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L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PRESENT A LA 145A EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT JOSEP DE
MOLLERUSSA

17/03/2017
L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià estarà present durant tot el cap de setmana
a la 145a Fira de Sant Josep de Mollerussa. Sota l'aixopluc del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, a l'espai expositiu s'hi esdevindran multitud de tastos i
presentacions de producte agroalimentari dels productors i productores de casa nostra.

EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ SENYALITZA RUTES
SENDERISTES A LA GRANJA D’ESCARP

16/03/2017
Aquesta setmana finalitzaran les tasques de senyalització de 8 rutes a la Granja d’Escarp.
Aquests senders poden ser fets tant amb BTT com a peu i abracen un total de 124km del terme
municipal de la Granja d’Escarp. Les rutes tenen diferents nivells de dificultat: des de les més
fàcils que transcorren al voltant de l’Aiguabarreig Segre – Cinca, Camí Natural, Punteta Roja i
la Vall Roja; fins a les de més dificultat que acostaran a ciclistes i senderistes a la punta de
Montmaneu i a l’ermita de Sant Jaume.

L’ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
CONVOCA EL 1R PREMI D’ARTESANIA DEL SEGRIÀ

16/02/2017
El 1r Premi d’Artesania del Segrià vol destacar la persona artesana que presenti l’obra més
representativa, innovadora o artística vinculada i/o inspirada en el Segrià. El premi consisteix
en l’adquisició de, com a mínim, deu peces que s’utilitzaran com a regals institucionals en els
actes protocol·laris on assisteixi la presidència del Consell Comarcal del Segrià.

EL SEGRIÀ, PRESENT EN SET PAQUETS TURÍSTICS DE LA
PLANA DE LLEIDA

15/02/2017
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha coordinat la creació de 35 paquets turístics
estructurats a les comarques de la plana de Lleida: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la
Segarra, l’Urgell i el Segrià. Més de 1.000 persones han contractat algun d’aquests paquets
turístics.
En el cas del Segrià, els paquets permeten conèixer la nostra comarca des de la vessant
gastronòmica, vitivinícola, arquitectònica i natural.

EL PROJECTE “BENVINGUTS A PAGÈS” PREPARA LA SEGONA
EDICIÓ

14/02/2017

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià ha participat en la presentació de la 2a
edició del projecte “Benvinguts a pagès” que enguany tindrà lloc el cap de setmana del 3, 4 i 5
de juny. Aquesta proposta pretén acostar, sobretot famílies, a les explotacions agràries
catalanes en unes jornades de portes obertes que es complementen amb propostes de
restauració, allotjament i activitats per tot el territori català.
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