
1 Lleida, 8 de juliol de 2020 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.aralleida.cat - e-mail: info@aralleida.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha reprès aquesta setmana els viatges 
de premsa a la demarcació després d’aturar 

totes les accions programades en aquest sentit el 13 
de març a partir de la declaració de l’estat d’alarma 
a causa de la Covid-19. La represa de l’activitat 
promocional del territori s’ha iniciat amb tres viatges 
de premsa destinats d’una banda a la promoció de 
les destinacions certificades com a Destinacions de 
Natura i Muntanya en Família i de l’altra al foment de 
les rutes amb moto per diferents indrets del territori 
dins del projecte Moturisme.

Per un costat, un equip de dos periodistes de la 
revista en línia Tus Destinos recorre des del dilluns 

d’aquesta setmana diferents localitzacions de les 
comarques de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà 
per elaborar diversos continguts informatius. Entre 
d’altres indrets han visitat les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí i el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, a més del Parc de l’Alt Pirineu 
i l’Ecomuseu dels Pastors de les Valls d’Àssua, i han 
pogut practicar diferents activitats de turisme actiu a 
la zona.

Cal recordar que les comarques de Lleida s’estan 
consolidant com un referent de turisme familiar amb 
tres destinacions certificades per l’Agència Catalana 
de Turisme amb el segell de Destinacions de Natura i 
Muntanya en Família-DTF. Es tracta de la Vall de Boí, 

El Patronat de Turisme reprén aquesta 
setmana els viatges de premsa amb tres 
grups de periodistes per a la promoció del 
projecte Moturisme i el turisme familiar

 Diversos periodistes recorren aquesta setmana alguns indrets del Pirineu i les Terres de Lleida per elaborar 
diferents reportatges sobre les rutes amb moto i les Destinacions  de Natura i Muntanya en Família
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les Valls d’Àneu i la darrera certificació reconeguda 
ha estat per a Pirineus-Noguera Pallaresa, amb un 
patrimoni que abasta des de la Vall de Cardós fins 
al Baix Pallars, passant per pobles com Rialp o Sort.

Projecte Moturisme

D’altra banda, el Patronat de Turisme ha organitzat 
també per a aquesta setmana dos viatges més 
de premsa per impulsar les rutes amb moto per la 
demarcació de Lleida dins el projecte Moturisme. 
Participen en aquest viatge els redactors de la 
revista La Moto, que elaboraran dos reportatges per 
als números d’agost i setembre i periodistes del mitjà 
online Total Motor TV, especialitzat a crear continguts 
i vídeos dedicats al món del motor. Els dos equips de 
periodistes recorreran tot el territori de l’Alt Pirineu i 
l’Aran, com també les comarques de la Noguera i la 
Segarra pel que fa a les Terres de Lleida.

El projecte Moturisme que impulsa el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida va destinat 
específicament als amants dels vehicles de dues 
rodes. El projecte compta actualment amb 84 
establiments adherits (50 d’allotjament i 34 serveis 
complementaris) i estableix un sistema de garantia 
mitjançant un segell de qualitat que identifica els 

establiments d’allotjament turístic i els d’oferta 
complementària que reuneixen la infraestructura 
necessària per a aquest segment de públic.
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