
Lleida, 23 de maig de 2019

INTERPRUNUS
23è Fòrum Internacional del Préssec i la Nectarina



1. El projecte



Segrià
Municipi de la 
Subcomarca del Baix Segre

Aitona

Europa Catalunya
Terres de Lleida



100 milions de kilos



i amb la voluntat de posar en valor
la singularitat del paisatge agrícola:

Prenent la fruita com a
segell d’identitat





Projecte pioner

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona

Promocionar la fruita dolça local

Dinamitzar econòmicament
el territori del Baix Segre



Riquesa fructícola

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona

Reclam turístic



§ La fruita
§ El paisatge agrícola
§ La pagesia
§ El patrimoni
§ La cultura d’Aitona

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona

Posar en valor:



Les diferents estacions de l’any 
ofereixen al turista un paisatge

excepcional ple de sensacions.

a. Turisme i paisatge

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona



Tardor



Hivern



Primavera



Estiu

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona



b. L’arbre fruiter

El paisatge agrari permet conèixer el 

cicle de vida de l’arbre i del fruit.



Creixement del fruit a l’arbre

Fruit en procès de maduració

Naixement del fruit Formació de l'ósDe la flor…

…a la 
fruita 
per al 
consum
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c. Valor de la pagesia:
explicacions didàctiques del pagès



2. Experiència turística



Marca turística: 
identificació del poble

Aitona, un nou poble turístic
de Catalunya
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Senyalització urbana: rutes a peu



Identificació edificis

centrals de fruita

SE
NY

AL
IT

ZA
CI

Ó 
TU

RÍ
ST

IC
A



Panells d’informació turística
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Cartelleria turística

Carratalà: Observatori del paisatge Capella de Sant Gaietà

Paisatge agrícola Patrimoni arquitectònic
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Fruiturisme: un projecte de poble



3. Implicació social



Pagesos d’Aitona 



TURISME 
ESCOLAR



PAGESOS d’Aitona cedeixen els seus 
camps per viure experiències úniques

Cinema

Producció Ecològica

Degustació

Visites didàctiques



GUIES LOCALS

Curs Especialitzat de Formació Contínua
(Títol Oficial de la Universitat de Lleida)

CURS DE GUIA TURÍSTIC EN FRUITURISME
2015



Projecció local

per grups d’edat.....



Infants de l’Escola Bressol 
Els Tabollets

Anar a buscar fruita al camp per 
esmorzars berenars saludables

• Castanyada gegants



Joves: gegantons i gralla



Gent gran.
Taller intergeneracional



Implicació sectors locals



Associacions Culturals

Concurs de pintura ràpida

Fruiturisme és una aposta turística
que compta amb el recolzament i la col·laboració
d’associacions, comerços i empresaris d’Aitona



S’identifiquen amb 
Fruiturisme incorporant 
fruita als seus 
aparadors i amb el 
devantal Fruiturisme
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Botigues i comerços d’Aitona
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FRUTAS EURO-GONZÀLEZ S.L 

Centrals de fruita
paper fonamental en el projecte per la seva

col·laboració i aportació de fruita



Visites a les centrals de fruita
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Turisme cultural
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Esport i consum de fruita
• Mitja marató lleida. Ekke

Estades Futbol Baix Segrià

Turisme saludable
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4. Projecció internacional



Aitona al món



Fruiturisme ha portat Japó a Aitona



paisatge



gastronomia



i els productes locals



Fruiturisme ha portat Thailàndia a Aitona



Aitona rep a estudiants internacionals

• Islàndia   
• Anglaterra
• Alemanya
• Grècia



Torí (Itàlia)

ADIFOLK



5. Gastronomia de la fruita 
dolça



“La cuina d’un país
és el paisatge
posat a la cassola” 

Josep Pla 



Les diferents estacions de l’any 
ofereixen al turista un paisatge 
excepcional ple de sensacions
per degustar amb plaer culinari



Gust del fruit recent collit de l’arbre



Per potenciar la 
gastronomia del préssec….



Tallers cuina amb fruita
Antonieta Barahona, nutricionista

*Conill amb 
soja, mel i 
pera 
escalivada

*Tallarines de 
tinta de calamar 
amb salsa de 
poma

*Risotto amb 
nous i préssec

Gerad Companys, cuiner 



Rape ”olé” amb platerina

Isma Prados

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona



Bombons
de platerina

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona



Etoscagin

Xupito de Genó

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona



Nova i innovadora
col·lecció de llibres sobre 
gastronomia dels préssecs





COL·LECCIÓ  GASTROFRUITURISME

Tradició de generacions, 
mestresses de casa

Territori, nova creació i 
joventut



Mestres artesans, productors i empresaris particulars
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Mercat Barroc
de la Baronia d’Aitona

Fruiturisme. Ajuntament d’Aitona

Fruiturisme ha potenciat i ha 
dotat de nous continguts el 

Mercat Barroc
amb la seva parada
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Mercat Barroc
de la Baronia 

d’Aitona
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Mercat Barroc
de la Baronia d’Aitona



6. Promoció i difusió



7. Fruiturisme i la pagesia



Formació

Dedicació 
complementària

Pagès com a guia turístic

• Explicacions didàctiques que donen valor 
tant a la pagesia com al producte de la 
terra: la fruita



Paisatge agrícola: atractiu turístic



Fruita d’Aitona

Un cop consolidat el projecte,
ara, cal fer un pas més:

Donar a conèixer i potenciar
el nostre producte local:

la fruita dolça



Fruita dolça d’Aitona

Amb la voluntat de:

q donar-li valor
q promocionar-la

q vendre-la



Fruita dolça d’Aitona

q Cal potenciar la fruita
amb una sola marca que promocioni:

un únic sistema de producció
adaptat a les noves tendències de consum

q Apropar els productes locals de la terra al 
consumidor mitjançant la venta directa



Fruita dolça d’Aitona

Promocionar la fruita dolça
en totes les seves varietats:

o Préssecs
o Albercocs
o Cireres
o Peres



Donar valor com a producte 
de proximitat

Km0

Fruita dolça d’Aitona



Segell d’origen identificatiu
com a distintiu únic

Fruita dolça d’Aitona



Fruita dolça d’Aitona

• Incrementar i potenciar noves iniciatives 
d’emprenedoria per tal de ser coneguts:

- com a territori fruiter

- pels productes locals 
elaborats i de qualitat



Fruita dolça d’Aitona

• En aquest impuls empresarial, 

atorgar una exclusivitat a cada producte,

únic i potent en cada mercat especialitzat.



Fruita dolça d’Aitona

• Màxima difusió i màxima promoció:

a Catalunya i als mercats internacionals 

tenir una presència potent



Un projecte turístic que 

aposta pel

món de la fruita dolça!



Moltes gràcies

Aitona, maig 2019© copyright Ajuntament d’Aitona p Reservats els drets d’autor

per la vostra assistència i atenció!


