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dea mig camí de l’infinit



1
SEMPRE A PROP

Tren

AVE	 1h	Barcelona
	 2h	Madrid
	 4h	Sevilla

Xarxa viària

AP2	del	Nordest
A2	Lleida-Barcelona
Eix	Transversal	estatal
Porta	d’Europa

Aeroports

Lleida-Alguaire
Hubs:	 BCN
	 Girona
	 Reus

2
LA LLOTJA 

Palau de 
Congressos

Singular:	Premi	
Chicago	Atheneaum	
d’Arquitectura	

35.000	m2

Auditori	I:	1.000 pax
Auditori	II: 400 pax
Meeting	Rooms:	200 pax
Sales	de	reunió:	18
Terrassa	exterior
Servei	gastronòmic
Pàrking

3
2.667 PLACES 
HOTELERES

1	de	5*****
6	de	4****
3	de	3***
2	de	2**
5	de	1*

4
PROGRAMA 
SOCIAL

UNESCO 

Seu Vella
Candidatura	
Patrimoni	Mundial

Visites Patrimoni 
monumental 
i artístic
	 		
Temàtiques	i	
dinamitzades

Territori 

De	la	Plana	al	Pirineu

5
SUPORT 
INSTITUCIONAL

Tècnic

Turisme de Lleida 
Lleida	Event&Convention	
Bureau

Acollida

Hospitality	desk
Visites	guiades

Kit

Material	turístic	de	suport

A	LLEIDA	

PERQUÈ…



LLEIDA,
LA CIUTAT

INFINITA

TOTA UNA CIUTAT PER A TU



BENVINGUDA

BENVINGUTS 
A LLEIDA, 
LA CIUTAT A 
MIG CAMÍ DE 
L’INFINIT!

Lleida gaudeix dels 
avantatges d’una ciutat 
mitjana i ben dimensionada. 
Tot tipus de serveis i 
equipaments en un hàbitat, 
rural i urbà, que sintonitza 
amb qui ens visita.

AQUEST ÉS EL 
MARC QUE US 
OFERIM PER 
CELEBRAR LA 
VOSTRA REUNIÓ O 
ESDEVENIMENT 

Un entorn favorable que 
compta amb l’aliança 
d’administracions, empreses 
i ciutadans perquè la vostra 
estada sigui inoblidable.



UNA IDEA, UN LLOC

TU IMAGINES
I NOSALTRES…
HO FEM 
REALITAT!

Si ets dels que deixa volar 
la imaginació, dels que 
s’estimen més innovar que 
seguir la roda…

SOM EL MILLOR 
ESCENARI 

A Lleida, la catedral batega 
a ritme de partitura, els 
claustres esdevenen 
passarel·les d’alta costura, 
el castell templer adora les 
master class, les vinyes paren 
taula i, també, se sopa entre 
bambolines.

PROPOSA’NS 
UN REPTE

I és que, en aquesta ciutat, 
els espais es viuen i, entre 
tots, donem un cop de mà al 
que es comprometi a donar-
los vides diferents.
 
Posa’ns a prova!



EL NOSTRE TARANNÀ

ALEGRIA 
DE VIURE!

A cavall entre la tradició i 
la modernitat, els lleidatans 
encomanem el cromatisme 
del nostre entorn. 

Acollir grans centres de 
coneixement i empreses 
a l’empar del llegat de la 
infinitat de pobles que van 
dibuixar la nostra forma de 
ser, és una enriquidora font 
de contrastos on tothom 
troba reflex.

AIXÍ ÉS LLEIDA

Artística, científica, literària, 
emprenedora, pagesa, 
agroindustrial, jove, degana… 

UNA CIUTAT VITAL



PROXIMITAT

DE LLEIDA 
AL MÓN

PORTA D’EUROPA 
I DEL MEDITERRANI 

Lleida està situada en un 
entramat de comunicacions 
que l’han convertit en un 
lloc estratègic de camí cap 
als Pirineus, Europa, però 
també cap al Mediterrani o 
l’interior d’Espanya.

NUS VIARI

A Lleida conflueix un nus 
de carreteres, autovies i 
autopistes que fan de l’accés 
a la ciutat una experiència 
àgil i ràpida. Capitals com 
Barcelona, Saragossa, 
Tarragona o Osca es troben 
a una hora escassa de 
Lleida que també té bones 
comunicacions amb Girona i 
el Pirineu.

L’autopista del Nord-est 
AP-2, les autovies A-2 i A-22, 
els eixos ràpids de la C-25 i 
la C-12 i les carreteres N-II, 
N-230, C-14, N-145 i C-13 
enllacen i vertebren Lleida 
amb el territori.



PROXIMITAT

AVE
GRAN VELOCITAT

Des de l’any 2003, Lleida 
forma part de la xarxa 
ferroviària de gran velocitat i 
de la Xarxa de Ciutats AVE. 

L’arribada de l’alta
velocitat a Lleida va 
comportar una profunda 
remodelació de l’estació 
Lleida-Pirineus que s’erigeix 
en una autèntica joia de la
arquitectura ferroviària, 
datada el 1860.

