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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona l’oferta turística de les 
comarques de Lleida des d’avui i fins diumen-

ge a la Fira de l’Ascensió de Granollers, considerada 
com el gran aparador del Vallès Oriental, i al festival 
ciclista Sea Otter Europe, que se celebra a Girona 
del 31 de maig al 2 de juny.  

La presència del Patronat de Turisme a la fira de 
Granollers que s’ha inaugurat avui té com a objectiu 
captar un públic de proximitat en vista a les pròximes 
vacances d’estiu i sortides de caps de setmana i fes-
tius. Els visitants trobaran a l’estand del Patronat de 
Turisme informació del conjunt de l’oferta turística de 
les comarques de Lleida, però de manera específica 
la vinculada amb les escapades de cap de setmana 
a les Terres de Lleida, que disposen de 35 paquets 
turístics estructurats a les Garrigues, la Noguera, el 
Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. Aquests 
paquets turístics s’han creat dins del projecte de mi-
croconsultoria que ha impulsat el Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida destinat a dinamitzar 
la zona de la plana de Lleida. En total, col·laboren 
en la iniciativa 158 prestadors de serveis (38 allotja-
ments, 25 restaurants, 23 equipaments culturals, 16 
empreses productives, 14 empreses d’activitats, 31 
monuments i espais naturals i 11 ens públics).  

D’altra banda, demà divendres s’inaugura a Girona 
el festival ciclista Sea Otter Europe. Es tracta d’un 
dels grans esdeveniments ciclistes del món, que per 
tercer any consecutiu es desenvolupa a Europa i 
l’acull la ciutat de Girona. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
participa en aquest esdeveniment esportiu amb la 
difusió i promoció dels fulletons turístics dins l’estand 
del Patronat de la Vall, situat als voltants del pavelló 
municipal Girona-Fontajau a l’avinguda del President 
Josep Tarradellas. El públic visitant rebrà i de ma-
nera específica informació sobre les activitats i les 
propostes vinculades amb l’oferta del territori sobre 
rutes de cicloturisme i BTT. 

Tant la BTT com el cicloturisme tenen cada vegada 
més demanda i un major nombre de centres distri-
buïts per tota la geografia lleidatana, que disposa 
d’uns 3.000 quilòmetres de camins marcats de bici-
cleta tot terreny i nombrosos serveis per als ciclistes 
complementats amb 6 centres homologats de BTT, 
amb un gran nombre de punts d’informació, com 
també diferents rutes circulars que garanteixen una 
experiència única per a la pràctica de la bicicleta en 
qualsevol de les seves modalitats, com ara cicloturis-
me, ciclisme esportiu i la BTT.

El festival ciclista Sea Otter Europe aplega la partici-
pació de 400 de les millors marques de tot el món de 
la indústria ciclista, que omplen la zona d’exposició 
del festival, el qual té el seu epicentre al pavelló de 
Fontajau de Girona i el seu entorn, i l’organització 
preveu rebre uns 55.000 visitants durant els tres dies 
d’activitats.

La Diputació promociona Lleida a la Fira 
de l’Ascensió de Granollers i al Festival 

ciclista Sea Otter Europe a Girona

 El Patronat de Turisme promociona fins diumenge a Girona l’oferta del territori amb informació de 
rutes de cicloturisme i BTT de les comarques de Lleida i a Granollers l’oferta vinculada amb els 35 
paquets turístics estructurats de la plana de Lleida
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