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Les carreteres de Lleida tindran  
senyalització turística abans de 2009 
 

• En el marc de la inauguració de l’Oficina de Turism e de 
Catalunya a la Seu Vella de Lleida, el director gen eral de 
Turisme, Joan Carles Vilalta, ha anunciat avui que s’ha 
endegat un pla de senyalització Territorial i Temàt ica de les 
comarques lleidatanes, Ruta del Cister i esquí de l a Cerdanya 
per fer més fàcil al visitant l'accés als punts d'i nterès turístic. 

 
• La Direcció General de Turisme ha planificat la ins tal·lació de 

més de 30 nous senyals distribuïts per les carreter es de la 
Generalitat de 13 comarques diferents. En el cas de  ciutats i 
grans nuclis de població, com ara Lleida, que compt en amb 
molts recursos, se senyalitzaran amb un vistarama 
representatiu.  

 
Dilluns, 22 de setembre de 2008.– Les carreteres de Lleida tindran senyalització 
turística abans de 2009. En el marc de la inauguració de l’Oficina de turisme de 
Catalunya a la Seu Vella de Lleida, el director general de Turisme, Joan Carles 
Vilalta, ha anunciat avui que s’ha endegat el projecte de senyalització Territorial i 
Temàtica de les comarques Lleidatanes, Ruta del Cister i esquí de la Cerdanya,  per 
fer més fàcil al visitant l’accés als punts d’interès turístic de la zona. 
 
La senyalització turística a les carreteres de la Generalitat forma part del Pla director 
de senyalització Territorial i Temàtica (T&T) que impulsa la Direcció General de 
Turisme i que té com a prioritat la senyalització dels recursos turístics aïllats, fora de 
nucli de població, i la manera d’arribar-hi.  
 
En aquet projecte s’han considerat la senyalització dels recursos de les comarques 
lleidatanes de primer nivell (G1), aquells que són tan importants que, a més 
d’aparèixer a la senyalització T&T, poden fer-ho a la d’orientació viària col·locada per 
la Direcció General de Carreteres; i de segon nivell (G2) que apareixen únicament a 
la senyalització T&T però es recolzen en la senyalització d’orientació. El projecte 
s’ha completat  amb la senyalització de la Ruta del Cister i s’ha proposat la 
senyalització de les estacions d’esquí. Els senyals T&T tenen com a color de fons 
característic el marró i poden dur dibuixos  al·lusius al recurs senyalitzat. 
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El director general de turisme, Joan Carles Vilalta, ha explicat que s'ha planificat la 
instal·lació de 32 nous senyals, dels principals atractius turístics de la zona. En 
aquest sentit, hi haurà 13 comarques que se'n beneficiaran: Alt Camp, Alt Urgell, Alta 
Ribagorça, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Solsonès i Urgell. En el cas de ciutats i grans nuclis de 
població, com ara Lleida, que compten amb molts recursos, se senyalitzaran amb un 
vistarama representatiu.  
 
 
Recursos senyalitzats 
 
  
Monestir de Santes Creus G1 Alt Camp 

La Vall de Boí G1 Alta Ribagorça 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici (punt i, d'informació, a Boí) G1 Alta Ribagorça 

Monestir de Poblet G1 Conca de Barberà 

Monestir de Santa Maria de Vallbona G1 Urgell 

  
  
Església de Sant Climent de Coll de Nargó G2 Alt Urgell 

Església de Sant Martí d'Ars G2 Alt Urgell 

Estació d'Esquí Tuixén-La Vansa G2 Alt Urgell 

Església de Sant Climent de Taüll G2 Alta Ribagorça 

Estació d'esquí de Boí-Taüll G2 Alta Ribagorça 

Estació d'esquí d'Arànser G2 Cerdanya 

Estació d'esquí de Guils-Fontanera G2 Cerdanya 

Estació d'esquí de la Molina G2 Cerdanya 

Estació d'esquí de Lles G2 Cerdanya 

Estació d'esquí de Masella G2 Cerdanya 

Santa Maria de Talló G2 Cerdanya 

Paratge Natural de Poblet  G2 Conca de Barberà 

Pintures rupestres del Cogul G2 Garrigues 

Poblat ibèric dels Vilars G2 Garrigues 

Sant Pere de Ponts G2 Noguera 

Església de Sant Joan d'Isil G2 Pallars Sobirà 

Església de Santa Maria de Cardós G2 Pallars Sobirà 

Església de Santa Maria de Gerri G2 Pallars Sobirà 

Església dels Sants Just i Pastor de Son G2 Pallars Sobirà 

Estació d'esquí de Port-Ainé G2 Pallars Sobirà 

Estació d'esquí de Sant Joan de l'Erm G2 Pallars Sobirà 

Estació d'esquí de Tavascan G2 Pallars Sobirà 

Estació d'esquí de Virós-Vallferrera G2 Pallars Sobirà 

Estació d'esquí d'Espot Esquí G2 Pallars Sobirà 

Parc Natural de l'Alt Pirineu G2 Pallars Sobirà 

Estany d'Ivars i Vila-sana G2 Pla d'Urgell 

Estació d'esquí de Port del Comte G2 Solsonès 
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En la seva visita a Lleida el director general de Turisme, Joan Carles Vilalta,  ha 
inaugurat una nova Oficina de Turisme de Catalunya(OTC) que està ubicada a la 
Seu Vella. En l’acte de presentació el director ha estat acompanyat del director dels 
serveis territorials del Departament a Lleida, Vidal Vidal, el subdirector general de 
Programació Turística, Jaume Font, i el director dels serveis territorials de Cultura i 
Mitjans de Comunicació a Lleida, Ferran Rella. A més també hi ha assistit  el director 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Xavier Moncayo, la regidora 
delegada de Turisme de la ciutat, Montse Mínguez, i el secretari general de la 
Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona. 
 
Amb  l’obertura de la nova oficina, Lleida esdevé la primera ciutat catalana que 
compta amb dues oficines d’informació turística de la Generalitat de Catalunya,  
aquesta disposa d’un total de 11 dins de la Xarxa d'Oficines de Turisme de 
Catalunya. La Xarxa, que s’ocupa dels serveis d'informació turística arreu del territori 
català, està formada per 190 oficines, d’elles 3 s’ubiquen a la ciutat de Lleida.    
 
  
 


