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El Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida promociona durant 
aquest cap de setmana el con-

junt de l’oferta turística lleidatana i de 
manera específica la vinculada amb el 
turisme familiar en el Festival Culturista 
que se celebra a la ciutat de Barcelona. 
L’esdeveniment, adreçat a un públic fa-
miliar, té lloc a la Nau Bostik, una antiga 
fàbrica del barri de la Sagrera recupe-
rada com a punt de trobada de creació 
artística i cultural.  

El Patronat de Turisme hi té un estand 
propi, des d’on facilitarà informació del 
conjunt de l’oferta turística del Pirineu i 
les Terres de Lleida i des d’on presentarà 
el territori com una destinació familiar 
avalada per diferents certificacions de la Generalitat 
de Catalunya i per la creació de diversos equipa-
ments pensats per a aquest subsector turístic. 

La Vall de Boí i les Valls d’Àneu van ser els primers 
territoris lleidatans que van obtenir el segell de Tu-
risme Familiar, distinció atorgada als municipis que 
ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les 
necessitats de les famílies amb infants. També s’han 
unit a aquest grup de territoris diferents municipis del 
Pallars Sobirà sota el nom Pirineus-Noguera Palla-
resa. Un entorn de 65 poblacions repartides per les 
valls de Baiasca, Romadriu, Àssua, Siarb i d’Ancs 
que esperen els visitants amb un renovat menú de 
turisme actiu i equipaments culturals per a tothom.

Les comarques lleidatanes també ofereixen una sè-
rie d’equipaments certificats amb el segell de turisme 
familiar, com el Zoo del Pirineu d’Odèn, al Solsonès; 
el Rafting Parc de la Seu d’Urgell, o el Parc Astronò-
mic del Montsec d’Àger a la Noguera.  També en for-
men part les estacions d’esquí de Port Ainé, Espot i 
Boí Taüll. 

El festival l’organitza El Culturista, l’agenda cultural 

de Barcelona de referència per a famílies, que fa 
4  anys que està en marxa i que compta amb una 
audiència significativa i segmentada  en famílies ur-
banes amb nens petits i uns interessos i hàbits de 
consum que giren al voltant de la cultura, l’educació, 
l’oci i tot allò relacionat amb un estil de vida modern 
i saludable. 

Pintem com fa mil anys 

Durant la celebració del festival s’han organitzat ta-
llers per als infants. El Patronat de Turisme, conjun-
tament amb el Patronat de Turisme de la Vall de Boí 
a l’Alta Ribagorça, s’ha proposat acostar als nens i 
nenes la pintura medieval procedent de les esglésies 
de la Vall de Boí, declarades Patrimoni Mundial per 
la UNESCO el 30 de novembre de l’any 2000, avui 
fa 19 anys, perquè experimentin com la pintura pot 
ser molt actual. 

Els infants podran saber què pintaven en el romànic, 
per què ho pintaven i com ho feien. La pintura romà-
nica explica històries, vides i sobretot idees. Aquest 
taller de pintura per als infants és coordinat pel Cen-
tre del Romànic de la Vall de Boí.

Promoció de l’oferta de turisme familiar en 
el marc del Festival Culturista de Barcelona

El Patronat de Turisme de la Diputació promociona el conjunt de l’oferta vinculada amb el turisme 
familiar i ha organitzat conjuntament amb  el Centre del Romànic de la Vall de Boí el taller de pin-
tura per als infants “Pintem com fa mil anys”, coincidint amb el dinovè aniversari de la la declaració 
del Patrimoni Mundial del conjunt  romànic de la de la Vall de Boí 
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