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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, participa de l’1 al 4 de novembre 
a la Fira de Natura, Clima i Turisme Sostenible-

Expotural 2018 que se celebra al recinte firal d’IFEMA 
de Madrid. El Patronat de Turisme participa en aquest 
saló dins l’estand de la marca Pirineus compartint el 
taulell amb les estacions d’esquí de Baqueira Beret, 
Boí Taüll Resort i Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya, que promociona els complexos de Port Ainé 
i Espot Esquí, del Pirineu lleidatà. La Vall de Boí hi 
té una presència destacada amb un estand propi, i 

durant la celebració del saló els visitants poden visua-
litzar en grups de 30 persones fotografies de la Vall de 
Boí dins d’una cúpula de 360 graus. També disposen 
d’un circuit de bicicletes de muntanya per promocionar 
el Buff Festival de la Vall de Boí, que acullen les mun-
tanyes del Pirineu de l’Alta Ribagorça durant l’estiu i 
que l’any 2019 se celebrarà del 12 al 14 de juliol.

El vicepresident segon de la Diputació de Lleida i vice-
president del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, 
i el director del Patronat, Juli Alegre, han participat 

La Diputació promociona la nova temporada 
de neu i l’oferta turística de Lleida a la Fira 

Exponatural de Madrid

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el director, Juli Alegre, han visitat avui el 
saló, que romandrà obert fins diumenge, 4 de novembre 

Els representants de les institucions lleidatanes amb l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, davant l’estand amb l’oferta turística de 
les comarques del Pirineu de Lleida a la Fira Expotural de Madrid.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat


2 Madrid, 1 de novembre de 2018 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://http://www.aralleida.cat - e-mail: info@aralleida.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

aquest matí de l’acte d’inauguració d’Expotural i han 
mantingut reunions de treball amb empresaris del sec-
tor i també amb la direcció del saló i el seu director, 
José Manuel Vilanova, amb vista a actuacions futures. 
També han assistit a l’acte d’inauguració el diputat de 
la Val d’Aran,  Paco Bayo; l’alcalde de Vielha, Juan An-
tonio Serrano; la regidora de turisme de l’ajuntament 
de Barruera,  Meri Ramon; l’alcalde de la Vall de Boí, 
Joan Perelada i el president del Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça, Josep Lluís Farrero.

Sabarich ha subratllat la importància que té per al sec-
tor turístic lleidatà el mercat de Madrid, que només en 
l’oferta de neu representa anualment un 20 % dels for-
fets venuts per les diferents estacions d’esquí del Piri-
neu de Lleida. D’altra banda, també ha explicat que “el 
Patronat de Turisme havia d’estar present a Expotu-
ral, atès que es tracta d’un saló dedicat exclusivament 
a la promoció del turisme de natura i de muntanya, 
com també a l’oferta d’aventura, gastronomia i turisme 
cultural, dels quals les comarques de Lleida són un re-
ferent a escala estatal”. Expotural va adreçat al públic 
finalista a diferència de Fitur, que es dirigeix al mercat 
professional, i és considerada com la fira més impor-
tant d’Europa en turisme de natura i de muntanya.

El Patronat de Turisme, com també els represen-
tants de les diferents estacions d’esquí del Pirineu de 
Lleida, facilitaran tota mena d’informació de cara a 
l’oferta de neu i d’esquí que proposaran la temporada 
2018-2019 els 11 complexos d’hivern del Pirineu de 
Lleida, a més de l’oferta de natura, cultura, turisme 
actiu i esports d’aventura, gastronomia, i la proposta 
d’allotjaments de la demarcació de Lleida.

Les aigües del riu Sant Nicolau, protagonis-
tes en l’acte d’inauguració 

Expotural ha organitzat un gran acte inaugural com 
a símbol de la necessitat d’unir persones, races i 
continents en una sola consciència: estimar i cuidar 
la Terra. L’acte ha estat protagonitzat per 26 indíge-
nes d’ètnies dels cinc continents arribats per primera 
vegada a Madrid per a aquesta cerimònia amb prop 
de 20 monjos budistes del Bhutan, el Tibet i el Nepal, 
i 70 alcaldes de diverses poblacions, entre ell quals 
l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. En un 
acte ritual tots els participants han ficat en una gerra 
beneïda pel Dalai Lama les aigües dels rius proce-
dents de les seves muntanyes respectives. En aquest 
acte l’aigua del riu Sant Nicolau, del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, s’han ajuntat 
dins del recipient amb les aigües dels rius de la resta 
de les muntanyes dels cinc continents. Amb aquest 
ritual de simbolisme budista s’ha volgut fer una crida a 
les consciències de la societat civil i a les institucions 
públiques per respectar i salvaguardar el planeta.

El saló, que es desenvolupa al pavelló número 6 
d’IFEMA, acull en els 10.000 metres quadrats de su-
perfície una àmplia oferta de sectors, entre els quals 
hi tenen cabuda el turisme rural, natura, aventura i 
una extensa representació dels esports de muntanya 
i parcs nacionals protegits. També hi ha presència de 
caire internacional. Expotural inicia una nova etapa 
amb l’objectiu de convertir-se en el punt de trobada 
anual sobre el turisme de natura i turisme sostenible, 
amb una dedicació especial al clima i a les muntan-
yes.
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