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La a Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, continua amb el repte d’aprofundir 
en noves eines de promoció, el qual passa per 

l’aplicació de les noves tecnologies, tot incrementant 
la presència de l’oferta turística del Pirineu i les Te-
rres de Lleida a les xarxes socials. En aquest sen-
tit, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
intensifica aquest 2014 els viatges de familiarització 
adreçats als bloggers, dirigits tant al mercat estatal 
com a l’internacional. Els bloctrips són viatges de fa-
miliarització per a blocaires que tenen l’objectiu bàsic 
d’aconseguir que els participants facin difusió de la 
destinació per mitjà d’Internet i de les xarxes socials 
(blocs, Twitter, Facebook, etc.).
La setmana vinent, dos blocaires que tenen un gran 
nombre de seguidors a França visitaran del 7 al 10 
d’abril les comarques de Lleida. Durant la seva esta-
da tindran ocasió de visitar el primer dia el congost de 
Mont-rebei, el Centre d’Observació de l’Univers del 

Montsec i el monestir de les Avellanes, a la comar-
ca de la Noguera. L’endemà faran una excursió amb 
raquetes de neu pel Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici i visitaran el romànic de la Vall 
de Boí durant la seva estada a l’Alta Ribagorça. El 
dimecres dia 9 tindran oportunitat de conèixer l’oferta 
turística de la Val d’Aran i finalment, el dijous, faran 
activitats a l’entorn de la natura i visitaran una format-
geria i l’Ecomuseu del Pastor a les Valls d’Àssua, al 
Pallars Sobirà. La visita és organitzada pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida i l’Agència Ca-
talana de Turisme en col.laboració amb del Patronat 
de la Vall de Boí , dels Consells Comarcals de l’Alta 
Ribagorça, i el Pallars Sobirà i Torisme Val d’Aran.
Aquesta serà la segona visita que blocaires estran-
gers hauran fet aquest any a les comarques del 
Pirineu de Lleida. La primera la va fer un grup de 
bloggers britànics que van visitar el passat mes de 
març les comarques de l’Alta Ribagorça i el Pallars 

EL PATRONAT DE TURISME INTENSIFICA 
AQUEST  ANY 2014 ELS VIATGES DE FAMI-
LIARITZACIÓ ADREÇATS ALS BLOGGERS
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Sobirà, on van practicar l’esquí a Boí Taüll Resort i 
Port Ainé. També s’ha programat un altre viatge amb 
blocaires procedents d’Israel, entre d’altres a nivell 
internacional. D’altra banda, el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida també té previstes altres 
accions adreçades a blocaires d’àmbit estatal. En 
aquest sentit, s’ha tancat una acció que es prolon-
garà durant tot l’any mitjançant la plataforma social 
Minube (comunitat de viatgers).
En l’àmbit de les noves tecnologies, cal recordar que 

la Diputació continua amb les accions promocionals 
adreçades als instagramers, mitjançant aquesta 
aplicació per a mòbil gratuïta que permet fer fotos i 
compartir-les tant per mitjà de la mateixa plataforma 
com d’altres xarxes socials. El Patronat ha programat 
fins ara sortides d’instagramers a quatre destinacions 
lleidatanes singulars: el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu, les Borges Blanques i, aquest darrer mes de 
març, la Seu d’Urgell.


