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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, ha participat en una sessió de 
Networking (trobada professional) amb 10 tu-

roperadors nord-americans per donar-los a conèixer 
l’oferta turística de Lleida relacionada amb el turisme 
actiu i els productes de cicloturisme i senderisme. La 
jornada, organitzada per l’Agència Catalana de Tu-
risme, va tenir lloc ahir a la tarda a Calella de Pala-
frugell, població del Baix Empordà.

Els 10 turoperadors nord-americans formen part de 
l’ATTA (Adventure Travel Trade Association) i van ser 
convidats per l’Agència Catalana de Turisme per mi-
tjà de la seva oficina a Nova York. L’ATTA és una or-
ganització internacional que aglutina la indústria del 
turisme d’aventura i està integrada per més de 1.000 
socis públics i privats de 84 països.

La presentació de l’oferta turística del Pirineu i les Te-

rres de Lleida al grup de turoperadors internacionals 
va anar a cura de Gonçal Portabella, representant 
de la secretaria tècnica dels allotjaments certificats 
amb els segells de Senderistes i Cicloturistes, que va 
explicar el lideratge de les comarques de Lleida en 
oferta de turisme actiu i esports d’aventura. També 
va exposar l’oferta turística que proposa el conjunt 
del territori per als productes vinculats amb el sen-
derisme i el cicloturisme, i els diferents establiments 
d’allotjament turístic i d’oferta complementària que 
disposen d’un segell específic que acredita que són 
òptims per rebre els senderistes i els cicloturistes.

A la jornada hi van assistir diversos empresaris del 
conjunt de Catalunya, entre els quals també van 
presentar la seva oferta específica de producte les 
empreses lleidatanes Outdoor Adventour, del Pallars 
Sobirà, i Cerdanya EcoResort, de la Cerdanya

La Diputació de Lleida presenta l’oferta de 
turisme actiu i els productes de senderisme i 
cicloturisme a 10 turoperadors nord-americans

El Patronat de Turisme va participar ahir a Calella de Palafrugell en una sessió de Networking orga-
nitzada per l’Agència Catalana de Turisme, per mitjà del seu centre de Nova York, amb turoperadors 
internacionals membres de l’ATTA (Adventure Travel Trade Association)
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