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L’Assemblea de les Ciutats AVE, a Lleida
• La capital del Segrià va ser una de les urbs fundadores de la xarxa, que té 18 socis
Lleida serà la seu a l’octubre de
l’Assembla de la Xarxa de Ciutats AVE,
una trobada que coincidirà amb el
desè aniversari de l’arribada de l’alta
velocitat a Lleida i, també, a Catalunya. El paer en cap, Àngel Ros, va con-

La reunió coincidirà amb el
desè aniversari de l’arribada
de l’alta velocitat
firmar la notícia en el decurs de la fira
internacional Fitur i va posar en relleu
el procés de transformació que la ciutat ha experimentat gràcies a aquesta
línia, a més de les oportunitats econòmiques que ha generat, ara ampliades
amb l’entrada en servei del tram a Girona.
L’alcalde va recordar que Lleida va
ser una de les ciutats fundadores de
la Xarxa de Ciutats AVE i que la va
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presidir entre el 2008 i el 2011, fins
que va passar el relleu a Sevilla. El
regidor de Turisme de la Paeria, Fèlix
Larrosa, va indicar que la participació
de Lleida en la Xarxa AVE contribueix
a la internacionalització de la ciutat,

ja que pel fet de formar-ne part ja la
comercialitzen dos operadors estatals
(Muchoviaje i El Corte Inglés) i a Fitur
es va tancar un acord perquè també
ho faci Rail Europe, que és el principal
operador en l’àmbit europeu. •••

Promoció com a seu de congressos i fires
• Una delegació de 15 executius d’alt nivel, de parla hispana, visita la ciutat
Una delegació del Club Korazza, entitat que aplega executius d’alt nivell
d’associacions de parla hispana, va
visitar Lleida en el marc d’un viatge
de familiarització organitzat per Turisme de Lleida i per Catalunya Convention Bureau (CCB) per promocionar
la ciutat com a seu de congressos,
assemblees i fires. El grup, integrat
per 15 persones, va recórrer la Seu
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Vella i La Llotja i es va reunir amb els
responsables d’aquest equipament
per tal de coneixer les seves característiques i comprovar les possibilitats
d’organitzar-hi esdeveniments. Turisme de Lleida aposta per estades anomenades “fam trips”, per presentar els
possibles escenaris per a convencions
i, també, l’oferta hotelera, gastronòmica i cultural de la ciutat. •••
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