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La ciutat de Tarragona ha acollit durant tot 
aquest matí a la a la plaça Corsini La Festa de 
la Neu, una activitat destinada a la presenta-

ció de l’oferta vinculada amb la  temporada d’esquí 
2019/2020 al Pirineu de Lleida com també a promo-
cionar i posar en valor els diferents productes turís-
tics de neu, cultura, natura, oci i gastronomia de què 
els visitants poden gaudir en aquesta època de l’any 
a les comarques de muntanya.

La Festa de la Neu, organitzada pel grup de comu-
nicació Més Tarragona amb la col·laboració del Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Lleida i Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, s’ha concebut 
com una activitat lúdica i festiva que ha tingut com a 
fil conductor un programa especial de quatre hores 
d’emissió pel canal TAC 12, la televisió pública del 
Camp de Tarragona, que ha inclòs actuacions, con-
nexions a peu de carrer, la participació dels diferents 

representants de les estacions d’esquí del Pirineu 
lleidatà i sortejos amb l’objectiu de promocionar la 
nova temporada de neu de Lleida entre els ciutadans 
de Tarragona.

També hi han participat amb entrevistes i en la recep-
ció institucional que ha tingut lloc després de les ac-
tuacions la vicepresidenta del Patronat de Turisme, 
Rosa Pujol, i el president de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ricard Font. A l’acte institucio-
nal hi han participat també Xavier Abelló, de TAC12; 
Lluís Badia, president del consell d’administració de 
Tamediaxa-Diari Més,  el vicepresident de la Dipu-
tació de Tarragona, Quim Nin i Jordi Fortuny , tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

Rosa Pujol ha destacat que la col·laboració entre el 
sector públic i privat ha permès la celebració de la 
Festa de la Neu en primer lloc a la ciutat de Lleida 

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida porta la Festa de la Neu a la ciutat 

de Tarragona

Durant tot el matí s’han celebrat diferents actuacions a peu de carrer i entrevistes amb diferents re-
presentants de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida per promocionar la nova temporada de neu 
i el turisme de muntanya en un acte organitzat pel setmanari Més Tarragona i TAC 12, la televisió 
pública del Camp de Tarragona, amb la col·laboració del Patronat de Turisme i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
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al final de novembre i ara a Tarragona. “El mercat de 
Tarragona és prioritari pel que fa a l’oferta de turis-
me d’hivern per tractar-se d’un públic de proximitat 
i perquè volem rebre un major nombre d’esquiadors 
procedents de les comarques tarragonines”, segon  
Pujol.

També ha recordat que en la presentació de la Fes-
ta de la Neu a Lleida es va prendre el compromís 
d’ampliar la promoció de la temporada d’esquí amb 
aquest nou format a d’altres mercats per generar un 
impacte directe, i “aquest compromís l’hem complert 
avui amb la presentació de la Festa de la Neu a Ta-
rragona conjuntament amb Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb l’organització per part dels 
mitjans de comunicació del setmanari Més Tarrago-
na i de la televisió pública del Camp de Tarragona, 
TAC12. 

Rosa Pujol ha subratllat també el bon ritme de la 
temporada d’esquí 2019/2020, que ha tingut un com-
portament molt bo pel pont de la Puríssima i per les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis en el seu conjunt, 
i “ ara amb les noves precipitacions esperem poder 
seguir mantenir un bon ritme per poder assolir a fi-
nal de temporada els objectius fixats de superar els 
1.350.000 forfets”. 

A la Festa de la Neu de Tarragona també hi han as-
sistit, entre d’altres, el Síndic d’Aran, Francesc Boya; 
la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagor-
ça, María José Erta; l’Alcalde de Rialp, Gerard Sa-
barich; el tinent d’alcalde de la Vall de Boí, Nil Mon-
só; el president del Grup Segre, Robert Serentill; el 
director executiu del Grup Segre, Joan Cal, a més 
de representants de l’àmbit de la cultura i del sector 
turístic del Pirineu de Lleida que han participat en els 
diferents actes programats.

L’escenari i els diferents estands que han configurat la 
posada en escena de la Festa de la Neu a Tarragona 
s’han instal·lat a la plaça Corsini, davant del Mercat 
Central de Tarragona. La jornada ha començat a les 
10.30 hores amb activitats infantils, una demostració 
de múixing, una mostra de productes gastronòmics 
de Barruera, a la Vall de Boí (l’Alta Ribagorça), i vins 
del Batlliu de Sort (el Pallars Sobirà), i les actuacions 
de Ribatònics, Corbilhuèrs de Les (la Val d’Aran) i 
Cabaret Pagès amb l’Esperanceta. També s’ha po-
gut gaudir d’un simulador d’snowboard, una activitat 
que ha permès al públic que l’ha practicat traslladar-
se a paratges d’alta muntanya amb atractives pistes 
d’esquí del Pirineu de Lleida sense moure’s de Ta-
rragona.
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