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Nova temporada del Bus Turístic
• L’àudio inclou l’explicació de la candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat
El Bus Turístic de Lleida ha començat una
nova temporada per Setmana Santa i enguany, com a novetat, incorpora a l’àudio
l’explicació de la candidatura del Turó de
la Seu Vella per ser Patrimoni Mundial de
la UNESCO. L’autobús circularà els caps de
setmana fins a Sant Joan, quan s’inicia la
temporada d’estiu. L’itinerari comença davant de la Paeria i, després d’enllaçar els
turons de la Seu Vella i de Gardeny, al cap
d’una hora torna al punt d’inici.
El sistema d’àudio del bus disposa de
l’explicació del recorregut en quatre idio-

mes perquè els viatgers puguin escoltar les
principals referències de la ciutat. La música que acompanya la locució és del músic i
compositor lleidatà Enric Granados, al qual
Lleida dedica enguany l’Any Granados en el
centenari de la seva mort. El tiquet val 1,20
euros i es poden utilitzar les targetes integrades de transport públic. •••

Més informació:
Turisme de Lleida.
Tel. 973 70 03 19 infoturisme@paeria.es

El bus, al castell dels Templers. © Turisme

La Ruta del Vi atreu més de 37.000 visitants
• Els “Sopars Maridats” són la darrera iniciativa creada per millorar l’activitat turística de la zona
Una de les iniciatives que recentment
s’han engegat són els “Sopars Maridats”,
que van oferir 18 empreses de la ruta durant els mesos de març i abril.

La Ruta del Vi de Lleida-Costers del Segre va
aplegar durant el 2015 un total de 37.020
visitants, xifra que arriba als 192.822 des del
2010, quan es va posar en marxa aquesta
activitat turística.
El projecte té entre els seus objectius
vendre l’enoturisme a Lleida, mitjançant els
mecanismes més adients de comercialització, que permetin millorar la col·laboració
entre els membres per a la creació d’experiències noves de manera conjunta, per
aconseguir consolidar la marca i augmentar el seu valor.

D’altra banda, la Ruta del Vi de Lleida s’ha
adherit a la nova marca Enoturisme Catalunya, de l’Agència Catalana de Turisme.. •••

Festa del Vi a La Llotja. © S. Iglesias

Més informació:
Ruta del Vi de Lleida.
Tel. 973 70 04 02 rutadelvidelleida.com

Mercolleida

Mercolleida tanca l’any 2015 amb beneficis
• Gràcies al Centre de Negocis i a l’arrendament de les dependències, que consoliden la plena ocupació
de les dependències de Mercolleida, que
El Consell d’Administració de Mercolleida
consoliden la plena ocupació.
va constatar el funcionament correcte
dels mecanismes de fixació de
Pel que fa a la xifra de nepreus de la llotja en els difeAposta
goci,
ha estat de 724.286
rents mercats agrícoles i
per l’expansió
euros durant l’any 2015.
ramaders i va donar el visdel butlletí
Una de les novetats d’entiplau als comptes de l’any
informatiu
cap a
guany serà l’expansió del
2015, amb un resultat poun coneixement
butlletí informatiu cap a
sitiu de 46.460 euros al taninternacional del
un coneixement internacament de l’exercici, davant
cional
del mercat, ja que es
els 15.158 euros de benefici
mercat
comentaran altres llotges com
del 2014. El resultat es basa prinla bretona, l’alemanya o l’holandecipalment en el Centre de Negocissa, entre d’altres. •••
Llotja de Contractació i en l’arrendament

Sessió a la llotja de Mercolleida. © Mercolleida
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