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El Patronat de Turisme obre el període 
de renovació d’establiments adherits al 
projecte “Moturisme Ara Lleida”

El termini de presentacions de la documentació per a la renovació finalitza el 30 de novembre i actualment 
compta amb 84 establiments certificats

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha obert el període de renovació dels 
establiments adherits al programa “Moturisme 

Ara Lleida”. El termini per a la presentació de la 
documentació per formar part del projecte finalitzarà 
el proper dia 30 de novembre, si bé no quedarà 
tancat fins al 12 de desembre per a la resolució dels 
no confirmats en primera instància. El Patronat de 
Turisme ha donat a conèixer el procés de renovació 
en el decurs de la reunió anual amb els establiments 
certificats al programa que s’ha celebrat de forma 
virtual. La trobada també ha servit per fer balanç 
de les actuacions que s’han dut a terme aquest any 
2020 per difondre el projecte “Moturisme”, malgrat 
les dificultats i les limitacions imposades per la crisi 
sanitària a causa de la Covid-19.

Actualment la demarcació de Lleida disposa, des de 
la darrera renovació l’any 2018, de 84 establiments 

certificats, dels quals 50 són d’allotjament turístic i 
altres 34, de serveis complementaris de restauració, 
cafeteries i museus, entre d’altres.

El projecte “Moturisme Ara Lleida” està impulsat pel 
Patronat de Turisme de la Diputació per posar en 
valor i promocionar de manera específica el segment 
del turisme vinculat als aficionats a viatjar amb moto. 
Es tracta d’un projecte pioner a escala estatal.

Balanç de les actuacions de l’any 2020

La reunió del Patronat de Turisme amb els membres 
adherits al programa també  ha permès fer balanç 
de les actuacions que s’han dut a terme aquest any 
2020 per difondre el projecte “Moturisme”, malgrat 
les dificultats i les limitacions imposades per la crisi 
sanitària a causa de la Covid-19.
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El cap de promoció i màrqueting del Patronat de 
Turisme, Juli Alegre, ha destacat els diferents press 
trips amb mitjans de comunicació especialitzats en 
l’àmbit de les motos que han pogut visitar el territori 
i familiaritzar-se amb el projecte Moturisme, com 
ara la revista La Moto, Total Motor TV i Soy Motero. 
També ha fet una relació dels reportatges publicats 
pels diferents mitjans d’informació general i ha donat 
compte de la presència del projecte a través de les 
xarxes socials i Internet, les campanyes específiques 
de promoció del programa que s’han dut a terme i la 
newsletter com a eina de comunicació interna que 
reben els establiments certificats.

També s’ha fet un repàs de la col·laboració amb 
diferents esdeveniments esportius que han tingut lloc 
a la demarcació de Lleida vinculats amb el món de la 
moto, com ara la celebració de la gala de lliurament 
de premis provincials de la Federació Catalana de 
Motociclisme que va tenir lloc a Aitona; la tercera 
edició de la Quebrantabook al Pont de Suert el 
mes d’agost; la 9a edició de la Rodibook que es va 
celebrar el 4 i 5 de setembre amb punt de sortida i 
arribada a Vielha, a la Val d’Aran, com també la 2a 
edició de la Titan Riad que es va desenvolupar entre 
el 5 i el 10 de maig.

Avantatges per als establiments adherits 
al programa

El projecte aporta als usuaris uns beneficis directes 
en disposar d’uns establiments que han pensat a 
satisfer les seves necessitats. Per la seva banda, 
els establiments poden disposar d’unes eines per 
acollir un segment turístic que fa augmentar tant 
quantitativament com qualitativament un apartat del 
seu negoci.

“Moturisme Ara Lleida” estableix un sistema de 
garanties mitjançant un segell de qualitat que 
identifica els establiment adherits. Per a l’obtenció 
d’aquest segell distintiu els establiments han hagut 
de superar un curs de formació en el cas dels que en 
formaven part fins ara, mentre que els nous hauran 
de justificar que compleixen amb tot un seguit de 
requisits i de serveis amb la finalitat de poder oferir la 
millor atenció al client motorista, conèixer les seves 
necessitats específiques i adaptar la seva oferta a 
aquest grup de clients. Tots els establiments han de 
complir amb una sèrie de requisits pel que fa a les 
seves instal·lacions, com ara disposar d’una zona 
d’aparcament coberta i tancada, taller amb eines de 
reparació, serveis de bugaderia, espais per guardar 
el casc, etc. També s’han de comprometre a facilitar 
informació sobre les rutes, la meteorologia, els 
principals atractius de la zona, etc.

Vinculat amb aquest projecte, el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida ha editat un desplegable amb 
informació detallada sobre 10 rutes moturístiques 
i 2.000 quilòmetres de recorreguts per carreteres 
amb corbes i paisatges de gran bellesa pel Pirineu 
i les Terres de Lleida que abracen el conjunt de les 
comarques lleidatanes. El desplegable inclou també 
la relació dels establiments d’allotjament turístic i els 
establiments complementaris que tenen el segell 
distintiu de “Moturisme Ara Lleida”.

Gràcies a aquest projecte els aficionats a viatjar 
amb moto poden conèixer el Pirineu i les Terres de 
Lleida i gaudir dels paisatges i la gastronomia de la 
zona amb la garantia que rebran una bona atenció i 
trobaran unes instal·lacions excel·lents.
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