L’Alta Velocitat uneix Lleida 
amb 26 capitals espanyoles:

Madrid 2h
Barcelona 1h
Sevilla 4h20



PROXIMITAT

AEROPORT

A més de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, una 
infraestructura moderna i 
funcional apta per a vols 
nacionals i internacionals, 
inaugurada el 2010; 
Lleida és epicentre de 
diversos HUBS intermodals 
que connecten amb 
aeroports de referència 
com Barcelona, Girona, 
Reus, Saragossa o 
la Seu d’Urgell. 

París a 1h 50’
Roma a 1h 45’
Londres a 2h 20’



PORTA 
DELS 
PIRINEUS

Molt a prop de la 
majestuositat dels Pirineus. 
Des de Lleida parteixen 
les carreteres que uneixen 
la Vall d’Aran, Andorra o 
França amb les principals 
estacions d’esquí i amb 
els incomptables atractius 
turístics d’alta muntanya.

EL PIRINEU 
DE LLEIDA

En primer pla, el Pirineu 
de Lleida amb 11 estacions 
d’esquí, la superfície més 
gran esquiable de l’estat; 
i una àmplia oferta en 
esports d’aventura, 
senderisme… 

PATRIMONI 
MUNDIAL

Com a colofó, el conjunt 
d’esglésies romàniques de 
la Vall de Boí o les falles 
del solstici d’estiu, ambdós 
declarats Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO; 
que vénen a completar un 
paisatge natural d’immens 
valor ecològic.

PROXIMITAT



UN TURÓ 
HISTÒRIC

PATRIMONI MONUMENTAL



PATRIMONI MONUMENTAL

CRISOL 
DE CULTURES

Els orígens de la ciutat de 
Lleida es remunten al segle 
VI a. de C., quan la tribu 
ibèrica dels Ilergets va triar 
l’anomenada Roca Sobirana 
–una de les tres terrasses de 
la ciutat antiga– per erigir un 
poblat emmurallat, sota el 
nom d’Iltirda. 

Cadascun d’aquests capítols, 
des dels ilergets a la història 
més recent, roman escrit en 
el magnífic patrimoni històric 
i monumental de la ciutat, 
sent el llegat medieval que 
esquitxa la ciutat, el més 
esplendorós.

LA SEU VELLA 
CANDIDATURA 
PATRIMONI 
MUNDIAL

El Turó de la Seu Vella, gènesi 
i síntesi de 2.000 anys de 
generacions de lleidatans i 
lleidatanes, encara una fase 
important per a obtenir 
el reconeixement de la 
inscripció com a Patrimoni 
Mundial.



OFICINA DE CONGRESSOS

LLEIDA

EVENT
&CONVENTION

BUREAU

L’Oficina de Congressos de
Turisme de Lleida canalitza 
tota l’oferta d’espais i serveis 
que ofereix la nostra ciutat 
en matèria de turisme de 
negocis.

A part de ser els 
responsables de la  
comercialització de la 
destinació Lleida, també 
som part activa en la 
presentació i defensa de
candidatures, conjuntament 
amb empreses o entitats, 
assumint la preparació de la 
informació i del material a 
presentar.

Liderem projectes que 
busquen la implicació i la 
participació de sectors 
diversos i oferim un ampli 
ventall d’espais singulars
i d’empreses associades al 
LE&CB, que cobreixen amb 
els seus serveis, totes
les necessitats a l’hora 
d’organitzar esdeveniments.



PALAU DE CONGRESSOS

LA LLOTJA

EDIFICI SINGULAR

La Llotja, el palau de 
congressos és un espai 
singular, inaugurat el gener 
de 2010 i dissenyat per 
l’estudi d’arquitectura 
holandès Meccanoo.

Lleida és la segona capital 
catalana en l’organització 
de congressos i 
esdeveniments, per darrere 
de Barcelona. 

XIFRES

35.000 M2

1.000 + 400 + 200 PLACES

18 SALES DE REUNIONS

3 SALES DIÀFANES

GRANS TERRASSES 
PANORÀMIQUES

BUSINESS CENTER

PÀRQUING ACCESSIBLE



PALAU DE CONGRESSOS

BEN EQUIPAT

Els diferents espais de 
la Llotja tenen com a 
denominador comú la 
seva funcionalitat i ràpida 
adaptació a les necessitats 
de l’esdeveniment.

Tots els espais, amb llum 
natural, estan equipats 
amb els últims avenços 
tecnològics. 

Així mateix, l’edifici compta 
amb l’afegit de tenir un 
equip de professionals 
especialitzats en 
esdeveniments que faciliten 
la seva organització.

Cada detall està pensat 
perquè el teu congrés sigui 
un èxit.



PALAU DE CONGRESSOS

UN ESPAI PER A
CADA ACTIVITAT



ALLOTJAMENT

DESCANS

CAPACITAT 
HOTELERA

Lleida disposa de més de 
2.500 places hoteleres que 
abasten
establiments de totes 
les categories. Gran part 
d’aquesta
oferta és de recent creació 
i/o reformada recentment.

