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

Més de 1.650 membres del Club d’Amics de Lleida 
han visitat el saló B-Travel 2018 de manera gratuïta 
mostrant el carnet a les taquilles de la fira. Posterior-
ment, al taulell d’Ara Lleida, han participat en una en-
questa sobre l’oferta de turisme cultural a la demar-

cació de Lleida i han rebut un obsequi del Patronat 
de Turisme. 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 pirinenca i 
fer un tasc de caragols  a través de Turisme de Lleida 
mitjançant la compra de tiquets, ha tingut també una 
acceptació molt bona i ha complert les expectatives 
dels establiments que hi han participat. En total s’han 
venut uns 5.800 tiquets per degustar els plats que 
han servit el Consell Comarcal de l’Alt Urgell con-
juntament amb l’associació Menja’t l’Alt Urgell, el 
Conselh Generau d’Aran, que han ofert una àmplia 
varietat de productes gastronòmics pirinencs i Turis-
me de Lleida amb una degustació de caragols a la 
gormanda.

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de 
Turisme, ha participat a B-Travel dins l’espai de 
l’Agència Catalana de Turisme amb les marques 
Pirineus i Terres de Lleida. Sota la marca Pirineus, 
hi han estat representats els consells comarcals de 
l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. Sota la marca 
Terres de Lleida, hi han participat els consells comar-
cals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, l’Urgell i el Segrià. La Val d’Aran ha dispo-
sat d’un espai propi a la zona de Pirineus, dins del 
mateix estand de l’Agència Catalana de Turisme.

Espai B-Delicius amb representació de la gastronomia del Pirineu i les Terres de Lleida
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