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Tot l’esport de muntanya, a Lleida
LA CAPITAL DE LA TERRA FERMA ACULL AQUEST CAP DE SETMANA EL
PRIMER SALÓ DEDICAT A LES PROPOSTES DE TURISME ACTIU QUE ES
PRACTIQUEN A BANDA I BANDA DEL PIRINEU

Si Catalunya ha esdevingut un referent de l’esport de muntanya, aquest cap de setmana Lleida n’és la
capital. Entre avui i diumenge, la seva Fira acull la primera edició del Saló de l’Esport i el Turisme de
Muntanya, una iniciativa pionera a Espanya que posa de manifest el lideratge de les comarques del Pirineu
en la pràctica i el desenvolupament d’aquests esports i que aplega expositors i especialistes de Catalunya,
tot Espanya i França.

Dos nens fan ràfting amb seguretat.

“Més enllà de la neu, som un referent en els esports de muntanya i en plena crisi cada cop són més
nombroses les iniciatives, les competicions, els participants… Aquest és un sector dinàmic i un motor
econòmic de les comarques lleidatanes, i nosaltres no fem sinó donar resposta a una activitat en ple auge i
potenciar-ne el desenvolupament –explica el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró–. Tant els
aficionats de qualsevol activitat outdoor o de turisme actiu com les famílies que tinguin interès en l’oferta
d’esport i turisme de muntanya, ho trobaran tot en aquest saló”. La mostra, de fet, ha aixecat l’interès de
mitjans especialitzats russos, que no faltaran a la cita després que l’edició russa de
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National Geographic dediqués un número especial a l’esport de muntanya català.
Empès per la neu i, cada cop més, per l’esport de muntanya, el sector turístic genera uns 1.000 milions

d’euros anuals a les comarques de Lleida, un 14 per cent del seu PIB. La zona disposa de 60.000 places
d’allotjament, només una tercera part hoteleres, i rep cada any un milió i mig de visitants, que hi fan 4,5
milions de pernoctacions. La província compta amb més de 200 empreses de turisme actiu i esports
d’aventura, que ofereixen tot tipus d’activitats de terra, aire i aigua, i que gestionen més de 600.000 serveis
anuals.

A nivell particular, qui s’apropi a la Fira de Lleida aquests dies podrà aconseguir paquets a mida
d’operadors turístics i agències de viatge, promocions específiques d’empreses d’aventura i estacions
d’esquí, ofertes d’allotjament en hotels i càmpings, propostes gastronòmiques i productes agroalimentaris,
productes d’artesania de muntanya, rutes i activitats en espais naturals, propostes d’automoció, programes
d’institucions, material esportiu, una completa agenda de curses de muntanya… Tot plegat per només 4
euros (3 els menors de 16 anys), de 10 a 20 hores.

A les propostes de 60 expositors, amb promocions especials per a aquesta cita, se sumen una vintena
d’activitats paral·leles, entre jornades tècniques, conferències, demostracions, presentacions i competicions
esportives (cursa, caminada i pedalada populars). Els assistents, a més, podran provar les seves capacitats
amb l’escalada a un rocòdrom de set metres d’alçada, el més alt d’Espanya. Entre aquestes cites paral·leles
destaquen la primera Pedalada Popular Winter Bike Lleida, dissabte, i la primera edició de la Cursa de la
Boira i la Caminada Popular de la Boira, diumenge. Tota la informació i el programa a www.firalleida.com.
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