La pràctica totalitat dels 
hotels de Lleida disposen 
també de sales
de reunions i congressos 
que poden adaptar-se a les 
seves necessitats
organitzatives.

SERVEIS

Alguns, a més, ofereixen 
serveis addicionals com 
àrees dedicades al wellness, 
activitats d’oci i, fins i tot, 
espais gastronòmics d’alt 
nivell.



ALLOJATMENT

ELS ESTABLIMENTS



SABOR 
NATURAL

GASTRONOMIA



GASTRONOMIA

PRODUCTE
DE PROXIMITAT

TRADICIÓ
INNOVACIÓ

La gastronomia de Lleida i 
del seu territori ve marcada 
per la qualitat dels productes 
de proximitat que genera el 
nostre entorn.

Cuina tradicional, de mercat, 
però també innovadora, que 
ha sabut recuperar productes 
i sabors d’abans i adaptar-
los al gust dels paladars més 
exigents.

Des dels típics caragols, 
les carns de boví, porcí, oví 
i aus, passant per la cuina 
del bacallà i de la fruita 
dolça. Tot això regat amb els 
nostres grans vins.
Menjar a Lleida forma part 
d’un ritual que sempre queda 
en el record.

CUINES 
DEL CARAGOL
DEL PORC
DE LA FRUITA



GAUDEIX LLEIDA

PER A 
TOTS ELS 
PÚBLICS

LA CAPITAL DE 
LA CATALUNYA 
INTERIOR

Lleida és un pol d’atracció 
per a una àmplia zona 
d’influència, que per motius 
administratius, comercials i 
lúdics, té a la nostra ciutat 
com a referent. Abasta 
comarques veïnes i fins i tot 
zones pròximes d’Aragó i de 
Tarragona.

A la ciutat conflueixen dos 
grans moments festius: les 
Festes de Maig i les Festes 
de la Tardor (a la fi de 
setembre), que coincideixen 
amb la Fira de Sant Miquel.



GAUDEIX LLEIDA

LA NIT DE LLEIDA

CIUTAT 
UNIVERSITÀRIA

En essència, Lleida és també 
una ciutat jove, amb marcada 
personalitat universitària.

Això fa que les nits siguin 
animades i que disposi 
d’una variada oferta lúdica 
amb espais i ambients molt 
diferenciats. 

Segur que trobes el teu!



GAUDEIX LLEIDA

SHOPPING

CIUTAT 
DE COMPRES

Passeja pels gairebé 
4 quilòmetres de l’Eix 
Comercial, un dels eixos 
comercials més llargs 
d’Europa i, totalment, 
esquitxat d’espais 
monumentals.

Carrers plens de gent i 
de color, on es troben les 
principals botigues de
la ciutat. Entretenir-se en 
els seus aparadors, comprar 
algun record i seure en una 
de les seves terrasses, són un 
bon al·licient.

També és obligada la visita a 
la Zona Alta de Lleida,
un altre important nucli 
comercial que, a més, 
aglutina una important oferta 
lúdica i gastronòmica. 



GAUDEIX LLEIDA

FESTES I 
TRADICIONS

Les nostres tradicions, 
fortament arrelades, 
contrasten amb el nostre 
esperit jove. Lleida 
segueix fidel a la seva 
herència amb festes com 
la de Moros i Cristians, 
la Batalla de Flors, el 
Carnestoltes o l’Aplec del 
Caragol.

ESDEVENIMENTS 
CULTURALS

A més, també acollim 
esdeveniments que 
atreuen el gran públic 
forà, com l’Animac –
Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació–, 
la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà o la Fira 
Internacional de Teatre de 
Titelles.



LLEIDA,
CIUTAT

D’HORTA I 
DE RIU

CIUTAT NATURAL



CIUTAT NATURAL

LLEIDA, 
NATURALMENT

Lleida està envoltada per 
l’Horta, un cinturó verd que 
canvia de colors al pas de les 
estacions de l’any. 
Hectàrees i hectàrees de 
fruiters i hortalisses, bressol 
de la nostra fruita dolça.

Aquest entorn, motor 
socioeconòmic i, alhora, 
garant de les arrels de 
la ciutat; és un model 
d’integració i de 
sostenibilitat.

LA MITJANA

Lleida és també una ciutat 
de riu. El Segre deixa al seu 
pas per la ciutat el Parc de 
la Mitjana, zona declarada 
d’interès natural el 1979, 
aixopluga 90 hectàrees de 
bosc humit amb vegetació de 
ribera i és, a més, una gran 
reserva animal.

Disposa de centre 
d’interpretació, embarcador, 
observatori d’aus, ponts 
i xarxa de camins, àrees 
d’esbarjo infantil i zona de 
pícnic.



PLÀNOL 
TURÍSTIC

LLEIDA



T’ESPEREM A LLEIDA!

C/ Major, 31
25007 Lleida
Tel. 973 700 402
lleidacb@paeria.es
lleidacb.turismedelleida.com

soc
de
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