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La consellera d’Empresa i Coneixement, Maria 
Àngels Chacón, ha inaugurat aquest migdia la 
nova edició del B-Travel. El vicepresident del 

Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el director, 
Juli Alegre, han participat de l’acte d’inauguració 
i han rebut la consellera a l’espai Ara Lleida, que 
disposa d’una superfície de 64 metres quadrats si-
tuats dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. 
L’espai Ara Lleida està compartit amb els diferents 
consells comarcals de la demarcació de Lleida. La 
Val d’Aran i Turisme de Lleida, de la ciutat de Lleida, 
també hi tenen un taulell propi dins el mateix espai 
juntament amb les marques turístiques de Pirineus i 
Terres de Lleida.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, ha posat en relleu la importància que la fira té 
per a la promoció de la destinació turística de les co-
marques del Pirineu i les Terres de Lleida atès que el 
B-Travel és considerat com el saló de referència del 
sector turístic català. En aquest sentit ha subratllat 
el fet que “el 52 % de les pernoctacions que es van 
registrar durant tot l’any 2018 en els establiments 
d’hoteleria a les comarques lleidatanes van ser de 
turistes procedents de Catalunya, majoritàriament 

provinents de la ciutat de Barcelona i els seus vol-
tants”. Aquest percentatge es va incrementar fins al 
60 % en el període comprès d’abril a novembre, és a 
dir, fora de la temporada de neu. El nombre total de 

La Diputació de Lleida aposta pel turisme 
de proximitat amb una presència destacada 
al B-Travel amb vista a les vacances de 
setmana santa, estiu i escapades de cap 

de setmana

El vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, destaca la importància del B-Travel per al sector 
turístic de les comarques de Lleida atès que l’any 2018 el 52 % de les pernoctacions en els hotels del 
Pirineu i les Terres de Lleida van ser de turistes catalans

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, aposta d’una manera ferma pel turis-
me de proximitat amb un ampli ventall de propostes destinades a captar i fidelitzar el públic fina-
lista perquè visiti i gaudeixi de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida durant les seves 
escapades de cap de setmana, ponts festius, la Setmana Santa, que coincidirà amb el final de 

la temporada d’esquí i l’inici de les activitats de turisme actiu, i les vacances d’estiu. Amb aquest 
objectiu el Patronat de Turisme de la Diputació, sota la marca turística “Ara Lleida”, participa amb 

un espai de 64 m2 al saló B-Travel que s’ha inaugurat avui al recinte firal de Montjuïc de Fira 
Barcelona i romandrà obert al públic fins diumenge. L’any 2018 el 52 % de les pernoctacions en 

els hotels del Pirineu i les Terres de Lleida van ser de turistes catalans.

La consellera Chacón amb el vicepresident Sabarich i el director 
Juli Alegre davant l’estand Ara Lleida durant l’acte d’inaaguració 
de la -Travel i un tall de veu del vicepresident Gerard Sabarich.  
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les pernoctacions registrades l’any 2018 en els esta-
bliments d’hoteleria de les comarques de Lleida va 
ser d’1.950.861, de les quals 1.016.000 van ser dels 
turistes catalans. Aquestes dades del sector hoteler 
facilitades per l’INE són, de fet, extrapolables quant 
a percentatges a la resta de sectors d’allotjament tu-
rístic de la demarcació lleidatana. Cal recordar que 
les comarques de Lleida van tancar l’any 2018 amb 
el millor resultat de tots els temps quant al nombre de 
viatgers, pernoctacions i turisme estranger.

També el públic català representa el client majoritari 
quant a la contractació de les activitats de turisme 
actiu i esports d’aventura. En l’estudi que anualment 
elabora el Patronat de Turisme sobre aquest sec-
tor, les dades de l’any 2018 van xifrar en un 75 % 
el nombre de clients procedents de Catalunya que 
practiquen les activitats de turisme actiu i esports 
d’aventura a la demarcació lleidatana, sobretot els 
procedents de Barcelona i de la seva àrea metropo-
litana (74 %). 

“Lleida Patrimoni Mundial” 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
amb la marca “Ara Lleida”, promociona dins l’estand 
de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme tota 
l’oferta que proposa la demarcació lleidatana (turis-
me actiu i esports d’aventura, natura, productes cul-
turals i gastronòmics, entre d’altres).

El patrimoni cultural i natural de les comarques de 
Lleida que han estat reconeguts com a Patrimoni 
Mundial per la UNESCO tenen un tracte destacat per 
part del Patronat de Turisme, com també dels dife-
rents consells comarcals del territori que participen al 
B-Travel 2019. En aquest sentit el Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida distribuirà la nova publi-
cació amb el títol “Lleida Patrimoni Mundial”, que re-
cull els recursos culturals i naturals de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida que en els darrers 
anys han estat reconeguts per la UNESCO com a 
Patrimoni de la Humanitat, com també els acreditats 
per altres organismes vinculats amb aquest orga-
nisme internacional. D’aquesta manera el Patronat 
vol donar una major visualització en una única publi-
cació de tots els actius de les comarques de Lleida 
que ostenten la declaració de Patrimoni Mundial o 
que tenen certificacions d’organismes amb reconei-
xement internacional. El Patronat de Turisme també 
distribuirà la nova Guia d’Activitats de primavera i 
promocionarà els diferents recursos turístics del te-
rritori, conjuntament amb els diferents patronats de 

turisme de les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida que participen al B-Travel.

També l’oferta de turisme actiu i els esports d’aventura 
del conjunt de la demarcació, que pràcticament aga-
fen el relleu a la temporada de neu, la qual entra en 
la seva recta final, hi tindran un paper rellevant mi-
tjançant la promoció de les novetats que presenta 
la nova temporada, amb 230 empreses distribuïdes 
pel conjunt de les comarques lleidatanes. Entre les 
novetats que presenta enguany el sector del turis-
me actiu destaca l’ampliació de la navegabilitat del 
riu Noguera Pallaresa a partir d’aquesta primavera 
amb un recorregut sense interrupcions d’uns 50 km 
per a la navegabilitat de barques de rafting i caiac, 
entre d’altres embarcacions, en el tram comprès 
entre la zona de Llavorsí (a la comarca del Pallars 
Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la Pobla de 
Segur (el Pallars Jussà). Amb aquesta iniciativa les 
comarques dels dos Pallars se situaran a l’altura dels 
millors grans descensos mundials en aigües braves 
amb embarcacions i s’obren grans expectatives en el 
sector turístic en general. 

Premis Alimara 

Amb motiu de la celebració del saló B-Travel ahir a 
la nit es van lliurar els Premis Alimara que organitza 
el campus internacional de formació i transferència 
de coneixement en turisme, hoteleria i gastronomia 
–CETT, adscrit a la Universitat de Barcelona– i el 
Saló del Turisme B-Travel. En el decurs de l’acte, 
que va tenir lloc a l’Hotel Alimara, el vicepresident 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
Gerard Sabarich, va lliurar el premi a la Innovació 
en Producte i servei als directors generals de la ca-
dena de restaurants Dans le Noir? d’Espanya. En la 
mateixa categoria també es va premiar l’empresari 
lleidatà Jaume León, director general de Tu i Lleida, 
que va rebre el guardó de mans de la secretària ge-
neral d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya per la seva aportació al sector turístic amb 
la creació de paquets turístics estructurats de la de-
marcació de Lleida.

Sr. Gerard Sabarich

S’adjunta 1 tall de veu del vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabarich.
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