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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona l’oferta turística de 
les comarques de Lleida vinculada amb el 

projecte “Moturisme Ara Lleida” al saló de la moto de 
Barcelona “Vive la Moto” que té lloc al palau núm. 8 
del recinte firal de Montjuïc. El saló, que es va inau-
gurar ahir dijous i romandrà obert al públic fins diu-
menge, 7 d’abril, disposa d’uns 33.000 metres qua-
drats d’exposició amb 120 expositors i la previsió de 
rebre 35.000 visitants..

El vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, i el 
director, Juli Alegre, han visitat aquesta tarda el saló 
i l’estand “Moturisme Ara Lleida” del Patronat de Tu-
risme. Entre els diferents contactes que han man-
tingut amb operadors vinculats amb l’organització 
d’esdeveniments relacionats amb el món de les 
motos s’han reunit amb  representants de la Federa-
ció Catalana de Motociclisme, amb qui han abordat 
diferents opcions de cara a poder donar una major 
dinamització moturística a les comarques de Lleida. 
A la reunió hi ha participat els vicepresidents de la 
Federació Catalana de Motociclisme, Jordi Escamilla 
i Oscar Pérez, els quals han estat acompanyats pels 
representants de la Territorial de Lleida, el president 
Manel Sirera  i Arturo Garcia, vocal.

El Patronat de Turisme participa en aquest saló amb 
un estand propi de 9 metres quadrats amb la finalitat 
de difondre els atractius de la demarcació de Lleida 
i, més particularment, els serveis i els equipaments 
específics que es posen a disposició dels amants de 
la moto. Personal especialitzat en el món de la moto 
i que forma part del programa “Moturisme Ara Lleida” 
s’encarrega d’atendre les consultes dels visitants de 
l’estand Ara Lleida i distribueixen, entre d’altres fu-
llets, el desplegable amb informació detallada sobre 
les 10 rutes moturístiques i 2.000 quilòmetres de re-
corregut amb moto per carreteres del Pirineu i les Te-
rres de Lleida. El Patronat de Turisme també promo-

ciona el concurs fotogràfic de “Moturisme Ara Lleida” 
mitjançant les seves diferents xarxes socials. Aquest 
concurs s’ha posat en marxa amb data 1 d’abril i ro-
mandrà obert fins al 30 de juny amb la finalitat de 
donar difusió a les rutes amb moto per les comar-
ques lleidatanes i als establiments adherits al pro-
jecte “Moturisme”. El concurs de fotografia compta 
amb la col·laboració del pilot cerverí Àlex Márquez,  
col·laborador del programa “Moturisme Ara Lleida”. 
També el Fan Club de l’Àlex Márquez participa en la 
promoció d’aquest concurs de fotografia.

El programa “Moturisme Ara Lleida” és impulsat pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb 
la finalitat de promocionar de manera específica el 
turisme entre el col·lectiu d’aficionats a viatjar amb 
moto. Aquest projecte estableix un sistema de garan-
tia mitjançant un segell de qualitat que identifica ac-
tualment 84 establiments d’allotjament turístic, dels 
quals 50 són establiments d’hoteleria i altres 34, de 
serveis complementaris de restauració, cafeteries i 
museus, entre d’altres.

La Diputació de Lleida promociona el 
projecte “Moturisme Ara Lleida” al Saló 

“Vive la Moto” de Barcelona

El Patronat de Turisme presenta fins diumenge al recinte firal de Montjuïc els atractius turístics de 
la demarcació de Lleida i els equipaments específics que es posen a disposició dels amants de la moto
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