
1 Lleida, 6 d’octubre de 2015 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, amb l’objectiu de potenciar i po-
sicionar, encarà més, la demarcació de Lleida 

com un referent líder en els productes de senderis-
me i cicloturisme, ha fet una segona convocatòria 
de formació i acreditació del programa “Benvinguts” 
adreçada a un màxim de 30 nous establiments turís-
tics de la demarcació de Lleida.

La presentació d’aquesta segona convocatòria de 
formació i acreditació del programa “Benvinguts”,  ha 
tingut lloc aquest matí a la Sala d’Actes de la Diputa-
ció de Lleida amb la participació dels representants 
dels 30 nous establiments adherits a aquest progra-
ma que impulsa el Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Lleida i pioner a les comarques de Lleida en 

La Diputació de Lleida fa una segona 
convocatòria del programa “Benvinguts, 

senderistes i cicloturistes” amb 
30 nous establiments inscrits

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha presentat el projecte als representants dels nous 
establiments inscrits al programa en la jornada que ha tingut lloc aquest matí a la Sala d’Actes de la 
Diputació de Lleida 

El Patronat de Turisme vol potenciar i posicionar encara més la demarcació de Lleida com un referent 
líder en els productes de senderisme i cicloturisme

Sessió de presentació del programa “Benvinguts” als representants dels 30 nous establiments adherits al projecte.
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l’àmbit de Catalunya i que acredita amb un segell de 
qualitat els allotjaments que garanteixen que estan 
oferint la millor  estada als senderistes i als ciclotu-
ristes.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, i el 
responsable del programa “Benvinguts”, Gonçal 
Portabella, han estat els encarregats de conduir la 
sessió tècnica i explicar als empresaris inscrits el 
desenvolupament d’aquest curs de formació que els 
acreditarà per obtenir la certificació del programa 
“Benvinguts, Senderistes i Cicloturistes”.  

Juli Alegre ha recordat que, fruit de la primera convo-
catòria del programa, 40 establiments de les comar-
ques de la Plana i del Pirineu de Lleida ja disposen 
de la certificació de “Benvinguts”. Ha assenyalat que 
es tracta d’un projecte innovador i adreçat a un seg-
ment de públic molt singular i que, com a tal, com-
parteix unes necessitats específiques i diferenciades 
dels altres segments d’usuaris. Per aquest motiu, 
el director del Patronat ha explicat que “volem con-
tinuar avançant en aquesta direcció per consolidar 
aquest segell de qualitat adreçat als senderistes i ci-
cloturistes en el conjunt de la nostra demarcació amb 
la finalitat de posicionar-nos encara més com un re-
ferent en aquest segment tant per al públic de proxi-
mitat com per al mercat internacional”. El director del 
Patronat de Turisme també ha recordat el lideratge 
que actualment ostenten les comarques lleidatanes 
en oferta de turisme actiu i de natura en el conjunt 
de l’Estat.
 
El curs es desenvoluparà durant aquesta tardor de 
2015 amb sessions de treball semipresencials (via 
on-line i trobades presencials). El Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida bonifica el 100% 
de la quota d’inscripció al curs i un 50% del cost de 
l’acreditació, que se sumarà a un 30% de bonificació 
als alumnes del curs que també s’hagin inscrit en el 
procés de certificació, de tal manera que el cost re-
sultant per als establiments de menys de 25 places 
serà de 87,5 € i de 112 € per als que tinguin més de 
25 places.

El sistema d’acreditació de “Benvinguts” incideix en 9 

àrees essencials, per tal de garantir i comunicar que 
els senderistes o els cicloturistes trobaran un allotja-
ment adient a les seves necessitats.

Alguns dels aspectes que inclouen les àrees de tre-
ball per assolir l’acreditació o segell fan referència 
a la necessitat de disposar d’elements informatius 
que facilitin la pràctica del senderisme o del ciclotu-
risme, com ara una biblioteca o cartoteca de la zona; 
la “Rutoteca”: rutes per descobrir i gaudir de l’entorn; 
disposar d’informació meteorològica amb previsions 
actualitzades a dos o tres dies vista; oferir espais 
adients per tenir cura de la roba i del material dels 
senderistes i dels cicloturistes, i tenir una farmacio-
la a l’establiment. Un altre aspecte molt important 
fa referència a l’alimentació, un apartat fonamental 
per a les persones que fan una activitat física. En 
aquest sentit, els establiments han d’estar preparats 
per oferir una proposta atractiva i alhora nutritiva i 
equilibrada i disposar d’alimentació per a dietes per 
a vegetarians, celíacs, etc.

Avantatges per als establiments adherits al pro-
grama

Els establiments que obtenen la certificació partici-
pen en les diferents accions promocionals vincula-
des amb el projecte per tal de comunicar la qualitat 
d’aquests serveis especialitzats tant al públic nacio-
nal com a l’internacional. Entre aquestes accions 
promocionals disposaran de la presència del projec-
te a fires, insercions publicitàries en mitjans de co-
municació, informació per mitjà de les xarxes socials 
i cursos addicionals de formació, com també visites 
i contactes amb turoperadors especialitzats. A més, 
s’ha creat un web específic amb informació dels allo-
tjaments certificats, els seus serveis i les seves acti-
vitats a l’adreça www.benvinguts.cat. 

El projecte “Benvinguts” ha estat impulsat des de la 
seva creació l’any 2014 per la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme, i compta amb la 
col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme i de 
l’Associació Catalana d’Empreses de Senderisme.


