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Uns 90 empresaris i tècnics turístics han 
assistit a les presentacions dels cursos de 
formació on-line destinants a la millora de 
la competitivitat del sector turístic de les 

comarques de Lleida

Un total de 90 empresaris i responsables del 
sector turístic de les comarques de Lleida 
han assistit a les 5 reunions que ha organitzat 

durant aquesta setmana la Diputació de Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turisme, per presentar els cur-
sos de formació on-line destinats a millorar la compe-
titivat del sector turístic de la demarcació de Lleida. 
 
La darrera de les 5 convocatòries ha tingut lloc durant 
aquest matí a la sala d’actes de la Diputació de Llei-

da. El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, 
ha explicat als presents que la proposta d’aquests 
cursos de formació on-line que ofereix de manera 
gratuïta el Patronat de Turisme als empresaris i tèc-
nics turístics de la demarcació de Lleida forma part 
del programa “Compromís Ara Lleida 14/16”, aprovat 
en el Pla d’Accions 2015 del Patronat de Turisme i 
que té com a finalitat la millora de la competitivitat del 
sector turístic lleidatà, un pla engegat l’any 2014 pel 
mateix Patronat. 

El Pont de Suert, Tremp, la Seu d’Urgell, Solsona i Lleida ciutat han acollit durant tres dies les dife-
rents presentacions dels cursos on-line organitzats per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme

Fotografia de la sessió realitzada a la sala d’actes de la Diputació de Lleida.
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El director del Patronat ha manifestat que “el Patronat 
de Turisme, tot i tractar-se d’un organisme dedicat 
bàsicament a la promoció turística del conjunt de les 
comarques de Lleida, va considerar important dotar 
el sector turístic de Lleida amb diferents eines de for-
mació per tal de donar-li més musculatura i millorar 
la seva competitivitat turística. És aquest un objectiu 
que no pot decaure mai i s’ha de continuar en aques-
ta línia de cara al futur”. En aquest mateix sentit, ha 
recordat que el Patronat de Turisme ha fomentat la 
creació d’una vintena de nous paquets turístics que 
s’han creat i estructurat a partir d’unes jornades de 
microconsultoria impulsades pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, en els quals hi han partici-
pat 151 prestadors de serveis (empresaris, represen-
tants d’entitats i tècnics de turisme) de la Plana de 
Lleida, els quals han aportat la realització d’activitats, 
serveis d’allotjament, restauració i oferta. També ha 
explicat que el Patronat, per millorar la competitivitat 
turística de la demarcació de Lleida, està treballant 
en la monitorització de la reputació on-line dels esta-
bliments turístics de les comarques lleidanes per tal 
de gestionar i conèixer la relació del client per mitjà 
dels comentaris on-line que es fan dels establiments.
 
La trobada que ha tingut lloc aquest matí a la sala 
d’actes de la Diputació de Lleida tanca el cicle de pre-
sentacions que s’han fet a partir de dilluns a diferents 
indrets de les comarques de Lleida. Concretament 
han acollit la presentació els consells comarcals de 
l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Solsonès i l’Epicentre 
de Tremp. En totes les sessions hi ha participat el 
director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, acom-
panyat de Tirso Maldonado, expert en màrqueting i 

noves tecnologies.
 
Els cursos seran impartits pels millors experts de la 
xarxa en cadascuna de les matèries, els quals oferei-
xen unes càpsules formatives on-line per desenvolu-
par una habilitat concreta en un temps rècord. 
 
Inicialmente, els  interessats en aquest programa po-
dran escollir un màxim de tres càpsules formatives 
del llistat següent , que podran ampliar a tots els cur-
sets, tan  bon punt els vagin finalitzant: 
 
q “Tendències a Internet 2015”.

q “Creació de producte turístic innovador”.

q “Desenvolupament web per a hotels i cases 
rurals amb wordpress”.

q “Facebook per a generar negoci”.

q “YouTube i videomàrqueting per a vendre” .

q “20 idees per a fer el teu hotel més social”.
 

Aquests cursos on-line s’acompanyen d’un servei 
d’orientació i de suport a l’usuari per poder aplicar 
amb seguretat tots els coneixements adquirits. Du-
rant la celebració del curs, com també una vegada 
que hagi finalitzat, les persones inscrites podran fer 
consultes sobre qualsevol de les temàtiques tracta-
des.


