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El president de la Generalitat, Quim Torra, ha vi-
sitat aquest migdia  l’estand Ara Lleida a la Fira 
de Mostres de Girona dins l’itinerari que ha fet a 

les Fires de Sant Narcís de Girona. El President de la 
Generalitat ha fet una aturada a l’estand Ara Lleida on 
s’ha interessat pels diferents productes turístics que 
les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida pro-
mocionen en aquesta època de l’any.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, promocionen l’oferta turística de les comarques 
lleidatanes entre el públic de Girona en el marc de la 
57a Fira de Mostres que restarà oberta al públic fins  
dijous, 1 de novembre, dins de la programació de les 
Fires i Festes de Sant Narcís 2018. 

Els consells comarcals de la Segarra, la Noguera, 
l’Alta Ribagorça-Vall de Boí i la Federació de Cases 

de Turisme Rural de les Terres de Lleida participen 
també en aquesta mostra dins l’estand Ara Lleida del 
Patronat de Turisme amb un estand propi de 30 me-
tres quadrats on també hi son present el Club d’Amics 
de Lleida que promou el mateix Patronat de la Dipu-
tació de Lleida. 

La nova temporada d’esquí al Pirineu de Lleida, les 
rutes culturals, les visites als museus i monestirs, la 
gastronomia i les mostres gastronòmiques que tenen 
lloc aquesta tardor, a més dels nous productes turís-
tics que impulsa el Patronat de Turisme com ara el 
programa “Moturisme Ara Lleida” i l’oferta de natura i 
de turisme actiu de què el visitant pot gaudir pel con-
junt del territori, són algunes de les propostes que es 
promocionen entre els visitants en aquesta Fira de 
Mostres de Girona. 

El President de la Generalitat, Quim Torra,  
visita l’estand Ara Lleida a la Fira de 

Mostres de Girona

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, conjuntament amb diversos consells comarcals i 
patronats de turisme,  promociona amb un estand propi fins a l’1 de novembre el conjunt de l’oferta 
turística de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida entre el públic de Girona 

del president de la Generalitat, Quim Torra, a l’estand del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb els tècnics de turisme dels 
consells comarcals i del mateix Patronat de Turisme que atenen els mostradors de l’estand Ara Lleida.
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